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A Füzecske Bábcsoport tagjai jutalom látogatáson voltak a Parla
mentben. 2.oldal

Ajánló
AnyAkönyvi és házAssági 
hírek.

 2. oldal

önkormányzAti hírek

A Református templom elôtti 
székely kapu áthelyezésérôl 
döntött a testület.
 3. oldal

tAnácsok A biztonságos 
nyArAlássAl kApcsolAtbAn

A szeghalmi Rendôrkapitány
ság munkatársai néhány 
megszív lelendô jótanáccsal 
szolgálnak azoknak, akik nya
ralni készülnek.
 4. oldal

lAkitelki vendégek jár
tAk A füzesgyArmAti nôk 
egyesületénél

A hatvanhárom éves szervezet 
képviselôi április 16án jártak 
a városunkban.
 5. oldal

Ajánló
csAládnApot szervezett 
A mArgArétA csAládos 
egyesület

A családnapon az egészség
szûrés volt az egyik kiemelt 
program, mely az egészsé
ges életmódra hívta fel a 
figyelmet.

5. oldal

hírek A szilAj lovAs egye
sület életébôl

Anyák napi szalonnasütés, a 
kiemelt programok a földesi 
lovasversenyen voltak, de az 
egyesület tagjai részt vettek a 
Simonyi óbester napokon is.

6. oldal

pArlAgfû irtási felhívás
 7. oldal

A füzes fesztivál 
progrAmjAi
Július 89.
 8. oldal

hitben és lélekben
egyházAink üzenete

isten szent lelke, égi láng

Mire e sorok az Olvasó elé kerülnek, túl vagyunk már 
azon, amikor, ahogy régi keresztény énekünk is mondja: 
A Pünkösdnek jeles napján, / Tüzes nyelvek zúgó szárnyán 
/ Tüzes Lélek szálla rája / Az apostolokra.” Elmondhat
tuk ünnepi imádságunkat is: „Édes Atyánk, / örök Úr oda 
fönt, / Lelket a szívbe lehelleted önt, / Szomjúhozóknak ad 
enyhületet, / S bátorítást bajaink közepett. / Szomjúhozók 
kútfeje vagy, / Enyhületet sebeinkre te adj, / Édes Atyánk, 
halld meg imánk, / Lelkedet öntsd ki ma, töltsd ki miránk.” 
Ez isteni erô munkája eredményeként tettük dolgunkat ün
nep elôtt is. Ez a Lélek vitte el Erdélybe az Önkormány
zat és Egyházközségünk legfôbb vezetôit, hogy városkánk 
testvértelepülési kapcsolatát építsük azzal az Árkossal, 
amelynek ajándék székelykapuja a fôtéren áll. Ez a Lélek 
segített, hogy a gyalázatos trianoni diktátum sebeit gyó
gyítsuk az iskola elôtti parkban a Református Egyházköz
ség által szervezett ökumenikus megemlékezésen méltó 
emelkedettségû istentisztelettel és énekekkel, versekkel.

Ez az isteni erô fog megáldani minket július 3án, va
sárnap délelôtt 11 órakor az Alföldi Búcsú alkalmával, 
amikor a toronyépítés 100. évfordulójára emléktáblát 
avatunk és emlékezünk, amelyen itt lesz mûsorával a 

toronyépítô lelkész, Kiss Sándor unokája, Kiss Törék Ildikó 
és férje, Varga Vilmos, valamint Biró Rozália, Nagyvárad 
alpolgármesterasszonya, akinek fogadására a Bere Kár
oly vezette Önkormányzat is készül. Itt lesznek Erdélybôl a 
másik testvérgyülekezetünk küldöttei Marosszentgyörgyrôl, 
Szászrégenbôl, akikkel most pecsételjük meg a testvérkap
csolatunkat. Közben megszépül a templomunk és annak 
kertje is.

Adjon a szeretet Istenének Lelke szép alkalmakat város
unk minden lakosának:

Balázsi László, mb. püspök

felhívás!

A „Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány” kéri a kö
zépiskolákban, fôiskolákon és egyetemeken tanuló di
ákjainkat, hogy augusztus 15ig adják be pályázataikat, 
amennyiben megfelelnek az Alapítvány elôírásainak (je
les magatartás és 3,50es feletti tanulmányi átlag!). 
Adatlapot Balázsi László mb. püspöktôl lehet igényelni, 
és a szükséges mellékletekkel kiegészítve ugyanoda kell 
beadni: Széchenyi utca 77. szám.

A díjátadó ünnepség augusztus 21én, vasárnap 
délelôtt 11 órakor lesz a templomban, ahonnan kime
gyünk a temetôbe elhelyezni virágainkat a névadó sírján. 
A díjat csak személyesen lehet átvenni!

A Kuratórium
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Alsó tAgozAtos tAnulók áprilisi versenyeredményei

A szeghalmi Szépolvasó Versenyen nagy bence károly (2.a.) és sárközi márta (3.c.) II. helyezést értek el. 
Felkészítô tanáraik Pálné Tóth Ilona és Zs. Nagyné Lakatos Ilona voltak.

A Megyei Közlekedési Versenyen, Békéscsabán lukács lili (3.c.) V. helyezést ért el Zs. Nagyné Lakatos Ilona fel
készítésével.

Vésztôn a Területi Versmondó Versenyen furkó bálint miksa (3.c.) és czinege inez (4.a.) az elsô helyen végeztek. 
Felkészítôik Zs. Nagyné Lakatos Ilona és Égetôné Tóth Julianna voltak.

A Megyei NyelvÉsz Versenyen, Békéscsabán szabó tímea (1.b.) a 16. helyen végzett Kohutné Marsi Gabriella 
felkészítésével.

Pálfi Judit, szakvizsgázott tanító

„füzecske” hírek

2011. április 16án, Gyulán a XVIII. Országos Gyermek
bábos Fesztivál Békés megyei döntôjén arany minôsítést ért 
el a csoport a Rest Miska címû magyar népmese bogtosbáb 
elôadásával, így a Füzecske bábcsoport képviselhette Békés 
megyét Egerben, az országos döntôben, ahol szintén ezt a da
rabot mutattuk be. A Gyermekbábosok XVIII. Országos Feszti
váljára június 34én került sor a hevesi megyeszékhelyen. 

A legrangosabb amatôr gyermekbábos rendezvényként szá
mon tartott egri fesztivál tulajdonképpen igazán színvonalas 
gálamûsor volt: a 18 fellépô csoport mindegyike ismét meg
mérettetett, ám egyúttal lehetôség nyílt a találkozásra, a szak
mai tapasztalatcserére, az élményszerzésre is. Itt már mind a 
18 elôadás színvonalas és különleges volt, hiszen a megyei 

seregszemlék legjobbjai jutottak ide. Így aztán természetes, hogy a fesztivál produkciói témaválasztásban, a különbözô 
bábtechnikák felvonultatásában érdekesek, kiemelkedôen igényesek voltak. 

A mi füzecskéink (13 lelkes, fáradhatatlan, kiváló bábjátékos és kiváló emberpalánta) a második napon léptek fel. 
Elmondhatatlan büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a csapat tagjai igazi összjátékot mutattak be, s úgy gondoljuk, 
derekasan helytálltunk. produkciónkat a zsûri tagjai (demeter zsuzsa bábrendezô, lengyel pál, a harlekin 
bábszínház igazgatója) elismerô dicsérettel, ezüst minôsítéssel, a magyar bábjátékos egyesület pedig kü
löndíjjal jutalmazta. 

Ismét köszönetünket fejezzük ki intézményünknek, a támogató munkatársainknak, a szülôknek – és a Füzesgyarmati 
Népi Kismesterségek és Kézmûvesek Egyesülete tagjainak a botos bábok elkészítéséért. Boldogan látjuk, hogy az 
együttmûködés ismét olyan sikert eredményezett, amelynek közösen örülhetünk. 

Köszönetet szeretnénk mondani Ibrányi Éva alpolgármester asszonynak is, akinek köszönhetôen részt vehettünk 
június 6án egy budapesti kiránduláson. Elôször a Csodák Palotájában játszhattunk egy csodálatosat, majd 13 órától 
a Parlamentbe látogattunk. Nagy élmény volt az Országház falai között sétálni. Majd egy kulturált étteremben ebéddel 
vendégelte meg a csoportot az alpolgármester asszony. Kellemesen elfárad
va, de csodálatos élményekkel tértünk haza valamennyien. Ezúton is nagyon
nagyon köszönjük, hogy a sikeres versenyeink után együtt kirándulhatott a 
csoport, és eljuthattunk Budapestre.

Az ezüstminôsítésû füzecskék: Czincár Bence, Csák Szabolcs, Dobrotka 
Zsolt, Éles Boglárka, Éri Alexandra, Gasparik Panna, Gasparik Zoltán, Madar 
Diána, Molnár Bettina, Eszter, Nagy Anna, Papp Dorina Petra, Tóth Boglárka, 
Tóth Laura, Török Izabell

Pálfi Judit, drámapedagógus, Nóbik Ilona, szolfézstanár, 
Mészáros Zoltánné, drámapedagógus

Jenei Andrea Anikó 20110430
Dávid Dóra Fruzsina 20110502
Lázár Ariella Klaudia 20110513

Czibi Erzsébet 20110515
Medgyesi Jázmin Kata 20110521

Május 23.
horváth zsolt és nemes nikolett mária

Május 28.
nagy zoltán és kéri krisztina
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önkormányzAti hírek

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselôtestülete 2011. május 26án tartott testületi ülésén az alábbi ügye
ket tárgyalta:

Beszámolt a Kegyelet Temetkezési Vállalkozás a temetôben végzett 2010. évi tevékenységérôl. 
Problémaként merült fel, hogy a síremlék mellé körbe épített járda mellé a hozzátartozók még fehér díszkavicsot 

is elhelyeznek, azt körbebetonozzák, így a sírok közötti fûnyírózást szinte ellehetetlenítik, és balesetveszélyes is, mert 
óhatatlanul kikerül a zöld füvesített részre is a kavics. Ez kellemetlen a környezô sírhelytulajdonosoknak is.  

ezúton is kérjük a lakosságot, hogy a sírok környékének a kavicsfeltöltését szüntessék meg, és a jövôben 
tartózkodjon mindenki a hasonló tevékenységtôl. 

Ezen szabályozásra elsôsorban törvényi elôírás miatt van szükség, másodsorban pedig az egységes gépi fûkaszálást 
akadályozza a lakosság a kavicsozással, továbbá balesetveszélyt okoz.


A Kastélypark fürdô és a sportpálya elôtt fizetô parkoló mûködtetésérôl döntött a képviselôtestület. Minden évben 

június 1tôl augusztus 31ig minden nap 9 és 17 óra között kell a parkolóôrtôl parkolószelvényt vásárolni, a szolgál
tatást igénybe vevôknek a mozgásában korlátozott személy részére kiadott parkolási igazolvánnyal rendelkezôk kivéte
lével. A parkolószelvény díját 500,Ft/nap értékben határozta meg a képviselôtestület. Az így megvásárolt szelvényt a 
jármû vezetôülés felôli elsô ablakán belül, de kívülrôl jól látható és ellenôrizhetô módon kell elhelyezni.

Napi parkolószelvénnyel az övezet bármely zónájában az érvényesítés napján szabad várakozni. A várakozási díjon 
felül pótdíjat köteles fizetni az a jármûüzemeltetô, akinek a gépjármûve parkolószelvény, vagy mozgásában korlátozott 
személy parkolási igazolványa nélkül, érvénytelen (nem, vagy nem megfelelô módon érvényesített) szelvénnyel, vagy 
parkolási igazolvánnyal parkol, továbbá, ha a gépjármûvében elhelyezett szelvény, parkolási igazolvány kívülrôl nem 
ellenôrizhetô.

A szabálytalanul parkoló gépjármû szélvédôjén a parkoló ellenôr pótdíjfizetési felszólítást és csekket helyez el, me
lyen feltünteti a parkoló helyét, az ellenôrzés idôpontját, a gépjármû rendszámát, valamint a szabálytalanság megne
vezését és a pótdíjra vonatkozó információkat.

A parkoló ellenôr a pótdíjfizetési felszólítást a gépjármû szélvédôjére helyezi ki. Amennyiben a kiszabott pótdíjat nem 
fizetik meg, a kivetésrôl a parkolási rendszer üzemeltetôje a gépjármû üzemeltetôjét írásban értesíti. Az értesítést a 
jogosulatlan úthasználatot követô 60 napon belül kell postára adni. Pótdíjat csak csekken, átutalással, vagy a Polgár
mesteri Hivatal házipénztárában lehet befizetni, a parkoló ellenôr azt nem veheti át.

A pótdíj összege, ha azt a gépjármû üzemeltetôje a pótdíj megállapításáról történô írásbeli értesítést követôen 15 
napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles idôszakra és további két napi (5.000,Ft) várakozásra 
számított várakozási díj.

15 napon túli befizetés esetén az egy napi várakozási díj negyvenszerese. (20.000,Ft).
Pótdíj meg nem fizetése esetén a rendszer üzemeltetôje a követelést bírósági úton érvényesíti.


A református templom elôtti, Papp Ferenc fafaragó míves 

munkája által készült székely kapu áthelyezésérôl döntött a 
képviselôtestület az iskola elôtti parkban lévô háborús áldo
zatok emlékére állított emlékmû elé úgy, ahogyan korábban 
az 1960as évekig is volt.

A mellékelt képen jól látható, hol is volt Füzesgyarmaton 
a két világháború között a székely kapu, mely funkcióját is 
beteljesítette. Épített környezetünk védelme, történelmünk 
és örökségünk tisztelete arra inspirálta a képviselôtestületet, 
hogy helyezzük át a meglévô, szép kaput arra a helyre, ahol az 
eredetileg is volt, funkcionálisan és esztétikailag is színfoltját 
képezve városunknak.


Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy akinek a tulajdonában régi fényképek vannak a városunkról, régi rendezvényekrôl, 

szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri hivatal 8. sz. irodájába, Csák Emeséhez archiválás céljából, illetve az Amon
dóban való megjelenésre. Természetesen az eredeti képet azonnal visszaadjuk. 

Elôre is köszönjük együttmûködésüket, segítségüket mellyel elôsegítik múltunk feltárását, bemutatását.


Szociális nyári gyermekétkeztetésre az Önkormányzat 5.718.350, forint támogatást nyert, mely 271 fô, elsôsorban 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô gyermek két hónapi étkeztetését szolgálja.



4

•  Mielôtt elindulna nyaralni, gyôzôdjön meg arról, hogy 
bezárt-e mindent, a lakásba illetéktelen nem tud be-
jutni!

•  Szomszédját kérje meg, hogy ürítse a postaládát, és 
húzza le a rolókat, vagy húzza be a függönyöket!

•  Csak a szükséges személyek tudják, hogy nyaralni 
megy!

•  A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait kissé vágja vissza! 
•  A megbízott személy tudja az Ön pontos elérhetôségét, 

hogy el tudja érni, ha szükséges!
•  Külföldre történô utazás elôtt kössön általános, min-

denre kiterjedô utas- és balesetbiztosítást!
•  Ellenôrizze le vezetôi és forgalmi engedélyének érvé-

nyességét!
•  Szerezze be a felkeresni kívánt ország nagykövetsé-

gei, konzuli képviseletei címeit, telefonszámait!
•  Soha ne váltson pénzt illegális pénzváltóknál, 

elôfordulhat, hogy hamis pénzt kínálhatnak!
•  Ha külföldön elvesztette, vagy ellopták úti okmányait, 

feltétlenül jelentse be azt a helyi rendôrségen, és for-
duljon az illetékes magyar külképviselethez!

•  Ha nincs magyar külképviselet az adott országban, 
akkor bármelyik Európai Uniós tagállam képviseleté-
hez fordulhat segítségért.

Fürdôzz biztonságosan:

•  Szabad vizeknél csak kijelölt fürdôhelyen fürdôzz!
•  Soha ne fürödj egyedül, társaid figyeljenek rád, te 

is figyelj társaidra! Gyermekek társnak lehetôleg 
felnôttet válasszanak!

•  Soha ne ugorjunk felhevült testtel a vízbe!
•  Ne fürödjünk teli gyomorral!
•  Figyeljünk oda a víz alatti akadályokra, valamint a 

vízfelszínen, illetve alatta úszó, lebegô tárgyakra!
•  Ne fürödjünk alkoholos állapotban!
•  Ismeretlen helyen soha ne ugorjunk a vízbe!
•  Ha nem tudunk úszni, ne használjunk gumimatra-

cot!
•  Figyeljük a strand területét jelzô bójákat!
•  Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli 

gyermek csak felnôtt kíséretében fürödjön a szabad-
vizekben!

•  Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenfélekép-
pen, de a jól úszóknak is célszerû a mentômellény 
vagy mentôgallér használata. A karúszó nem nyújt 
megfelelô biztonságot!

Kellemes nyarat kíván a szeghalmi Rendôrkapitányság!

ismét kirándultunk

Április 30án Budapesten jártunk. A 40 fôs 
csoport elsôként a Csodák Palotáját látogatta 
meg a Millenáris területén. Az említett helyszín 
egy interaktív tudományos kiállítás, ahol látvá
nyos, szórakoztató, közérthetô és átélhetô mó
don mutatják be a természet törvényeit, a fizika 
világát, gyermekeknek és felnôtteknek egyaránt. 
A csoport közel három órán át ismerkedhetett a 
tudományok érdekességeivel, és kedvünkre kí
sérletezhettünk a különbözô tárgyakkal. Többek 
közt kipróbálhattuk a fakírágyat, vezethettünk 
szögletes kerekû autót, a kisebbek megtapasztal
hatták azt is, hogy milyen lehet a Holdon sétálni, 
valamint hôtérkép segítségével az egész testünk 

hômérsékletét figyelhettük meg. A felsoroltakon kívül még sok egyéb érdekes feladatot és tudományos kísérleteket 
végezhettek el a gyermekek. Ezt követôen, délutáni programként a Magyar Természettudományi Múzeumba látogat
tunk el. A fôbejáratnál a fogadótér kupolájában egy barázdás bálna felfüggesztett csontváza alatt léphettünk be a 
múzeum épületébe. Megtudtuk, hogy az állatot még 1896ban ejtették el az Atlantióceánban. A múzeummal való 
ismerkedésünk a korallzátonyok élôvilágával kezdôdött. A múzeum 122 m2es üvegpadlója alatt 60 cmnyi mélység
ben egy csodálatos világ jelent meg elôttünk, mely elkápráztatta a gyermekeket. A több mint 200 korallfaj között 
160 hal úszott, és 1000nél több csiga, kagyló, rák, féreg, tengeri sün, tengeri csillag adott betekintést a titokzatos 
élôhelyre. A falba süllyesztett akváriumokban, összesen 13 000 liter vízben élô halak, korallok fogadtak bennünket. 
Ezt követôen a Hatlábúak birodalma címû idôszaki kiállításhoz érkeztünk, amely szintén elvarázsolta a gyerekeket, hi
szen az interaktív kiállítás a rovarok titokzatos világába kalauzolt el ôket. A kicsiny és a nagyméretû élôlények mellett, 
számos rovarpreparátumot is láthattak a gyerekek, a kisebbek az interaktív játékokat is kipróbálhatták, majd a Kárpát
övezetben felfedezett ásványokat is megtekinthették. A múzeumban múmiákat is kiállítottak, és talán ez iránt volt a 
legnagyobb érdeklôdés a gyerekek részérôl. Végezetül pedig a különbözô tárlatok bemutatták részünkre a növény és 
állatvilág sokszínûségét is. Úgy gondolom, hogy egész napos programunkkal két újabb helyszínnel ismerkedhettek meg 
a gyermekek, és gyarapíthatták meglévô tudásukat. 

Suchné Szabó Edit, Önkormányzati képviselô

nyArAlásrA vAló felkészülést segítô jó tAnácsok A csAlád számárA
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füzesgyArmAton járt A lAkitelki nôbizottság

Április 16án ismét városunkban járt a lakitelki 
Nôbizottság. A szervezet immár 63 éves múltra tekint visz
sza, és már több mint tíz éve igen szoros kapcsolatot ápol 
a Füzesgyarmati Nôk Egyesületével. A Nôk Fóruma címû 
rendezvényt a Mûvelôdési Házban tartottuk meg, ahol a 
nôk foglalkoztatásáról, esélyegyenlôségérôl, valamint a 
nôk jelenlegi helyzetérôl és szerepeirôl beszélgettek és 
mondhatták el véleményüket a résztvevôk.

Ezt követôen a csoport ellátogatott a KUKA Robotics 
Hungária Ipari Kft. telephelyére, ahol szakszerû vezetéssel 
pontos képet és információt kaphattunk az itt zajló mun

kákról, és betekinthettünk a modern gyártási folyamatokba is. A gyárlátogatást a múlt évben átadott óvodában foly
tattuk, amely szintén elvarázsolta vendégeinket. A tartalmas programokat egy közös ebéd követte, ahol a közelgô 
húsvét alkalmából saját készítésû ajándékokkal is megleptük a Nôbizottság tagjait. Vendégeink jól érezték magukat 
Füzesgyarmaton, hiszen egy tartalmas és kellemes napot tölthettünk ismét együtt, és tovább ápolhattuk, mélyítet
tük a két szervezet kapcsolatát. Külön köszönettel tartozzunk Bajiné Varsányi Zsuzsának és Szabó Lajosnak, hogy 
megszervezték részünkre a gyárlátogatást, Bakonyi Lajosné Gittának, hogy bemutatta nekünk az óvodát, és részletes 
tájékoztatást adott az óvoda életérôl, mindennapjairól, továbbá köszönjük Furkó Sándornak és kollégáinak az ízletes, 
finom ebédet! A Füzesgyarmati Nôk Egyesülete ezúton is szeretné felhívni városunk lakóinak a figyelmét következô ren
dezvényére. 2011. július 2án, szombaton kerül megrendezésre az a Jótékonysági Est, melynek teljes bevételét Varga 
Richárd gyógykezelésére kívánunk fordítani. Bôvebb információt a Füzes Tv oldalán, valamint a városban kihelyezett 
plakátokon kaphatnak az érdeklôdôk. 

Füzesgyarmati Nôk Egyesülete

május A csAlád hónApjA

Május elején az életet adó édesanyákat köszöntjük, má
jus végén a családok életét tovább vivô gyermekek ünnep
napja áll. Ehhez kapcsolódik az ENSZ által 1994ben kez
deményezett Családok Napja. A felhíváshoz Magyarország 
is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, 
a társadalom legfontosabb intézményére irányítja, amely
lyel Magyarország is azonosulni tudott, hiszen az Alkotmány 
preambulumába is belefoglalta a család kiemelt fontossá
gát. A támogatandó kezdeményezés alkalmából 2011. má
jus 14én Füzesgyarmaton is megrendeztük a Családnapot.

Célunk az volt, hogy közösen mutassuk meg azokat a pozitív értékeket, melyet a családok képviselnek: örömeinket, 
gyermekeinket, azt, hogy csAládbAn élni jó! 

A rendezvény egyik fontos programja egy egészségszûrés volt, mivel hisszük, hogy még gyermekkorban kell kialakí
tani olyan életvitelt az étkezés, a mozgás terén, amellyel egészséges felnôtt lehet, hiszen a kisgyermekek életmódját 
nagyban a szülôk határozzák meg. A Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület vállalta magára a feladatot, hogy meg
szervezze az egészségszûrést. A Vöröskereszt helyi vezetôjének, Szôke Józsefnének köszönhetôen Dr. Gazdag Andrea 
belgyógyász és endokrinológus szakorvos tartott elôadást, melynek témája a pajzsmirigybetegség volt.  

Részt lehetett venni mûveltségi totón, balesetmegelôzési és ügyességi versenyen. Készítettünk hagyományos népi 
játékokat, amit nagy örömmel próbáltak ki a gyermekek és a felnôttek is egyaránt. Lehetôség volt arcfestésre, lovag
lásra, légvár használatára, mely a kicsik nagy kedvence.  Különbözô kézmûves foglalkozásokon is részt lehetett venni. 
Íjász, airsoft bemutatót láthattak a rendezvényen, és ki is lehetett próbálni a felsorakoztatott eszközöket. Gyermekeink 
pedig csoporttársaikkal együtt felléptek.  Csodálhattuk a gyermekek tehetségét, láthattunk mazsorett, társastánc, 
hiphop tánc, aerobic bemutatót, és láthattukhalhattuk a Füzecske bábcsoport elôadását. A „Szigetkék” Kertészszi
get Fejlôdéséért Egyesület szintén részt vesz ezen a Családnapon. Egyesületünk pedig a kertészszigeti gyermeknapon 
fogja magát képviseltetni. Záró programként Fábián Éva elôadómûvész interaktív gyermekmûsora varázsolta el a 
közönséget. A Margaréta családos Egyesület aprajanagyja lelkesen és nagy izgalommal készült a Családnapra. Így 
az Önkéntesség évének hangsúlyozásakor ki lehet emelni, hogy mennyire fontos az önkéntesség élménye és értéke, 
mellyel a gyermekek szemléletét pozitív irányba fejlesztjük.

egyesületünk köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik segítették, támogatták a rendezvényt!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde és Vidáné Komrócszi Edit, a Margaréta Családos Egyesület vezetôi
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földesen jártunk

2011. május 15én Földesen is helyt állt kis csapatunk 
a gyermek ügyességi lovas versenyen. Oktatónk, Szabó Er
zsébet nem tudott jelen lenni ez éves elsô versenyünkön, hi
szen 2011. május 15én hajnalban világra hozta gyermekét, 
Czibi Erzsébetet, a legfiatalabb kis lovasunkat, de mi a nagy 
felkészülések végett igencsak helyt álltunk magunkért.

Póni ügyességi kategóriában IV. helyezett Tóth Laura és VI. 
helyezett Tóth Nikoletta lett. Kezdô ügyességi kategóriában 
Tóth Laura Bence nevû lóval elsô helyezést, szintén Tóth Laura 
Csöpi nevû lovukkal III. helyezést, míg Tóth Boglárka Bencével 
VI. helyezést ért el.

Az oktatónknak jó egészséget kívánunk a babához. A lova
soknak további sok sikert, kitartást és sok jó lovaglást kívánunk, valamint szeretnénk megköszönni Szabó Erzsikének, Czibi 
Máténak és Elek Tímeának, hogy erre a versenyre így felkészítettek bennünket.

ii. Anyák nApi szAlonnAsütés

Ebben az évben II. alkalommal is megrendezésre került az Anyák 
napi szalonnasütésünk. Ezzel a kis programmal szerettünk volna ki
kapcsolódást és jó kedvet szerezni a családoknak. Igaz, az idôjárás 
nem nagyon kedvezett nekünk, hiszen esett az esô, de mi nem tán
torodtunk el tôle, és jókedvûen eltöltöttük ezt a kis délutáni prog
ramot. A gyerekek a délután alkalmával még lóra is ülhettek. A lo
vaglás és szalonnasütés mellett még a hangulatos zene is elôhozta 
a jó kedvet. 

Köszönjük szépen mindenkinek a jelenlétét, és köszönjük a 
szülôknek, hogy közösen igen is összehozunk mindent.

A következô alkalommal is szeretettel várunk Benneteket!

simonyi óbester nApok, debrecen

A Szilaj Lovas Egyesület egyik oktatója, Czibi Máté vett részt lová
val, Felhôvel a Simonyi napokon, melyen csikósbemutatót adott elô, 
valamint a Nemzeti Vágta területi elôfutamán is részt vett a csikós 
vágtában! Több selejtezô futam és döntô is volt ezen a napon! Az elsô 
selejtezô futamot Máté nyerte meg, igencsak nagy elônnyel!
További sok sikert és kitartást kívánunk!

Szilaj Lovas Egyesület

kupAgyôzelemmel búcsúzott Az idénytôl A
sárréti gyöngyhAlász gyermeksport egyesület leány kézilAbdA csApAtA.

2011. június 02án négy csapat részvételével rendezték meg Sárrétudvariban a hagyományos Jókai Kupát. Kupa 
végeredménye: 1. Füzesgyarmat 2. Püspökladány 3. Földes 4. Sárrétudvari. A torna legjobb játékosa: Bujdosó Judit. 
A torna gólkirálya: Petri Fruzsina. 2011. május 23án Mezôberényben, a 2. helyet szerezte meg ugyanez a csapat.

2010/11es idényben a megyei serdülô bajnokságban is nagy sikert elérve 4. helyet szerezte meg a 78. osz
tályosokból álló csapat. Ez azért is tekinthetô igen szép eredménynek, mert csak két NBIes, illetve NBI/Bs csapat 
 Békéscsaba, Orosháza  elôzte meg a gyarmati csapatot. (Békéscsaba 2 csapatot indított)

A csapat tagjai: Zsíros Patrícia, Szekeres Bianka, Csák Fruzsina, Szabó Réka, Jónás Boglárka, Fodor Csilla, Nagy 
Erika, Vízer Erika, Meggyesi Zsanett, Bujdosó Judit, Baksa Ágnes, Petri Fruzsina, Edzô: Kovács Gábor

szuperkupA A sportcsArnokbAn

2011.május 14én a Városi Sportcsarnokban a Szuperkupa elnevezésû kispályás labdarúgó torna került megrende
zésre a Téli Teremlabdarúgó Bajnokság csapatainak részvételével. A kupa egyenes kiesési rendszerben zajlott, így volt 
olyan csapat, aki csupán egy mérkôzést játszott. Ezen a délutánon talán nem is ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy 
jó hangulatban egy kellemes délutánt tölthettek el a résztvevô sportolók. A kupát, akár csak a Téli terembajnokságot, 
a Haladás csapata nyerte. Kovács Gábor
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felhívás!

Füzesgyarmat Város Polgár
mesteri Hivatala felhívja a Tisztelt 
Lakosság figyelmét arra, hogy a 

pArlAgfû és egyéb Aller
gén gyomnövények virágzás 
elôtti idôszakban vannak! 

Ez elsôsorban a lebontott há
zak és az elhagyott lakatlan ingat
lanok, valamint a különlegesen 
parlagfüves területek tulajdono
sait és azok környezetében élôket 

érinti. Mivel a parlagfû és egyéb allergén gyomnövények 
az egészségre, az erre allergiás emberekre rendkívül ve
szélyes, így annak irtása az Élelmiszerláncról és ható
sági felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI. törvényben, de 
a Környezetvédelemrôl szóló 13/2000.(VI.15.) sz. helyi 
rendeletben is kötelezôen elô van írva. 

Ennek elmulasztása esetén – a fertôzött terület nagysá
gától függôen – húszezertôl ötmillió Ftig terjedô növény
védelmi bírsággal is számolhat az érintett terület tulajdo
nosa. A be nem fizetett bírság adók módjára behajtható.

A fentiek alapján felhívom a lakosság figyelmét, 
különösen a lebontott házak, elhagyottlakatlan ingat

lanok és mezôgazdasági földterületek tulajdonosainak, 
bérlôinek figyelmét a parlagfû és egyéb allergén növények 
irtására!

A parlagfû irtását elsôsorban a belterületi ingatlano
kon, ingatlan elôtti közterületen, zártkertekben, külterületi 
szántókon 2011. június 30ig, majd szükség esetén folya
matosan a gyomvegetációs idôszak végéig kell végezni.

A törvényi kötelezettség teljesítését folyamatosan 
ellenôrizzük.

A pArlAgfû és egyéb Allergén növények elle
ni védekezést leghAtékonyAbbAn

A növény kikApálásávAl, illetve rendszeres 
kAszálássAl és vegyszeres kezeléssel 

lehet végezni !

Kérem, hogy a felhívásnak saját és az egészséges kör
nyezet érdekében mindenki tegyen eleget!

Füzesgyarmat, 2011. június 8.
Botlik Tiborné, jegyzô

7

Veterán Autó
felvonulás

Füzesgyarmat, 2011. június 30.
indulás:

18 órakor a városközpontbôl a
Kossuth utcán Mazsorettes és

fúvós kísérettel

további programok a 
kastélypark fürdô elôtti parkban:

Dream együttes
Sárrét virágai

hastánccsoport
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! A részvétel díjtalan!

A szervezôk a programváltoztatás jogát fenntartják.
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beszámoló sárréti gyöngyhAlász gyermek
sport egyesület lAbdArúgó szAkosztályánAk 

munkájáról és eredményeirôl:

20102011. tanév
12. évfolyam (U8) Edzô: Nagy Gábor
A tanév elején megkezdôdtek a foci edzések, melyek heti rend
szerességgel zajlottak, hetente két alkalommal. Az év során 
több kupasorozatban vett részt a csapat, melyek során folyama
tos fejlôdés volt tapasztalható a játékban. Az U8as korosztály 
összesen 42 meccset játszott az ôszi, ill. tavaszi idôszakban. 

bozsikprogram: A Bozsikprogramban az ôszi és tavaszi for
dulók során 18 meccset játszott a csapat. A torna 5 település 
csapatainak részvételével került megrendezésre.
i. sárréti labdarúgó bajnokság: A tornára 5 csapat nevezett, 
melynek során 20 meccs került lebonyolításra. A füzesgyarmati 
csapat a 4. helyen végzett, 1 ponttal lemaradva a dobogóról.
diákolimpia: Tavasszal zajlott a Diákolimpia, melyen 3 telepü
lés csapata vett részt. Füzesgyarmat a 2. helyen végzett. 

34. évfolyam Edzô: Nyéki Szabolcs
• Bozsik program, ôsz: 3 fordulós rendszerben • Szeghalmon 
torna: 2. hely • Diákolimpia, ôsz, Körösladány: 2. hely • Bozsik 
program tavasz: 3 fordulós rendszerben • Diákolimpia tavasz 
Füzesgyarmat: 2. hely.
Az ôsszel beneveztük a gyermekeket a Sárréti Labdarúgó Bajnok

ságba. 5 csapat részvételével (Körösladány, Köröstarcsa, Szeg
halom, Berettyóújfalu) 5 fordulós volt, összesen 20 mérkôzés. 
A 20002001es születésû csapat 32 ponttal (8GY 8D 4V) a 2. 
helyen végzett! • Kakaó Kupa Szeghalom: 2. hely.
Az évben 51 mérkôzést játszottunk, a mérleg: 28 gyôzelem, 8 
döntetlen és 15 vereség. Az edzésekre átlagban 16 gyermek járt.

56. évfolyam Edzô: Nyéki Szabolcs
• A gyermekek U14es nagypályás labdarúgó bajnokságban 
vettek részt. 18 igazolt 9799es születésû gyermek focizott. 
14 mérkôzésbôl 2. hely, 25 pont, 8GY 1D 3V
• Diákolimpia ôsz: 1. hely • Szeghalom Karácsony Kupa: 2. 
hely • Kakaó Kupa: ? • Diákolimpia tavasz Szeghalom: 2. hely
Az évben 26 mérkôzést játszottunk. A mérleg: 15GY 4D 7V. Az 
edzésekre átlagban 19 gyermek járt.

78. évfolyam Edzô: Nyéki Szabolcs
Diákolimpia ôsz: 2. hely • Az U14es bajnokságban több 97es 
születésû gyermek vett részt. • Baranyi Kupa: 3. hely • Berettyó 
Nemzetközi Kupa: 4. hely • Diákolimpia tavasz: 2. hely • Bucsa 
Kupa: 5. hely • Az évben 16 mérkôzést játszottunk. A mérleg: 
5GY 2D 9V. Az edzésekre átlagban 18 gyermek járt.

lány labdarúgás: Edzô: Kovács Gábor • Körzeti Diák Olim
pia 2. hely. Több tornán szerepeltünk, kiemelkedô eredményrôl 
nem tudok beszámolni. Az edzésekre átlagban 10 gyermek járt, 
többen az idén kezdtek megismerkedni a lány labdarúgással.

A gyArmAtiAk kedvenc receptjei
lAjcsi szelet  (BEKüLDTE: BOTLIK TIBORNÉ)

30 dkg porcukrot, 3 egész tojást, 3 evôkanál folyékony 
mézet, 10 dkg olvasztott margarint összegyúrunk 60 dkg 
liszttel, amiben elkevertünk 3 evôkanál Holland kakaót, 
és másfél teáskanál szódabikarbónát. Ha kemény lenne, 
kevés tejföllel lazítjuk. Négy lapot sütünk belôle.
krém: 2 vanilia pudingot 6 dl tejjel megfôzünk, 1 puncs 
pudingot 3 dl tejben fôzünk mindezt 30 dkg porcukorral 
másfél Ráma margarinnal jól elkeverjük. Egy harmadához 
puncs puding, két harmadához a vanilia puding megy. Ha 
kihûlt betöltjük a pudingot a lapok közé, kicsit lenyomjuk. 
Jó ha áll egy ideig, majd csokival bevonjuk.


