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Két füzesgyarmati társadalmi szervezet kapott támogatást a Henkel tíz éve 
mûködô „Tegyünk a holnapért” pályázatából. 2.oldal

Ajánló

megkérdeztük!
Füzesgyarmat lakói kér-
désünkre elmondták, mit 
várnak a 2012-es évtôl.
 3. oldal

Hírek A lovAsok 
HázAtájáról
A Szilaj Lovas Egyesü-
let családi napot tartott, 
majd eljött közéjük a Mi-
kulás, és a Lovas Barátok 
Egyesületének karácsonyi 
angyala is leszállt.
 4. oldal

gyArmAtiAk A 
nAgycirkuszbAn
Ismét Budapestre látogat-
hattak a város gyerekei.
 5. oldal

Ajánló

jótAnácsok A 
kertészkedôknek
Hasznos javaslatok a téli 
idôszakra.
 6. oldal

gondoljunk A mA-
dArAkrA Az ínséges 
idôkben is
Gondoskodjunk eleségrôl 
a környezetünkben élô 
madarak ellátásához.
 6. oldal

10 éves A twirling 
egyesület
Jubileumi gálát tartott a 
Sárréti Twirling Team.
 8. oldal

mi történt 2011-ben FüzesgyArmAton?

Néhány mondatban szeretném összefoglalni az elmúlt 
év füzesgyarmati eseményeit, eredményeit. 

Az év elejét a belvíz elleni védekezéssel töltöttük el - 
talán erre mindenki emlékszik -, éppen ezért célul tûztem 
ki, hogy mindent el fogok követni annak érdekében, hogy 
felkészültek legyünk a belvíz ellen. Emiatt vásároltunk 
egy markológépet, több szivattyút, és a közmunkása-
ink segítségével rengeteg átereszt kijavítottunk. Ehhez 
a munkához kaptunk állami segítséget: 11 millió Ft-ot, 
melynek köszönhetôen a Mikszáth Kálmán utcát sármen-
tesítettük, és a Sas utcán - Baross utcán átépítettük az 
átereszeket és a Bajcsy Zsilinszky - Csokonai - Május 1. 
utcán egy új vízelvezetô árkot építettünk. A Bacsó Béla 
utcán Kádár Gyula vállalkozó segítségével kikotrásra ke-
rült egy vízelvezetô árok. Talán a felsorolt munkáknak is 
köszönhetô, hogy a nyári, júliusi utolsó nagy esôzést na-
gyobb károk nélkül sikerült ,,megúsznia” településünknek. 
Mint mindenki láthatta, az elmúlt hónapokban a lehetô 
legtöbb csatornát, árkot kitakarítottak munkásaink (pld.: 
a nagy ér is nagyon régen volt már nádmentes).

2011-ben a leglátványosabb beruházás a Baross - 
Klapka utcai új út építése volt 200 millió Ft fôösszeggel 
egy korábbi pályázat alapján; ezzel a beruházással egy 
balesetveszélyes szakaszt sikerült megszüntetni. Egy ki-
sebb, de fontos beruházás volt a Egyesített Szociális In-
tézmények épületének felújítása 17 millió Ft összegben. 

Ezek mellett a munkák mellett a ,,Gyarmat Kaput” is át-
helyeztük most már a végleges helyére…

A konkrét beruházások mellett ez az év a tervezés 
idôszaka is volt. Elkezdôdött az Integrált Városfejlesztési 
Program tervezése, amelynek végleges elkészítése a jövô 
évben várható; a megvalósítás pedig 2013-ban, ameny-
nyiben sikerül nyerni a szociális város rehabilitációs pá-
lyázaton: a konkrét eredmény leglátványosabban a sár-
szigeti részen lesz látható. 

Nemrég kaptuk a jó hírt, hogy 177 millió forintot nyer-
tünk kerékpárút építésre és felújításra. Ebbôl az összegbôl 
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a Kossuth utcán felújítjuk a kerékpárutat, míg a Mátyás 
utcán egy új kerékpárút építése fog zajlani, ami termé-
szetesen fogja érinteni a városközpontot is: a Széchenyi 
utcai óvodáig és a családsegítôig is meg fog épülni az új 
bicikli út. A jövô évben a legizgalmasabb és legnagyobb 
beruházás a szennyvíz hálózat építése lesz. Meglehetôsen 
sok eljárás után sikerült a kivitelezôt kiválasztani, és de-
cember 22-én a szerzôdéseket megkötni: a hálózat épí-
tésre a Közgép - Penta konzorciummal, míg a telepépí-
tésre az Innoterv - Trigon csoporttal, így 2012. tavaszán 
kezdôdhetnek a munkák. Az önerôhöz sikerült még 165 
millió Ft-ot nyerni, ezzel kapcsolatban újabb jó hírt közöl-
hetek Önökkel a 2012 januárjában megrendezésre kerülô 
lakossági fórumon.

A decemberi hónapban szinte csak jó dolgok történtek 
az önkormányzat háza táján. Karácsonykor is egy kelle-
mes meglepetés ért: 32 millió Ft támogatást kapott ön-
kormányzatunk a Belügyminisztériumtól, amit át is utaltak 
már a számlánkra, így a tavalyi év végi 55 millió Ft-tal 
szemben most gyakorlatilag nincs folyószámlahitel tarto-
zása a városnak úgy, hogy a januárban esedékes fizetések 
és szociális támogatások már kifizetésre kerültek.

Így összesen 385 millió Ft pályázati támogatást kapott 
városunk 2011-ben, amelynek nagy részét 2012-ben el-
költhetjük. Szerintem ez nagyon szép eredmény, és ma-
gáért beszél. 

Szép eredmények még: a szociális támogatások körét 
bôvítettük, a civil szervezetek támogatása nem csökkent, 
rengeteg kulturális rendezvény volt ebben az esztendôben 
Füzesgyarmaton, megújult a helyi újságunk, az Amondó, 
a város honlapja is dinamikus, felhasználóbarát formát öl-
tött, és a focicsapatunk sem állt mostanában ilyen elôkelô 
helyen a megyei bajnokságban. 

Ezeken túl is van még bôven, amirôl be lehet számolni: 
fürdô átszervezés, start közmunka program, munkahely-
teremtés - ipari park program…. a kistérségi ügyekrôl ne 
is beszéljünk. 

Végezetül szeretném mindenkinek megköszönni az idei 
támogatását: képviselô társaimnak, a barátaimnak, a vá-
rosnak és természetesen a kritikusaimnak a jobbító szán-
dékú gondolataikat. 

A 2011-es év Füzesgyarmatnak egy sikeres éve volt, 
és mindent elkövetek, hogy településünk polgármestersé-
gem alatt továbbra is lendületesen fejlôdjön.

Mindenkinek jó egészséget kívánok és Boldog Új Évet!

Bere Károly, polgármester

„tegyünk A HolnApért” progrAm (Henkel)

„Tegyünk a holnapért” program a Henkelnél tíz éve kezdôdött el, amely a Henkel dolgozói és nyugdíjasai önkéntes 
szociális munkájához nyújt segítséget. A program keretében a Henkel dolgozói és nyugdíjasai kérhettek támogatást 
szociális kezdeményezésekhez – mind az oktatás, a tudomány, a sport, az egészség, mind a mûvészet, a kultúra te-
rületén.

A program keretében támogatásra érdemesnek ítélték Vida Imre két pályázatát is, aki a körösladányi gyár dolgozó-
jaként lakóhelyén, Füzesgyarmaton mûködô szervezetek nevében kért segítséget:

A Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvodák és Bölcsôdés Gyermekeiért Alapítvány „Széles mosolyt a gyerekeknek” 
300 adag fogkrémet és kézmosószert kapott, és preventív céllal kampányt indít az egészséges életmódra nevelésért, 
és ezen belül az egészséges táplálkozás elôtérbe helyezéséért és az egészséges szép fogakért. 

2012. január 2-án ajándékkal érkezett a füzesgyarmati óvodába Vida Imre a Henkel Magyarország Kft. képvise-
letében, hogy átadja a tisztálkodási szereket az alapítvány elnökének, Ibrányi Évának és a kíváncsi gyermekseregnek.

A füzesgyarmati Hegyesi Kick Box SE „Kick Box sporteszközök” pályázata kapcsán 150.000 forint támogatást ka-
pott sportfelszerelés  és sporteszközök vásárlására. Az egyesület az utánpótlás szervezése mellett egészségmegôrzô 
és közösségi programokban is részt kíván venni, tagjai és vezetôi továbbra is várják a küzdôsportok és a rendszeres 
testmozgás után érdeklôdôket.

Önkéntes projektek támogatására 2011-ben a Henkel Magyarország Kft összesen 500.000 Ft értékben azonnali 
készpénztámogatást nyújtott, illetve további terméktámogatásokat ítélt oda.
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2. Mogyorósiné Horváth Edit: Szép, új jövôt várok, 
de tudom, hogy nem lesz jobb. Nehezen jutok munkához, 
és ez elszomorít. Mégis azt mondom, hogy ha egészsé-
gem van, akkor megküzdök minden nehézséggel.

3. Nagy Zoltánné: Azt várom, hogy továbbra is tud-
jak dolgozni, és a másodállásom is meg tudjam tartani. 
Rettegek a betegségtôl, ezért számomra is a legfonto-
sabb az egészség.

4. Dürgô Lászlóné: Ha nem lesz nehezebb, mint 
2011 volt, akkor meg leszek elégedve. Én már nyugdí-
jas vagyok, és ez némileg megnyugtató a létbiztonságom 
tekintetében. Reménykedek abban, hogy az egészségem 
és a megélhetésem is meglesz.

5. Csák Istvánné: Ha lesz munkám, mint 2011-ben, 
akkor meg leszek elégedve. Szép mosolygós paradicso-
mokat szeretnék továbbra is termeszteni a kertészetünk-
ben.

6. id. Csenkei Sándor: Semmi jót nem várok. A vi-
dék és maga az ország is csak a mezôgazdaságból tudna 
leginkább megélni, de nem látom, hogy megfelelôen tá-
mogatnák ezt a szektort.

1. Lengyel Sándorné: Azt várom, hogy legyen mun-
kájuk az itt élô, dolgozni akaró embereknek. Azt kívánom, 
hogy a gyarmati vezetés maradjon a megkezdett úton, 
mert úgy látom, hogy van jobbító szándék és akarat.

megkérdeztük!
mit vár 2012-tôl?
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leszállt A lovAs bArátok kArácsonyi AngyAlA

Az újév kezdetén, nem sokkal az év legszebb, piros betûs ünnepe után sokszor felteszi 
magának az ember a kérdést: mit is jelent nekem a karácsony? A hétköznapok rohanó 
szürkesége közepette kicsiny „sziget” ez a pár nap, amelyet szeretteinkkel, családunkkal, 
barátainkkal tölthetünk. Leülve az ünnepi asztal mellé, majd bontogatva az ajándékokat, 
eszünkbe jut, szerencsések vagyunk, hogy mindez megadatott! Bizony, ilyenkor gondol-
nunk kell embertársainkra, akiknek sajnos csak az élet borúsabb részén jutott hely. Ter-
mészetesen minden jó érzésû ember lehetôségeihez mérten segít egész évben, de a sze-
retet ünnepén talán erôteljesebbek az ilyen irányú reakciók. Egy kisgyermek nehezen érti 
meg, hogy miért nem kap ajándékot, pedig ô egész évben jó gyerek volt… De gondoljunk 
bele az ilyen szülô helyzetébe is egy kicsit. Szörnyû érzés lehet.

Ezekre a nehéz helyzetû emberekre gondolva döntött úgy a Lovas Barátok Egyesülete, 
hogy megpróbálja kicsit szebbé varázsolni két rászoruló család karácsonyát. Nem gondoltuk, hogy ilyen nehéz választás 
elé kerülünk. Kicsiny városunkban is sokan érdemelnék meg a segítséget, de bizony még sokkal többen vannak rászo-
rulók. A füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalhoz fordulva, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselôasszony sietett segít-
ségünkre. Együttes erôvel már sikerült kiválasztani az ez évben megsegíteni kívánt két családot. Hosszas elôkészületek 
után, az ajándékokat összeszedve, fákat feldíszítve, a hidegre való tekintettel forró teával felszerelkezve indultunk a „tett” 
helyszínére december 23-án este. Mivel az elôzetes egyeztetések alapján már vártak minket, tulajdonképpen nem volt 
meglepetés, de ettôl még hatalmas örömmel, és nagy szeretettel fogadtak minket. Az öt gyerek énekelt, a szülôk megha-
tottan mondtak köszönetet, mi pedig a szívünk táján melegséggel állapítottuk meg, hogy jó helyre kerülnek ajándékaink. 
Reményeink szerint nem egyszeri alkalom volt ez, hiszen egyesületünk hagyományteremtô céllal találta ki kis akciónkat. 
Azt gondolom városunkban is van sok jó szándékú, segíteni kész ember, és sajnos sok-sok rászoruló. Talán a következô 
karácsonykor kezdeményezésünk nyomán ezek az emberek, családok egymásra is találnak, és mindenkinek szép karácso-
nya lesz! Eredményekben gazdag boldog újévet kíván a Lovas Barátok Egyesülete Füzesgyarmat minden lakosának!

Huszár Róbert

mikulás

Idén ismételten meglátogatta városunkat a Mikulás és Krampuszai. 
Szilaj Lovas Egyesület segítségével december 5-én és 6-án a Mikulás és 
Krampuszai gyerekeknek házhoz vitte a csomagokat, valamint szalon-
cukrokat osztogattak. Elsô nap sajnos az idôjárás miatt személyautóval 
közlekedett, de második nap már lovas szekérrel járta az utcákat. Kö-
szönjük szépen a Mikulásnak és Krampuszainak, hogy idén is örömöt és 
boldogságot csalt a gyerekek arcára, köszönjük még Varga Lászlónénak 
és férjének, hogy autójukat elsô napra biztosították, valamint köszönjük 
Czibi Máténak is, hogy a lovas szekeret hajtotta.

Jövôre újra Mikulás… Ne feledjétek gyerekek….jók legyetek.

szilAj lovAs egyesület csAládi nAp

Október 30-án megrendeztük I. Családi napunkat, melyen több program részesei lehettek. Elsôként egy kisebb ze-
nés felvonulás részesei lehettünk. Majd ezt követte a megnyitó, versenyszámok és bemutatók, vetélkedôk. Ügyességi 
versenyt rendeztük gyerekek és felnôttek számára egyaránt, lépésben és ügetésben, különbözô akadályok között.

A gyermek lovasok, Szabó Tímea, Tóth Nikoletta, Tóth Laura, Tóth Boglárka, Lázár Kriszta, Elek Tímea, Czibi Erzsébet 
és Perei Lajos. Felnôtt lovasok, Szabó Józsefné Márti, Tóthné Bíró Tünde, Varga Lászlóné, Czibi Gáspár. 8 csikós érke-
zett hozzánk, hiszen számukra és rendeztünk versenyt. Volt köcsögverés, szlalomozás, majd gyors fektetés. Valamint 
délutáni órákban színvonalas csikós bemutatót adtak elô, és játékos kendôlopást mutattak be. Csikósaink, Bugán 
Tamás, Gulyás József, Ifj. Szigeti Sándor, Szigeti Sándor, Kóti Sándor, Mogyorósi Csaba, Smidróczki Gergô és Czibi 
Máté, magyar ruhás lányunk Elek Tímea. Ezen kívül láthattak még szabadidomítást Szabó Erzsébettôl, díjlovaglást Elek 
Tímeától és Tóth Boglárkától, díjugratást Elek Tímeától, parodizálást Tóth testvérektôl és Timitôl. Valamint a közönsé-
get is bevonva, bárki jelentkezhetett csizmadobó, szekérhúzó és bálagörgetô versenyekre is. Nagyon hangulatos és 
színvonalas napnak lehettünk részesei. Minden egyes támogatónknak nagyon szépen köszönjük segítségüket, nagyon 
hálásak vagyunk érte.

Jövôre újra találkozunk. Szilaj Lovas Egyesület
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ismét budApesten jártunk

2011. december 12-én 60 fôvel ismét 
ellátogattunk Budapestre, ahol elsôként 
a Fôvárosi Nagycirkusz elôadását néz-
hettük meg. A Mikulás alkalmából már 
hosszú évek óta veszünk részt a Cirkusz 
elôadásain, melyre igen nagy az érdeklôdés 
már nem csak a gyermekek, hanem a 
szülôk körében is. A rendezvény 11 órakor 
kezdôdött, és több mint 2 órás mûsorral 
szórakoztatták a jelenlévôket. A mûsorban 
többek közt felléptek zsonglôrök, állat-
idomárok, bohócok, akrobaták. A szünet-
ben különbözô tombolatárgyakat sorsoltak 
ki, és a füzesgyarmati csoport igen szeren-
csésnek mondható, hiszen 5 gyermek is 
nyert, közülük Lázár Dóra még a fôdíjat, a 
mobiltelefont is megnyerte. 

A Cirkusz elôadását követôen a Parla-
mentbe is ellátogattunk. Voltak, akik már 
a korábbi években jártak itt velünk, de 
voltak olyan gyermekek is, akik még nem 
látták ezt a gyönyörû, impozáns épületet. 
A parlamenti kirándulás alkalmat biztosí-
tott arra is a gyermekeknek, hogy egy kis 

történelmi betekintést kaphassanak az épület múltjáról és a jelenlegi funkciójáról is. 
Ezt követôen megcsodáltuk az Ország karácsonyfáját, hiszen a fôváros ekkor már ünnepi hangulatban pompázott, 

majd elindultunk a pályaudvarra. Az utazásunk ismét vonattal történt, amit a gyerekek igazán kedvelnek. Külön tet-
szett a metrózás, a villamosozás is, hiszen így egy pici betekintést is kaphattak a gyermekek a budapesti forgatagba. 
A gyerekek és a szülôk pozitív visszajelzései alapján egy év múlva ismét utazunk!

Suchné Szabó Edit, Önkormányzati képviselô

mArgArétA csAládos egyesület kArácsonyA

Karácsony elôtt az egyesület kézmûves 
délutánt tartott. Mint az elôzô évben is, 
minden szülô más-más dísz készítését vál-
lalta. A délutánon sokan vettünk részt, mely 
nagyon jó hangulatban telt. Lehetett készí-
teni gyertyát, szalma-, csipkedíszt, és pa-
pírból is készültek különbözô dísztárgyak. 
Ezekbôl a díszekbôl vittünk a Borostyánkert 
Otthon karácsonyfájára is, valamint egy kis 
ajándékmûsorral is készültünk. 

Fontosak számunkra a szeretteink, bará-
taink, hiszen ôk tehetik teljessé és kiegyen-
súlyozottá mindennapjainkat. Gondolnunk 
kell azonban azokra is, akiknek nem adatik 
meg a családi tûzhely melege, akik magá-
nyosan élik meg Jézus születésének ünne-
pét. Gondoljunk rájuk, és nyújtsunk feléjük 
segítô kezet. Sokszor elég egy jó szó, egy biztató tekintet, egy baráti kézfogás. A karácsony ugyanis nem az ajándékozásról 
szól, hanem a szeretetrôl, az egymáshoz fordulásról és egy új jövendô eljövetelérôl.

Krisztus születése reményt adott az embereknek akkor, ott Betlehemben, és adjon reményt nekünk napjainkban itt, Ma-
gyarországon és azon belül itt, Füzesgyarmaton is.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
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jAnuári munkák A kertben

Az ünnepek elmúltával a gyökeres fenyôfáinkat ki lehet ültetni a szabadba, most kedvezô az idôjárás ennek a mun-
kának az elvégzésére.

Ha nagy a hónyomás, az örökzöldek ágait rázogassuk le. Ha jégpáncél keletkezik, fôképp gyepen, bepállás ellen tör-
jük fel gereblyével. A járdáról letakarított, sózatlan havat dobáljuk a sûrû lombú kerti örökzöldek, fôként fenyôk alá, mert 
sûrû lombozat sok esôvizet felfog, és oldalra elvezeti. Ha olvad, a pangó vizet a növényeknek hasznos helyre vezessük, 
vagy fogjuk fel alkalmi tárolóba. Üvegházakban és fóliában vethetôek a hajtatásra szánt növényféleségek magjai. A tá-
rolt zöldség- és gyümölcsfélék válogatásának is itt az ideje. Ilyenkor lehetôség van a szerszámok, kisgépek átnézésére, 
javítására. Gondoskodjunk télidôben az itt telelô hasznos énekesmadarakról, segítôtársainkról. Kerttervezést is végez-
hetünk, és ez alapján a tavaszi vetômagvakat is beszerezhetjük.

A télikert mostanában nagy divat, sokan rendezik be a beüvegezett lakótelepi erkélyt, a falusi ház gangját virágokkal, 
jópofa fonott bútorokkal, Singer varrógépbôl átalakított asztallal, madárkalitkával, falikúttal. Kitûnôen érzik itt magukat 
a fikuszfélék. Kebrusek Béla, fôkertész

A mAdáretetés jelentôsége

A vadmadarak téli élelmezése közös szívügyünk. 
Tollas kis barátaink a hideg és havas napokon ránk, 
vagyis az emberekre vannak utalva.

Bár a madarak tollazata a legjobb természetes 
hôszigetelô anyag, kis termetük és a repülés nagy 
energiafelhasználásának köszönhetôen szinte folya-
matosan táplálkozniuk kell. A „nagy mínuszok” ide-
jén ez kifejezetten igaz. Ilyenkor legegyszerûbben a 
különféle olajos magvak kihelyezésével segíthetünk 
rajtuk. Az etetôinket, ablakpárkányainkat napraforgó-
val, tökmaggal, tört dióbéllel és mogyoróval is meg-
tölthetjük.

Erre városi környezetben leginkább a különféle ci-
negék, verebek, stiglicek, pintyek, zöldikék és ese-

tenként a meggyvágók éhes csapatai járnak. Vidéken a kertünk végében, az erdô szélén etetve ezekhez még szajkók, 
gerlék, csízek, fácánok, harkályok, csuszkák és sármányok is társulhatnak. Ott még a tört kukorica és búza is kiváló 
táplálék-kiegészítésként szolgál.

Figyelem! A konyhai hulladék is kiválóan újrahasznosítható! A nyers gyümölcs és fôtt zöldségdarabokkal (répa, 
cukorborsó, lencse) rigókat, vörösbegyeket csábíthatunk ablakaink alá. Ezért érdemes az ôsz végén összeszedni a 
lehullott almát, körtét vagy a felesleges tököt is, mert azokat (hûvös pincében eltartva) havas napok idején hasznosít-
hatjuk is egy kis odafigyeléssel. Ezeket célszerû egy örökzöld fa ágai alá a földre kiszórni, így akár sok kis apró életet 
menthetünk meg. A fôtt tojás vagy rizs is jó kiegészítô, de a lejárt szavatosságú mazsolát, túrót vagy sajtot se dobjuk 
ilyenkor a kukába.

A szarvasmarha vagy sertés faggyúja egy kampóra felakasztva és egy magasabb ág végére kiakasztva is jó célt szol-
gál, akár hetekig. A sós szalonnát vagy a fölös kenyeret viszont bízzuk inkább a kutyánkra, mert ezek nem használnak 
a madarainknak! És hogy mit kapunk cserébe? Rengeteg színes élményt a ködös és szürke hétköznapokra, tavasszal 
szívmelengetô füttykoncertet, nyáron pedig az ezernyi kártevôktôl védik meg veteményeseinket, korosodó gyümölcsfá-
inkat. Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvoda, Csiga csoport

önkormányzAti Hírek

A Képviselô-testület 2011. december 15-ei ülésén tartott ülésén döntött a Kastélypart Fürdô Kft elnevezésû, egy-
személyes gazdasági társaság létrehozásáról, amely 2012. február 1-jétôl a Kastélypark fürdô intézmény feladatait 
veszi át az intézményben dolgozók változatlan feltételû továbbfoglalkoztatásával.

Az önkormányzat vagyonát, melyet eddig a Kastélypark fürdô mûködtetett, kezelésbe célszerû átadni a gazdasági 
társaság részére, mert ebben az évben lesz lehetôség arra, hogy a Kft. fejlesztéseket végezzen, és a fejlesztésekhez 
önálló pályázati lehetôségeket kihasználjon elôreláthatóan 500 millió Forint értékben. A kezelésbe adás feltételeit a 
januári ülésre készítendô üzemeltetési szerzôdés tervezetével a gazdasági társaság szervezeti és mûködési szabályza-
tával és üzleti tervével dönti el az önkormányzat képviselô-testülete. Képviselô-testülete 2012. január 1-jétôl döntött, 
hogy a törvényi változások miatt bekövetkezô csökkenô bevételi forrásainak enyhítésére az építményadók mértékét 
módosítta.

Az önkormányzat ebadót nem vezetett be!



egyHázAink élete

imA Az Úr 2012. esztendejére…

„Az idô dajkája ma éjjel egyik kezével újévet ringat, 
Miközben a másikban bús ravatalon óévet takargat.
Virrasztjuk ugyan a régit, de inkább az újat köszöntjük, 
S a telt élménypoharat ma éjfélkor mind kiöntjük.
Új Esztendô, állj elibünk, hadd lássunk a velôdig ma 
éjjel,
Lám veled is vénebb lett minden létezô egy évvel.
Új Esztendô, áldott hajnala újabb vágynak, tettnek, 
Termô méhe légy emberséges tiszta becsületnek!
Új Esztendô, elôlegezz feleletet sok-sok kérdô szóra, 
Lám, sír a harang már, s minden házban
búcsút ver az óra.
Új Esztendô, hozz békét, jót, boldogat, termôt, 
Oszlass el egünkrôl minden vészt, poklot rejtô felhôt.
Üsd ki a fegyvert a merénylôk markából bátran, 
Hûtsd le forró fejét, ki ôrjöng betegen, megszálltan.
Ne hallgasd meg imáját annak, ki vérért könyörög, 
Holttestének se adjon nyugalmat temetôben a rög.
Keserû legyen falatja annak, ki másnak halált készít, 
S ki kovácsol, add ki abból elôször neki a részit. 
Új Esztendô, harsonázz riadót számára annak, kiben 
kihûlt a vágy, 
Állítsd talpra a beteget, kinek jussa a gyógyszer és az ágy.
Gályatesteden új erô új vitorlát feszítsen, 
S minden tiszta álmot boldog part felé repítsen,
Hol nem hóhéra már többé ember az embernek, 
Jóért sem sújt a vas, s bûnért nem fizetnek.
Üdvözlégy Új Év!
Minek kereszteljünk mondd, ó, mondd, tégedet? 
Légy a béke éve! E szent szóval csókoljuk
minden léptedet.
Megoldatlanságok kiáltanak feléd, ím,
mint éhes gyermekszájak, 
Légy kulcs, mely kinyit minden beszakadt
nagy kérdés-zárat. 
Teremtô nagy tervek intenek feléd fehér zsebkendôvel,
Hogy révbe jussanak, áldj meg ésszel, nagy erôvel. 
Kevés legyen a könny, s csilingeljen sok gyermek-nevetés, 
Magva szakadjon ôsi búsulásnak, s tûnjön rút szenvedés.
Vénhedett vénül ne nyögjön erôtlen, ziháló kebel, 
Mikor a légben a március tavaszillatot kever.
Új Esztendô! Idôk méhébôl szülj nekünk békét, színes, 
szent jövendôt,  
Hogy kívánjunk Istentôl minden jó embernek Boldog Új 
Esztendôt!”

- Egykori székely lelkész-tanítómesterem, Dr. Gellérd 
Imre, 1956-os mártír e csodálatos verses imájával kí-
vánunk Istentôl minden elképzelhetô jót az elôttünk álló 
2012-es esztendôre városunk minden jó érzésû lakójá-
nak: Balázsi László mb. püspök-fôjegyzô és a Magyar Uni-
tárius Egyház füzesgyarmati gyülekezetének hívei.

Balázsi László, mb.püspök-fôjegyzô

„minden megHAl egyszer,
A csillAgok is kiHunynAk.”

Idézet egy filmbôl, idézet 
egy sírszalagról, amely egy 
olyan ember nyughelyén 
pihen, aki egész életét a 
családjának, a barátainak, 
Füzesgyarmat minden 
filmszeretô emberének 
adott.

Ha elhangzott ez a név 
Weigert Mihályné, nem 
biztos, hogy mindenki 
tudta kirôl is van szó. De 
ha azt mondtam: Mozis 
Erzsike néni, azonnal mo-
soly csillant a szemekben! 

Mindenkihez volt egy-egy kedves szava, mindenkinek 
adott szeretetébôl, csodálatos mosolyából! Nehezem-
re esik – és még valószínûleg sokáig így is lesz -, múlt 
idôben beszélni róla. Még csak most volt, amikor szár-
nyai alá vett bennünket, együtt örült velünk, odaadásá-
val, segítôkészségével, sok-sok vészterhes, bánattal teli 
idôszakon segített át, nemcsak kettônket, de számtalan 
embert ezen a településen!

Életének filmszalagja számtalan mozzanatot rögzített. 
Hosszú házassága a mozival majd 40 évig tartott. Ô egy 
volt a mozival, ô maga volt az a bástya, amely a filmkul-
túra terjesztésének - a környezô településekhez viszonyít-
va-, fellegvárává tette a Fônix mozit!

Ô is folyamatosan megújult, akárcsak a fônix madár, 
mert a változások megkövetelték, de mégis maradt olyan 
egyszerû, tevékeny, sürgô-forgó egyéniség, tele mosollyal, 
kedvességgel, törôdéssel, mint amilyen volt.

Aztán jött a 2010-es év, és egyszer csak elszakadt a 
film, de élni akarása, örökké pozitív hozzáállása és sze-
retteinek, barátainak támogatása mellett sok-sok hónap 
után átvészelte ezt az idôszakot is. Akkor még újra lehe-
tett ragasztani a filmszalagot. De ez a szalag újra ugyanott 
elszakadt, és azt már sérülés nélkül nem lehet újra ra-
gasztani. És ki sérül meg? Kinek fáj, ha nem tudja életé-
nek kedvenc filmjét soha többé lepergetni?

Nekünk, akik itt maradtunk. A mi szívünk szakad meg, 
a múltunk egésze, vagy ha csak egy fontos része, de ki-
szakad belôlünk! Soha többé nem láthatjuk azt a mozdu-
latot, nem hallhatjuk azt a nevetést, nem mosolyog ránk, 
és nem ösztönöz, nem kérdezi még egyszer meg, hogy mi 
van most a mozival! A film lepergett. Egy tevékeny élet 
minden szeretetét, örömét, bánatát hátrahagyva!

Nekünk maradnak az emlékezés filmkockái, amelyek a 
szívünkbe égtek és azokat soha nem lehet elszakítani.

Szûcs István, Antal Ági és
Erzsi mama Gabikája

Vége.
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X. jubileumi twirling gálA

Örömmel értesítem, hogy a Sárréti Twirling Team a 
füzesgyarmati Sportcsarnokban, a hétvégén ünnepelte 
fennállásának 10. évfordulóját. A rendezvényt Ibrányi Éva 
alpolgármester asszony nyitotta meg. A színvonalas bemu-
tatókkal tarkított ünnepi gálamûsoron Vadóc László a Ma-
gyar Twirling Szövetség elnöke elismeréseket nyújtott át.

A botforgatás sportág fejlesztéséért végzett munkáju-
kért: a Szeghalmi Kulturális Egyesület, a füzesgyarmati 
Sárréti Gyöngyhalász GYSE, a vésztôi Szabó Pál DSE, 
Macskinné Pór Erzsébet, Takács Zsigmondné és Kiss 
Józsefné.

A Twirling sportágban folytatott eredményes tevékeny-
ségéért: Farkas Ágnes, Gál Ágnes, Macskin Zita és Nyí-
ri Zsófia. A Botforgatás sportág támogatásáért: Szeg-
halom, Vésztô és Füzesgyarmat városa, Várkonyi Imre, 
Füzesgyarmat város polgármestere (posztumusz), Ka-
szai János Vésztô korábbi polgármestere, Macsári József 
Szeghalom város polgármestere, Elismerô oklevélben ré-
szesült.

A Sárréti Twirling Team plakettet adományozott 
Bondárné Mikola Marianna, Csákné Vincze Gabriella és 
Hegyesiné Fekete Borbála tanárnôknek, a testképzés te-
rületén végzett munkájukért, valamint emléktárgyban ré-
szesítette a támogatókat és az aktív szülôket.

Vadóc László kiemelte Macskinné Pór Erzsébet 
vezetôedzôt, aki kezdetben a szövetség elnökségi tagja-
ként, szakmai elnökeként, szakedzô és versenybíróként 
elévülhetetlen munkát végzett a twirlingért. Lelkesedése, 
elszántsága és a mûvészi sportba vetett hite megalapoz-
ta, elfogadtatta és megszeretette a botforgatás sportágat 
országszerte. Az egy évtizedes mûködés alatt 19 országos 
bajnokunk van, közel száz hazai és nemzetközi dobogós 
helyezést szereztünk, Macskin Zita kétszer, Nyíri Zsófia 
egyszer képviselte hazánkat Európa Bajnokságon, saját 
nevelésû edzôkkel, pontozóbírókkal (Gál Ágnes, Macskin 
Zita, Nyíri Zsófia) büszkélkedhetünk. A Magyar Twirling 
Szövetség alapító tagjaként szerepet vállaltunk a sportág 
honosításában, terjesztésében, megyei, régiós, országos 
és nemzetek közötti versenyeknek, táboroknak voltunk 
házigazdái. Kitartásunknak, szorgalmunknak, az önkor-
mányzatok, egyesületek, támogatók és a szülôk segítsé-
gének, bizalmának köszönhetôen az eredményességünk 
változatlan, fejlôdésünk töretlen, az utánpótlás nevelé-
sünk megoldott.

Köszönettel: Macskinné Pór Erzsébet
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vAlentin –nApi Akció A
kAstélypArk Fürdôben!

Február 14-én a füzesgyarmati vendégeinket akciós 
belépôjeggyel ajándékozzuk meg!

Belépôjegy ára 300 Ft egységesen.
Bérlettel érkezô vendégeink számára pedig szauna-

karszalaggal kedveskedünk!
Mindenkit szeretettel várunk!
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