
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja • XXIV. évfolyam 3. szám • 2012. március

Látványos és szép ünnepséggel emlékeztek az 1848-as forradalom és sza-
badságharc évfordulójára és az azt követô eseményekre. 2.oldal

Ajánló

Kevesebbet Kell 
fizetni
A Füzesgyarmat 
Víziközmû Társulat leg-
utóbbi közgyûlésén több 
mint felére csökkentette 
az érdekeltségi hozzájá-
rulást.
 3. oldal

ÚjAbb szAKAszbA 
lépett A csAtornA 
beruházás
A közel két milliárdos be-
ruházás a város teljes 
szennyvízelvezetését és 
tisztítását is megoldja.
 3. oldal

fArsAng és bálint-
nAp Az isKolábAn
 4. oldal

Ajánló

egy ÚjAbb nyertes 
pályázAt
A Védônôi Szolgá-
lat egy pályázatnak 
köszönhetôen új audio-
méterhez jutott.
 5. oldal

ûrKAlAndozásunK 
budApesten  
Gyarmati gyerekek a Köz-
lekedési Múzeum mellett 
a Planetáriumba is elláto-
gattak.
 5. oldal

befejezôdött A téli 
teremfoci bAjnoK-
ság
Az SS Bisztro, a Family 
Frost és a Romantika Kis-
kocsma csapata végzett 
az élen.
 8. oldal

gAzdA és vállAlKozónApoK 
füzesgyArmAton

Füzesgyarmat és Bors új projektet indít 
március 1-jével a Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttmûködési Program 
keretében, amely a Vállalkozáserôsítô Prog-
ram a Körös - Sárréten valamint Bors és Tér-
ségében nevet viseli.

A projekt alatt különbözô szakmai kon-
ferenciákon informáljuk az érintett terüle-
teken érdekelt vállalkozásokat a fejlôdési, 
finanszírozási és más fontos területek 
lehetôségeirôl.

A tréningeken kívül az 
uzletember.fuzesgyarmat.hu weboldalt is 
létrehoztuk, mely nemcsak az információs 
és a rendezvények regisztrációjára szolgáló 
felületet tartalmazza, hanem egy cégregiszt-

rációs adatbázist és a hozzá tartozó e-marketet is.
Egy olyan jól kereshetô interaktív felület kialakítására került sor, amelynek segítségével a vásárlók, partnert keresôk 

és potenciális befektetôk egyaránt rátalálhatnak az ideális termékekre, vállalkozásokra. A regisztráló cégek maguk 
tölthetik fel adataikat és termékeiket, melyeket képekkel, leírással láthatnak el, áraik pedig - számítva a nemzetközi 
keresletre - euróban, leiben és forintban is megjelennek.

A nyitórendezvényre március 9-10-én került sor, a Füzesgyarmati Gazda és Vállalkozónapok alkalmával, ahol az elsô 
(pénteki) napon egy színvonalas szakmai konferenciával indítottunk, melynek elôadásai érintették a transznacionális út 
és vasúthálózattól a kisvállalkozások finanszírozásán át, a határon átnyúló vállalatok lehetôségeit is.

A rendezvényt Bere Károly polgármester nyitotta meg. Elôadóink között tudhattuk többek közt Deák Klárát, a 
Széchenyi Bank igazgatóságának tagját, Somogyi Csaba, kistérségi projekt menedzsert, Borzai Tibor, híd-és mély-
építési igazgatót, és Antovszki Anikó, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Dél-Alföldi Régióvezetôjét. A találkozót értékes 
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gondolataival gazdagította Bíró Rozália, Nagyvá-
rad alpolgármester asszonya és Kónya István, 
a Békés Megyei Közgyûlés alelnöke. A délutáni 
kerekasztal beszélgetést Várfi András, fejlesztési 
tanácsadó vezette.

A második nap (szombat) jóval kötetlenebb 
programjaként pedig egy hagyományos vidéki 
disznótor adott lehetôséget az ismerkedésre, és 
tapasztalatcserére.

A portál és a rendezvények - ezáltal maga a 
Vállalkozáserôsítô Program- lehetôséget nyúj-
tanak a tájékozódásra, tapasztalatcserére és 
a konferenciák alkalmával köttetett/elmélyített 
kapcsolatok anyagiakra váltására is, mert lássuk 
be: az összes nemes és hangzatos érv mellett a 
vállalkozások profitja az, ami igazán bizonyítja a 
projekt sikerességét.

Hunyadi István

megemléKezés március 15-rôl

Füzesgyarmat városa is méltó módon vette ki a részét az 1848. márci-
us 15-i rendezvénysorozatból. A program 9 órakor kezdôdött egy felemelô 
és szép eseménnyel, amikor egy az „erdélyországi” testvértelepülésünkrôl 
származó, zimándújfalui család négy tagja mondott ünnepélyes esküt, ma-
gyar állampolgárságuk felvétele után. A Vörös család honosítása szervesen 
kapcsolódik március 
15-e üzenetéhez, 
amikor a teljes ma-
gyar nemzet vállalta 
fel bátor küzdelmét 

az elnyomás ellen, a függetlenségért, a szabadságért és az önrendel-
kezésért Erdélytôl a felvidéken át Bácskáig, vagy akár Füzesgyarmattól 
Zimándújfaluig. Az állampolgárságot megszerzô családnak is felemelô 
élmény lehet, hogy éppen ezen a jeles napon, nemzeti ünnepünkön 
tehették le az esküjüket. Ezután 10 órakor a fôtéren folytatódott az 
ünnepség a huszárok bevonulásával. Báthori Liza szavalatát követôen 
Bere Károly polgármester mondta el ünnepi beszédét. A polgármes-
ter az 1848. március 15-i események jelentôségének hangsúlyozása mellett elmondta, hogy „hazánk ma is harcot vív az 
önrendelkezésért és a függetlenségért, mint egykor, 1848-ban. Petôfi, Kossuth és társaik a nemzetért szálltak síkra mind a 
Múzeum lépcsôinél, mind késôbb a csataterek forgatagában. 

Magyarország az Európai Unió tagja. El kell fogadnia, és el is fogadja azokat a szabályokat, amelyek ezzel a tagsággal 
együtt járnak. Részt vesz a jogharmonizációban, és kiveszi a részét a gazdasági együttmûködésbôl is.

Európának – pontosabban Európán belül bizonyos gazdasági és politikai köröknek -, azonban láthatóan ez nem elég. Ma-
gyarország függetlenségét, szabadságát és önrendelkezési jogát eddig szinte példátlan módon sértve olyan kérdésekbe is 
megpróbál beleszólni, amely a magyar nemzet belsô ügye.

Emellett olyan dolgokat várnak el hazánktól, amit a legtöbb ország nem tudott, és jelenleg sem tud teljesíteni. Beleértem 
ebbe Európa nagyhatalmait, Németországot vagy Franciaországot is, amelyek jóval nagyobb adósságállományt görgetnek 
maguk elôtt, mint Magyarország, és sok országnak a költségvetési hiánya is jócskán magasabb, mint hazánké.

Mindettôl függetlenül soha nem látott támadássorozat indult ellenünk a nemzetközi sajtóban és az unió különbözô fóruma-
in, nagyrészt mondvacsinált ügyekben, mint hogy a jegybankelnök vagy az alkot-
mánybíróság elnöke leteszi-e a magyar Alkotmányra az esküt, vagy sem, vagy, 
hogy hány évesen mennek a bírák nyugdíjba. Az ok egyértelmû. Magyarország 
eltért a hagyományos úttól, és ahelyett, hogy az egyébként is nehéz helyzetben 
lévô lakosságon hajtana végre újabb erôteljes megszorításokat, a nemzetközi 
tôkét adóztatta meg. Persze ezzel komoly érdekeket sértett. Ma azért szeren-
csésebb a helyzet, mint akkor, hiszen az unió mégiscsak egy demokratikusan 
berendezkedett szövetség szemben az abszolutista uralkodóházakkal. Ma nincs 
szükség arra, hogy kardot ragadjunk. Fehér asztal mellett is rendezôdhetnek 
a vitás ügyek, és bizakodhatunk abban, hogy elôbb-utóbb a józanság és az 
észérvek egyenesbe hozzák a dolgokat. Úgy gondolom – mondta Bere Károly 
-, hogy éppen ezért a magyarok többsége hisz Európában, remélem Európa is 
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megmutatja a jobbik arcát, és Ô is hisz bennünk, magyarokban, 
de azt, hogy elérjük céljainkat, ahhoz az kell, hogy nemzeti ér-
dekeink szerint fogjunk össze.” A polgármester ünnepi beszédét 
követôen, a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény tanulói adtak 
elô egy fiatalos, formabontó, lendületes elôadást a forradalom 
elsô napjaira emlékezve.

Ezek után a Füzesgyarmati Hagyományôrzô Népdalkör Egye-
sület katonanótákat énekelt, majd Kovács Nikolett szavalata 
zárta az ünnepi mûsort.

A megjelent ünneplôk az emlékmûnél helyezték el a bátrak-
nak kijáró tisztelet virágait.

Kincses Zoltán

csöKKentésre Került Az érdeKeltségi hozzájárulás

Füzesgyarmat Viziközmû Társulat 2012. 02. 23-án megtartott Közgyûlésén az új érdekeltségi hozzájárulás nagyságát több 
mint felére csökkentve, 105 ezer Ft –ban határozta meg.

Aki 2009. évben kötött Lakástakarék pénztári szerzôdést, és eddig 2000 Ft-tal fizette, ezt követôen lehetôsége van 2012. 
március 01-tôl havonta 1000 Ft-tal fizetni, amíg a befizetései el nem érik a 80 000 Ft-ot. Ekkor a befizetései és az arra 
fizetett állami támogatás összege 105 000 Ft lesz. Természetesen lehetôsége van továbbra is 2000 Ft-tal fizetni, de ebben 
az esetben is a Társulat  csak 105 Ft-ot kér engedményezni,  a többi pénzt a lakástulajdonos használhatja fel a lejártakor, 
amelynek várható idôpontja 2013. 06. hónap.

Ha az ingatlantulajdonos 2011. évben kötött Lakástakarék pénztári szerzôdést, és eddig 3010Ft+150 Ft -számlavezetési 
díjjal fizette, lehetôsége van 2012. március 01-tôl, lejáratig havonta 1300+150 Ft számlavezetési díjjal fizetni, így befizetése 
az állami támogatás összegével 105 000 Ft lesz. Amennyiben az eredeti 3.160 Ft-ot fizeti tovább, ez esetben is a Társulat 
csak 105 Ft-ot kér engedményezni, a többi pénzt a befizetô használhatja fel.

Amennyiben az ingatlantulajdonos nem kötött Lakástakarék pénztári szerzôdést, és eddig havonta 3300 Ft-tal fizetett, az 
új megállapított teljes összege 105.000 Ft, ami havonta 1.095 Ft. Ha eddig hátralék nélkül teljesítette a 3300 Ft-os befize-
téseit, 2012. március 01-tôl nem kell befizetést teljesítenie.  Amennyiben eddig nem teljesített befizetést, vagy csak részben 
teljesítette azon befizetéseit, 35.040 Ft teljes befizetését kell pótolnia 2012. március hónapig, és ezt követôen 2017. július 
hónapig 1.095 Ft befizetéssel teljesíti a kiszabott csökkentett érdeketségi hozzájárulást.

Ha a lakosságnak bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon Viziközmû Társulathoz ügyfélfogadási idôben, melynek az új 
irodája a Rendôrség mellett van, Füzesgyarmaton a Kossuth utcán.

óriás beruházás füzesgyArmAton

Indul az 1 milliárd 870 millió 699 ezer 400 forint értékû szennyvíz-beruházási 
program csatornaépítése Füzesgyarmaton - jelentette be Bere Károly, a város pol-
gármestere csütörtökön a sárréti fürdôvárosban. 

Bere Károly polgármester arról is szólt, hogy a beruházás megvalósítását az ön-
kormányzat önrésszel segíti, míg az érintett lakosság - társulást létrehozva -, hozzá-
járulást fizet a korszerû szennyvíz-hálózat kiépítéséhez. 

A szennyvízcsatorna-hálózat építésére, korszerûsítésére, illetve a szennyvíztisztító telep bôvítésére a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) keretében 1 milliárd 870 millió 699 ezer 400 forint vissza nem térítendô uniós és hazai támogatást 
nyert — derült ki csütörtökön az ünnepélyes projektnyitó rendezvényen.

Az Európai Unió által támogatott fejlesztés Füzesgyarmat teljes szennyvíz-elvezetését és tisztítását oldja meg. Füzesgyarmaton 
41 esztendeje épült meg a település központját ellátó szennyvízcsatorna és tisztító rendszer. Ezt követôen 1986-ban volt egy 
kisebb beruházás, majd 1998-ban valósították meg a jelenleg is üzemelô, naponta 600 köbméter kapacitású tisztítótelepet, 
illetve az újabb 357 ingatlan bekötését lehetôvé tevô szennyvízcsatorna-hálózatot — mondta Csák István mûszaki vezetô.

A közel kétmilliárdos hálózatépítés Füzesgyarmaton, tíz szennyvízátemelô, 37,11 kilométer gravitációs szennyvízvezeték, 
3,2 kilométer hosszúságú nyomóvezeték, 20,4 kilométer bekötôvezeték megépítését teszi lehetôvé. Összesen 2 ezer 109 
lakóingatlan csatlakozhat a megépülô vezetékre.

Farkas Zoltán országgyûlési képviselô, a megyei közgyûlés elnöke gratulációja mellett a területfejlesztés átalakuló 
rendszerérôl beszélt. Ennek keretében hangsúlyozta, hogy a város számára ez a beruházás kiemelt jelentôségû. A projekt 

hozzájárul a fenntartható fejlôdéshez, a lakosság környezettudatos 
gondolkodásának további elôsegítéséhez, az élhetôbb település-
kép kialakításához. Megvalósul a teljes infrastruktúra kiépítettség, 
mely új távlatokat nyit a gazdaság fejlesztésében is.

A tájékoztatóval egybekötött projektindító rendezvényen részle-
tesen is bemutatásra került a beruházás.
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isKolAi híreK

A farsang az iskolánk életében nagy jelentôséggel bír mind az alsó-
sok, mind a felsôsök számára. Minden évben nagy lelkesedéssel várják 
a gyerekek, s ezért mi pedagógusok nagy szeretettel, és odaadással 
szervezzük számukra a farsangi programokat.

A Kossuth utcai iskolatelepen a szülôk segítettek abban, hogy minden 
gyerek süteményt és üdítôt kapjon. Számos tombolatárgyat szintén a 
szülôknek köszönhetôen sorsoltak ki. Szinte minden tanuló jelmezbe 
öltözött, mûsort készítettek, melyben a régi farsangi népszokásokat ele-
venítették fel.

A Hegyesi utcai iskolatelep a Mûvelôdési Házban rendezte meg télbú-
csúztató farsangi mulatságát. A szülôknek, a Közmûvelôdési Intézménynek, Guruczi László vállalkozónak, Tar Ferenc 
néptánc oktatónak és az iskolának köszönhetôen a jelmezbe öltözött gyerekek táncházban vigadhattak, játékokkal és 
versenyekkel szórakoztatták ôket tanítóik. A farsangi falatozás sem maradhatott ki: csirkecomb, sütemény, üdítô.

A központi iskolában a 3.a és 4. c osztályok jelmezes, a gyerekekkel 
közös gofri, palacsinta és fánk sütést rendeztek, melyet jókedvû lak-
mározás követett. A 2.a és 4.a osztályok télûzô farsangi délutánnal bú-
csúztak a hideg évszaktól, jelmezekkel, mûsorral, tombolasorsolással, 
farsangi fánkkal.

Mindezek a rendezvények évrôl évre azért ilyen gazdagok és színesek, 
mert a szülôk lelkesen segítenek benne. Tisztelet és köszönet illeti ôket. 
A felsôsök Télûzô felvonulása a városban szintén hagyomány. Elôzetesen 
minden osztály készít egy szalmabábut, majd hangos kiabálással, du-
dálással, botokkal járják be az iskola környékét, így ûzve el jókedvûen a 

telet. Végül elégetik a szalmabábukat, így köszöntik a várva-várt tavaszt. Ezen a napon farsangi diszkó és játszóház is 
várta a gyerekeket, ahol a fôdíj torta volt.

Tóthné Nagy Ilona, Égetôné Tóth Julianna, Gorgyánné Nagy 
Annamária, Koósné Horváth Angéla

bálint-nAp

Bálint-nap alkalmából vetélkedôt rendezett a Gyermekszervezet. 
A délutánt nagy érdeklôdés övezte, ahol is baráti párok mérhet-
ték össze ügyességüket. Több ötletes és érdekes feladatot old-
hattak meg a tanulók közösen. Sikere volt többek között a gomb 
felvarrásnak, amit a lányoknak kellett felvarrni a fiúk ingére. A sok 
versenyzô közül Vad Judit, Tenkés Viktor (7.a) az elsô helyezett, Éri 
Brigitta, Fodor József (6.b) a második helyezett és Czinege Inez, Csaba Gábor (5.b) harmadik helyezett lett.

Gorgyánné Nagy Annamária (gyermekszervezeti vezetô)

isKolAbál

A 2011/2012-es tanév iskolai báljára idén február 4-én, szombat este került sor. Azon a héten az országos média 
a „szibériai hideget” elôrevetítô rémhírektôl volt hangos. Mindenkit óva intettek attól, hogy hétvégén autóba üljön, és 
utazást tervezzen. Az utolsó pillanatig bíztunk abban, hogy a meteorológiai elôrejelzések alaptalanok, vagy legalább 
egy napot tévednek. Nos, ilyen pontos idôjóslás ezen a környéken rég volt tapasztalható. A bál napján leesett az elsô 
hó, nem is akármilyen hideggel kísérve. A zenekart Kisnánáról vártuk, a jótékonysági fellépést vállaló Beliczai Balázs 
pedig Budapestrôl indult. A szervezôk félelme, hogy zord idôjárás esetleg feltartóztatja a fellépôket, szerencsére alap-
talannak bizonyult. A kemény hideg és a nagy havazás nem szegte a báli hangulatra vágyók kedvét, vendégeink Szeg-
halomból, Biharnagybajomból is megérkeztek, bôvítve a füzesgyarmati bálozók seregét.

Külön köszönet illeti a Mûvészeti Iskola társastáncosait, akik - mondhatni hagyományosan- idén is gyönyörû nyi-
tótánccal járultak hozzá a bál sikeréhez. A tánc után a showder klubból ismert Beliczai Balázs szórta sziporkáit, és 
aratott osztatlan sikert humorával, egyéniségével és már önmagában a jelenlétével is, hiszen fellépését tiszteletdíj 
nélkül vállalta. Köszönjük. A vacsora érkezéséig a hangulatot tovább fokozta a mûvészeti iskola férfi zenetanárai és két, 
lelkes, muzikális anyuka által elôadott slágeregyveleg. Furkó Sándor, városétkeztetési vállalkozó és kolléganôi kiváló 
és bôséges vacsoráról gondoskodtak. A desszertet cukrászokat megszégyenítô ügyességû édesanyák ajánlották fel. 
Vacsora után a talpalávalót a kisnánai Koncsos-Csízik duó „húzta”. És, mint ahogy szokták mondani, ha a vacsora 
finom, a mûsor és a zene jó, a hangulat már csak a jelenlévôkön múlik. A vacsora, a mûsor és a zene adott volt, a 
hangulatról pedig annyit, hogy az utolsó vendég csak hajnalban távozott. Köszönjük a résztvevôknek, hogy jelenlétük-
kel, a bál támogatóinak, hogy adományaikkal hozzájárultak a FÜZESGYARMATI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY /adószám: 18379761-1-04/ bevételének növeléséhez!

A bál szervezôi
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védônôi szolgálAt nyertes pályázAtA

A 49/2004-es ESZCSM rendelet alapján a védônô feladatai közzé tartozik az életkorhoz 
kötött státuszvizsgálatok elvégzése. Ezen vizsgálatok célja a gyermek szomatikus, mentális 
fejlôdésének követése, az esetleges elváltozások észlelése.

Ezen vizsgálatok részét képzi a hallásvizsgálat is. A státuszvizsgálatok csecsemôkorban 
1,3,6, hónapos korban, kisgyermekkorban évente történik. Ezt a feladatot településünkön 
mi végezzük. A feladatnak az elvégzéséhez szükségünk van audiométerre. A meglévô, el-
avult készülékünk meghibásodott. Ennek a cseréjében volt nagy segítségünkre az ING pá-
lyázat. A helyi önkormányzattal egyeztetve, mivel 50 %-os önerôre is szükség volt, megírtuk 
a pályázatot. 

Az ING a Gyermekegészségügyért Alapítvány kuratóriuma 2011. októberi kuratóriumi ülé-
sén, került sor az Alapítvány által 2011 tavaszán közzétett pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatok részletes értékelésére és az Alapítvány által nyújtandó pénzbeli támogatások 
odaítélésére.

A kuratórium az ülés során megállapította, hogy a gyermekek egészségmegôrzését, 
betegségmegelôzését és rehabilitációját elôsegítô eszközök vásárlásához nyújtandó pénzbeli támogatásra kiírt pályáza-
ti felhívás sikeresnek bizonyult. A kuratórium a beérkezett pályázati anyagunkat támogatásra érdemesnek minôsítette. 
Így be tudtuk szerezni a védônôi audiométer szettet (SA-6 és BSA-1 es csecsemô audiométert), melynek teljes be-
szerzési ára 350 000. Ft.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a gondozottaink nevében is füzesgyarmati önkormányzatnak a támo-
gatásért és az ING kuratóriumnak, melynek döntése alapján 2011-ben, Békés megyében egyedüliként, Alapítványi 
támogatásban részesültünk.

Védônôk

A plAnetáriumbAn és A KözleKedési mÚzeumbAn jártunK

A tavasz közeledtével ismét kirándulni voltunk. A 35 fôs csoport 
korán ébredt, hiszen utazásunk vonattal történt Budapestre. Elsô 
úti célunk a Népligetben található Planetárium volt. Az egy órás 
mûsor az „Ûrkalandozások” címet viselte, amely bepillantást adott 
a csillagok érdekes világába, de láthattuk a Napot, a Holdat, az öt 
legfényesebb bolygót, valamint ezeknek a Földrôl látszó mozgása-
it. Az élmény igazán varázslatos volt, hiszen a Planetárium segít-
ségével képesek voltunk idôben elôre és vissza is utazni. A cso-
dálatos látványról a különleges vetítômûszer, a planetárium gép, 
valamint a több mint félszáz kiegészítô effektus-vetítô és speciális 
vetítô gondoskodott részünkre. Úgy érezhették magukat a gyere-
kek, mintha a valódi csillagos égbolt alatt ülnének a Planetárium 
közel 1000 m2-es kupolája alatt. 

Ezt követôen a Közlekedési Múzeumba látogattunk el. A ki-
állításon valamennyi közlekedési ág fejlôdésével megismerked-
hettünk. A múzeum központi épületében az autózás 100 éves 
történetét, a magyar vasúttörténet valamint a magyar hajózás 
150 évét, valamint a közúti közlekedés és a városi közlekedés 
történetét láthattuk. A Hírességek Csarnokában pedig olyan 
magyar felfedezôknek, utazóknak állítottak emléket, akik olyan 
helyeken jártak, ahová addig magyar ember még nem merész-
kedett. Itt láthattuk többek közt a Szent Jupátot, azt a sportvi-
torlást, amellyel Fa Nándor és Gál József 1985-87 között meg-
kerülték a Földet, azt az ûrhajót, a Szojuz – 35 ûrkabint, amellyel 
1980-ban Farkas Bertalan, az elsô magyar ûrhajós visszatért 
a világûrbôl. Külön teremben nézhettük meg a magyar autó-
ritkaságokat is, melyeket mi már csak filmekben láthatunk. Az 
idôszaki kiállítás részeként a leghíresebb személyi számítógépet, 
az elsô valódi mikroprocesszort és a világ egyik legelsô e-könyv 
olvasóját is kiállították. Természetesen a hatalmas kiállítás va-

lamennyi részérôl nem lehet néhány gondolatban beszámolni, ezt valóban látni kell! A múzeum látogatását követôen 
már igencsak fáradtan, elindultunk a Városligetben, és elsétáltunk a Vajdahunyad várához és a Hôsök terére. Késôn 
este, fáradtan érkezett haza a csoport, de a kirándulás megérte a fáradtságot, hiszen ismételten újabb élményekkel, 
információkkal lettek gazdagabbak a gyerekek.

Suchné Szabó Edit, Önkormányzati képviselô
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márciusi tennivAlóK A Kertben

A tavasz beköszöntével újra megkezdôdnek a tavaszi munkák a 
kiskertekben. Vetési naptár készítése a fajok és fajták hidegtûrése, 
melegigénye szerint. Felkészülés a korán vetett és kikelt növények 
fagyvédelmi takarítására (fátyolfólia, önhordó mûanyag sátrak, kis ala-
gutak, stb.). A gyümölcsfák és a szôlô metszésének befejezésére is 
ilyenkor kerül sor. Fontos munkálatok: a harmatgyökerezés, a tavaszi 
talajmunkák, vetôágy-elôkészítések, a vetésterv szerinti gazdaságos 
öntözôalkalmatosságok, perforált mûanyagpalack, slag leásása.

Fel kell készülni a 
növényvédelemre, 

télvégi lemosópermetezésre a gyümölcsösökben. Fagykárok a gyü-
mölcsösben a téli mínusz 20-25 fok körüli hômérsékletek károkat 
okoztak, a barackosokban és a csemege szôlôültetvényekben. Az 
alma, körte, szilva, meggy jobban tûri a hideget. Azt, hogy mennyire 
károsodtak a rügyek, csak tavasszal derül majd ki. Az elmúlt napok-
ban többen érdeklôdtek, hogy a számukra oly kedves, ajándékba 
kapott cserepes nárcisz-, jácint-, illetve tulipánhagymákat miként 
lehetne a jövônek megmenteni. Az elvirágzott hagymás növények 
virágait vágjuk vissza minél rövidebbre, majd öntözzük be. Amennyi-
ben a beöntözés után már feldolgozta a nedvességet, akkor tegyük 
hûvös, de nem fagyos helyre, amíg a levelei vissza nem száradnak. 
Az elszáradt leveleket 2-3 cm magasságban vágjuk le, és miután már 
kellôen megszáradt a föld a cserépben, száraz, hûvös helyen-papírdobozban, zacskóban, hálóban- tároljuk el a hagy-

mákat. Ôsztôl bármikor elôvehetjük, és idôzített virágoztatással, újból mun-
kára foghatjuk virághagymáinkat. Kevés kivétellel szépen nyílnak, újból meg-
örvendeztetnek minket illatukkal és szépségükkel. A bogyós gyümölcsûekre 
ilyenkor, a kora tavaszi jó idôben szenteljünk egy kis figyelmet. A szamócákat 
a fagyok kiemelik a földbôl, ezért érdemes ezeket-kézzel, telitalpas taposással 
vagy nagyobb ültetvényen hengereléssel- visszanyomni a földbe. Miután ezek 
a növények igen korán kezdik a vegetációt, szükséges számukra a kora tavaszi 
nitrogénes mûtrágyázás, 3-4 dkg/m2 adagban. A tavaszi indulás mindenkép-
pen befolyásolja a termésmennyiséget. Örülök, hogy egy pár kerti tennivalóval 
szolgálhattam a kertészkedôk számára.

Kívánok jó kertészkedést és jó munkát!
Keblusek Béla, kertész

KáptAlAnfüred

2012. jÚlius 03 – jÚlius 10.
Részvételi díj: 17.000.-ft/fô
Színes programok, utazás busszal, napi 3-szori étkezés
jelentkezni 5.000.-ft befizetésével lehet
Csákné Barkóczi Erikánál.

várunK minden érdeKlôdô KisdiáKot!
Tisztelettel:

Várkonyiné Csáforda Éva és Kissné Mészáros Katalin

születéseK
január: Baksa Jázmin 2012. 01. 04.
Vámos Viktória 2012. 01. 08.
Talpa Mónika Hajnalka 2012. 01. 12.
Fehér Máté 2012. 01. 23.
Rácz Máté Zsombor 2012. 01. 25.
Tôzsér Szabolcs 2012. 01. 29.
Madar Gergô 2012. 01. 31.
február: Nagy Rege Villô 2012. 02. 16.
Nyéki István 2012. 02. 25.
Jakucs Dóra 2012. 02. 26.

házAsságKötés:

2012. március 02-án
került sor

Mata Zsuzsanna és
Nagy Zoltán József
házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!



egyházAinK élete
böjti Úton, nemzeti ünnepen át,

megérKezés hÚsvétbA

„Megenyhült a lég, vídul a határ, / S te újra itt vagy, jó gólya-
madár!/ Az ócska fészket megigazgatod, / Hogy ott kikölthesd 
pelyhes magzatod.” Március 2-án, amikor néhai gondnokunk 
temetésére mentünk már láttuk a Kossuth utca közepe táján 
lévô oszlop tetején az elsô gólyát településünkön. Már azt tet-
te, amit isteni ösztöne súgott, rendezgette fészkét, ahol érkezô 
társával kiköltik majd pelyhes magzataikat, felnevelik utódaikat. 
Isten lassan kiárasztja lelkét mindenekre, és megújulnak min-
denek, benne a mi emberi életünk is - mondja a Szentírás. A 
gólya példáját követve el kellett kezdenünk már elôtte nekünk 
is, a farsang után, életünk „megigazítását”.

A böjti úton megálltunk emlékezni nemzetünk egyik, nagy 
véráldozatának évfordulóján, március 15-én, mert minden év-
ben ez az alkalom is erôsíti hitünket, bizodalmunkat, remény-
kedésünket, magyar nemzetünk történelmi elhivatottságát itt a 
Kárpátok ölelésében. A böjti útra szeretettel ajánlom, keresz-
tény imádságaink mellett Falu Tamás néhány sorát:

„Istenem, add, hogy jó legyek, / ne üssek sohasem sebet, / 
hulljon ölembe két kezem, / mielôtt velük vétkezem. / Ne érezze 
élô, se holt, / hogy késem szívükbe hatolt, / alhassam át az 
éjszakát, / ne keltsen fel sohase vád.”

Virágvasárnapi örömmel fogadjuk majd az Élet Fejedelmét, 
de vigyáznunk kell, mert „Ô… látja már, hogy messze, mint 
a felleg, / fekete átkok varjúraja vár / és szárnyra kap, s hogy 
nemsokára már / káromkodnak, akik most énekelnek. / Ô…
tudja már, hogy egyedül lesz s hitvány, / ijedt szívvel fut szét 
a sok tanítvány, / nem marad bennük, se remény, se hit…/ 
S egy szürke fa a borzongó erdôben, / mintha tudná, hogy 
kereszt lesz belôle, / meg-megrázza zörgô leveleit…” Bódás 
János versébôl.

Máris ott vagyunk a Golgotán, de nem mindegy, hogy milyen 
érzülettel, milyen színû a lelkünk ruhája! Mert „Minden azt hir-
deti: húsvét lesz holnap. / A madarak új himnuszt gyakorolnak, 
/ és a világ könnyben tisztulva várja, / hogy legyen átoknak, 
halálnak vége, / hogy felragyogjon Krisztus dicsôsége, / felzen-
düljön húsvét hallelujája.” Túrmezei Erzsébet versébôl.

A város minden kedves lakójának e tavaszi út értelmes és 
tartalmas bejárása után gyönyörû, megújító Húsvéti Ünnepeket 
kíván tisztelettel: Balázsi László, mb. püspök - egyházi fôjegyzô 
és kis unitárius gyülekezete

feltámAdt!

Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?
A Heidelbergi Káté, a református egyház legfontosabb hit-

vallása teszi fel ezt a kérdést. Olyan választ várunk, mely a 
kisbetûs életet nagybetûs ÉLETTÉ teszi.

Húsvét mozgó ünnep, idôpontja változó. A tavaszi 
napéjegyenlôséget követô holdtölte utáni vasárnap hajnalán 
hangzik a keresztyének köszöntése: Föltámadt Krisztus - Való-
ban föltámadt! Mégis, ha kinézünk az ablakon, könnyen azt vall-
juk, hogy „a bûn, a betegség, a mindennapi szörnyû szürkeség 
tömlöcébôl nincsen, nincsen menekvés”. (Reményik Sándor)

Bennünk kell föltámadnia az Isten Fiának! Ha csak a szent 
sírba hajolunk mélyen, csodálkozunk és megrémülünk. Nem 
üres hittételekre, hanem a Föltámadott megjelenésére van 
szükségünk ma is, hogy számot tudjunk adni lelki meggazda-
godásunkról. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása ember-

létünk jelenlegi pontján? Az ember éhsége és szomjúsága arra 
irányul, hogy ebben a töredékes emberi létben felfedezzen va-
lami teljességet.

Jézusnak van egy szép példázata, melyben azt mondja: Isten 
Országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, melyet az 
ember megtalálhat. Vagyis ebben a szürke létben, a történe-
lemnek sáros, szennyes, véres földjében talál valami olyat, ami 
nem is ebbôl a világból való. A feltámadott Jézus az embernek 
elhozta ezt a nagy kincset. Az életet ünnepi fénnyel és örömmel 
tölti el. A feltámadott Krisztussal az élet vég nélküli ünnep. /
Athanasius/

Nem az vagyok, aki voltam, hanem az vagyok, aki lehetek. 
Van az életnek növekedése, bôvelkedése, boldogsága, végte-
len öröme. Szomorúságunk oka, hogy az életben kevesebbet 
találunk, mint amit attól várunk. Most azonban az ellenkezôje 
lesz igaz. Az ember Istentôl többet kap, mint amit várt volna. A 
boldogság kék madara, amit egész életünkben hajszoltunk, mint 
a feltámadott Krisztus ajándéka, a mienk lehet.

Krisztus feltámadásának haszna a jövendôbe is mutat. 
A világban annyi energia van, amennyi reménység, mondta 
Schweitzer Albert, és igaza volt. Reménység nélkül nem lehet 
megragadni az életet, hiszen az ember alapvetô kérdése, meg-
oldatlan dilemmája a halál. Pál apostol azt mondja: „Ha csak 
ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden em-
bernél szánalomra méltóbbak vagyunk” (1 Kor 15, 19) Erôtlen 
hit, amely a földi élet végéig tart. Aggodalommal tele. „Az ag-
godalom egy öregember / Egy zsák teher a vállán, / Lehajtott 
fejjel halad, / És azt hiszi, hogy ólom.” Stanley Jones.

Vinni a zsákot egy életen át, a sírig, nem az egyetlen alterna-
tíva. Húsvét diadalmasan hirdeti, lehet találkozni a Föltámadot-
tal!  Legyôzte az ôsi ellenséget, a mord halált, hogy megszaba-
dítsa azokat, „akik a haláltól való félelem miatt egész életükben 
rabok voltak” (Zsidók 2, 15). Jó lesz, ha a létezésnek szûk ke-
retét elvetjük, nem csak a halálig tervezünk, hiszen az életnek 
elmúlhatatlan titkát és szépségét nyerhetjük meg. Krisztus nem 
egyszerûen azt mondja, hogy az embernek halhatatlan lelke 
van, hiszen ezt jóformán minden korban és minden filozófiában 
tanították. Ennél sokkal többet hozott a földre. Krisztus az em-
bert átalakítja, Isten fiává teszi, ugyanazt a létet és sorsot adja 
neki, ami az övé. Krisztus nem magának támadott fel, hanem, 
hogy amit megnyert, azt nekünk adja. Én is olyan lehetek, mint 
Ô. Bátran énekeljük húsvéti éneküket: „Krisztus feltámadott, 
kit halál elragadott / Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a 
vigaszunk, Alleluja!” /185. Dicséret/

A feltámadás üzenetét csak Isten Lelke tudja megeleveníteni 
számunkra. Egy anya egyetlen gyermekét vesztette el, és nem 
tudott megvigasztalódni. Mindennap kiment a temetôbe, és ott 
kereste szeretett gyermekét. De egyszer egy síron ezt olvasta: 
Mit keresitek a holtak közt az élôt? Ekkor, mintha pikkelyek hul-
lottak volna le szemérôl. Világos lett elôtte, hogy gyermeke Jé-
zusnál van, és nincs értelme a temetôben keresni ôt. Jézusban 
megtalálta elveszett gyermekét, vigasztalását, boldogságát, és 
már nem a temetôben kereste többé. Így teheti a Lélek, élôvé 
Jézus szavát. Feltették a merész kérdést reformátor ôseink 450 
évvel ezelôtt a Kátéban. Tudjuk meg a választ is!

Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?
Elôször: feltámadásával legyôzte a halált, hogy minket ré-

szesítsen abban az igazságban, (megigazulásban) amelyet ne-
künk halálával szerzett, másodszor: az Ô ereje most minket is 
új életre támaszt fel, harmadszor: Krisztus feltámadása a mi 
dicsôséges feltámadásunk bizonyos záloga számunkra.

Istentôl megáldott Húsvéti Ünnepeket kíván: Tóth Zoltán re-
formátus lelkipásztor.
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gyArmAt Kupát nyert A iii. Korcsoport!

Februárban került megrendezésre az 5-6. osztályo-
soknak a szokásos Gyarmat kupa! Eredetileg 6 csapat 
részvételére számítottunk, de 2 csapat visszamondta a 
részvételét a torna elôtt betegségek miatt. A torna így is 
szolgálta a téli felkészülést és a gyermekek fejlôdését! 

A torna végeredménye:  Füzesgyarmat A, Nagyrábé 
Füzesgyarmat B, Szerep

A különdíjak közül hármat is elvittünk: 
legjobb játékos: Vad Zoltán, aki még csak 4.osztályos
legjobb kapus: Fodor József 6.o.
legjobb hazai játékos: Vámos Soma 5.o.

Nyéki Szabolcs, edzô
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Xviii. téli terembAjnoKság füzesgyArmAt

2011. novemberben kezdôdött Füzesgyarmaton a már 18 éves hagyományokkal rendelkezô füzesgyarmati Téli Lab-
darúgó Terembajnokság. A tavalyi évhez képest több, azaz 10 csapat, 4 vidéki mellett 6 városi baráti társaság nevezett 
a tornára! A 10 csapat közül 2 csapat „profi” kategóriában indult el – ôk a pénzjutalomban nem részesülhettek. A 
csapatok elmondása szerint jóval magasabb színvonalon zajlottak a derbik, mint az elmúlt idôkben. Végig kiegyenlített 
volt a mezôny – bárki megverhetett bárkit.

Egy kis statisztikai adat: 
• közel 140 sportolni vágyó embernek nyújtott kikapcsolódást a 4 hónapon át tartó esemény,
• 822 gólnak örülhettek a csapatok és a nézôk,
• igen sportszerû volt végig a bajnokság, csak 2 végleges kiállítás volt.
A bajnokság lebonyolítása a következôképpen zajlott: 10 csapat közül a 2 „profi” (Athletico Trico, Biharnagybajom) 

nem szólhatott bele a Hivatalos végeredménybe. De mivel az Athletico Trico nyerte a nem hivatalos bajnokságot, ezért 
a jutalmuk egy szép serleg lett.

A díjátadóra 2012. március 3-án, szombaton került sor, és ezúton szeretnénk megköszönni a csapatok nevében 
Bere Károlynak és a Polgármesteri Hivatalnak a pénzjutalmakban való támogatásért.

A Hivatalos végeredmény:

A góllövôlista élmezônye: Bajnók Imre (Athletico Trico) 48 gól, Tasnádi Tamás (Athletico Trico) 44 gól, Bányai Jenô 
(Bucsa) 32 gól. Jövôre várjuk újfent a csapatok jelentkezését, addig is jó egészséget és sok szép pillanatot kívánunk 
mindenkinek.

Rendezôség: Kovács Gábor és Nyéki Szabolcs

A gyArmAtiAK Kedvenc receptjei

sport szelet  (BEKÜLDTE: DÁNYI GYULÁNÉ)

tészta: 40dkg liszt, 1 kanál kakaópor, 1 sütôpor, 5dkg zsír, 1 tojás, 20dkg 
porcukor. Ezeket tejjel összedolgozni, tepsi hátulján 4 lapot sütünk belôle.

Krém: Fél liter tejet 4 ek. liszttel és 1 csomag vaníliás cukorral összeke-
verjük és megfôzzük. 25dkg rama, 25dkg porcukor ezt habosra kavarjuk. 
Rummal vagy aromával ízesítjük. Ezután a kihûlt fôzött krémhez adjuk. Ezzel 
töltjük össze a lapokat.

máz: 5dkg vajat 3 ek. tejet, 10 dkg cukrot és 2 sportszeletet 1 ek. kakaóporral megmelegítünk.
A tészta tetejére kenjük! Egy éjszakát állni hagyjuk! Nagyon finom!!!


