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A füzesgyarmati Furkó Bálint Miksa második helyezést ért el egy országos 
rajzversenyen. 2.oldal
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Keblusek Béla kertész 
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 2. oldal
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 4. oldal

szépkorút köszön-
töttek
A 90 éves Gábor Sándort 
köszöntötték.
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Ajánló

CsAládi nAp A nôk 
egyesületénél
Március 31-én tartotta 
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Nôk Egyesülete hagyo-
mányos Húsvétváró 
Családi Napját.
 6. oldal

játszóház A gyere-
keknek 
A Református Egyház-
község március 24-én 
délután játékos progra-
mokkal várta a gyülekezet 
gyermekeit. 7. oldal

kupAgyôztes lett Az 
ifjúsági kézilAbdA 
CsApAt
Gyarmatiak nyerték a ha-
gyományos Horváth Ist-
ván emléktornát.
 8. oldal

bAbettA óvodától lurkófAlváig

Az 1891.évi XV. Törvénycikk a kisdedóvásról elôírta, hogy minden község köteles kisdedóvodát állítani és fenntarta-
ni. Itt a településünkön Wenkheim Ferenc gróf a Széchenyi u. 8 szám alatti telket adományozta erre a célra 110 évvel 
ezelôtt. Több gyarmati földbirtokos és iparos család anyagi segítségével épült föl Füzesgyarmat elsô óvodája - BABETTA 
ÓVODA - néven. Az épület egy kicsi és egy nagy foglalkoztató terembôl állt, s egy elôszobából, ami a gyermekek apróbb 
holmijainak lerakására szolgált, valamint kézmosásra hokedlin lavor, törölközôtartó, egy alacsony hosszú asztal, ame-
lyen a poharak sorakoztak. A mellékhelyiség az udvaron volt. Ebbe az óvodába 100-120 kisgyermek járt, s egy óvónô 
foglalkozott velük egész nap dajkai segítséggel. Füzesgyarmat második óvodáját, amely rendeltetésének megfelelôen 
épült, 1949-ben adták át a Mátyás király utca 29. szám alatt, s üzemelt 50 éven át... Ez az óvoda is két csoportszo-
bából, elôszobából és konyhából állt. A mellékhelyiség itt is az udvaron volt a kezdet kezdetén...

A Klapka utcán a Csurgai-féle házat felújítása után 1963-ban adták át óvoda céljára, amely egy csoportszobával 
kezdte meg mûködését. Ez volt a harmadik óvoda településünkön. A negyedik óvodát a II. számú Általános Iskola meg-
szüntetése után a „gyakorlati mûhely” épületébôl alakították ki. A kétcsoportos, ebédlôvel, konyhával, angol WC-vel 
ellátott óvodát 1970. augusztus 20-án adták át a „nagygyepi” gyermekeknek. Ez az óvoda 40 éven át mûködött...

RÉG VOLT, SZÉP VOLT...

1998-ban az óvoda nevelôtestülete Helyi Óvodai nevelési Programot készített „LURKÓFALVA” elnevezéssel, ezt a 
programot dolgoztuk át 2010 tavaszán, amelyben helyet kapott az Alapító Okiratban lefektetett hitéletre nevelô cso-
portra vonatkozó nevelés is. A ma üzemelô egyetlen óvodát 2010. szeptemberében vehették birtokukba a gyermekek, 
a 110 évvel ezelôtt épült elsô óvoda helyén. Az évforduló megünneplésére óvodatörténeti kiállítást rendezünk a pün-
kösd utáni héten, majd június 2-án délelôtt ünnepséget tartunk, melynek DÍSZVENDÉGEI Füzesgyarmat legidôsebb 
óvodásai lesznek.

Tisztelettel kérjük, hogy aki bármilyen óvodáskori tárggyal /uzsonás táska, játék stb./, vagy írott emlékkel, fényképpel 
rendelkezik, legyen szíves, bocsássa azt kölcsön a kiállítás céljára. 

Keressük FÜZESGYARMAT LEGIDÔSEB ÓVODÁSAIT, kérjük, jelentkezzenek, hogy tudjuk felvenni velük a kapcsolatot. 
Kérjük, hogy május közepéig hozzák be a fent említett tárgyakat az óvodába, vagy szóljanak, és érte megyünk!

Elérhetôségünk: 66/ 491-786, 70/ 367-86-67. Elôre is köszönjük bizalmukat.
Az óvodai dolgozók nevében Gergely Józsefné, a rendezvény felelôse
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megkezdôdött A CsAtornAhálózAt építése városunkbAn

Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy városunkban megkezdôdtek a 
szennyvízcsatorna hálózat építési munkálatai.

A beruházás eredményeképpen nem csupán mindennapi életük 
lesz könnyebb, de a város és környéke talaj- és talajvíz szennyezése 
is jelentôsen csökkenni fog. Ilyen módon nem csak magunk de gyer-
mekeink, unokáink számára is tiszta, egészséges környezetet tudunk 
biztosítani.

Az építkezés természetesen kellemetlenségekkel jár, ám csupán át-
meneti kellemetlenségre kell gondolni, amelyeket a kivitelezô vállalat 
igyekszik a lehetôségekhez képest mérsékelni.

A szennyvízcsatorna-hálózat építés nyertes kivitelezôje a Penta Álta-
lános Építôipari Kft. (2100 Gödöllô, Kenyérgyári út 1/E) a munkaterület 
átadáshoz szükséges üzemeltetôi hozzájárulások megszerzése után néhány utcában megkezdte a beruházás megvalósítását. 

A munkálatok során több helyen a lefektetett vezetékszakaszok betemetésre 
kerültek. A vállalkozó tájékoztatása alapján a közterület végleges helyreállítására 
a kameravizsgálatok után kerül majd sor.

A belsô vezetékrendszer rákötéseinek engedélyezése októberben várható, a 
próbaüzem megkezdése után. Az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásra 
számíthatnak a közlekedôk.

Jelenleg az alábbi utcákban történnek gerincvezeték illetve bekötôvezeték épí-
tési munkálatok:

2012. április 06.-ai állapot
2/B számú öblözet elkészült vezetékhossz: 71 m
Árpád u. – Hunyadi u. – Kossuth u. – Dobó u.

4. számú öblözet elkészült vezetékhossz: 594 m, József A. u. - Baross u. – Bem u. 
5. számú öblözet elkészült vezetékhossz 14 m, Sas u.
7. számú öblözet elkészült vezetékhossz 120 m, Csokonai u. – Mikes K. u. – Gacsári u. – Bajcsy Zs. u.
8. számú öblözet elkészült vezetékhossz 1090 m, Szabolcs u. – Széchenyi u. – Aradi u. – Pozsonyi u. – Garai u.
9. számú öblözet elkészült vezetékhossz: megkezdték a munkálatokat, Kiss E. – Bacsó B. – Bihari u.

Kérem, hogy biztonságuk és a kivitelezés zavartalansága érdekében kísérjék figyelemmel a csatornázással kapcsolatos infor-
mációkat, melyeken keresztül folyamatos tájékoztatást kapnak a munkálatok alakulásáról a www.fuzesgyarmat.hu honlapon is.

áprilisi tennivAlók A kertben

A tavasz beköszöntével a kertekben megkezdôdik a felkészülés a növényvé-
delemre. Füstölôanyag elôkészítése az esetleges késôi fagyok ellen, hajnalban 
füstölés. Elkezdhetjük a burgonya ültetését, a hagyma duggatását, káposztafé-
lék kipalántázását és a szakaszos borsóvetést.

A hónap végén csemegekukorica vetését, illetve a paradicsompalánták kiül-
tetését. A szobából a dísznövények erkélyre való kihelyezését. Száraz idôben a 
korán vetett zöldségfélék permetezô (nem tömörítô) öntözését.

A gyep ápolását, öntözését és mûtrágyázását.

Talajmenti fagyokra számíthatunk a hónap végén, ezért védjük növényeinket. 
A friss vetésnek és palántáknak még árthat a fagy. Legjobb, ha éjszakára leta-
karjuk takaró-vagy fátyolfóliával.

E pár sorral szerettem volna tanácsokat adni a kertészkedôk számára.
Kívánok kellemes kertészkedést és jó munkát a szabadban.

Keblusek Béla, kertész
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önkormányzAti hírek

támogatásban részesülô civil szervezetek, civil társaságok, és egyéb közösségek támogatás összege ft-ban

Anonymus Motoros Egyesület 300 000,-

Boss Body Club Egyesület 50 000,-

Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület 130 000,-

Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub 40 000,-

Életmód Klub 40 000,-

Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete 100 000,-

Fgy-i Napközi Otthonos Óvodák és Bölcsôde Gyermekeiért Alapítvány 50 000,-

Füzesgyarmat Idegennyelv Oktatásáért Alapítvány 180 000,-

Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület 160 000,-

Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány 200 000,-

Füzesgyarmati Hagyományôrzô Egyesület Népdalköre 420 000,-

Füzesgyarmati Kézmûvesek és Népi Kismesterségek Egyesülete 120 000,-

Füzesgyarmati Nôk Egyesülete 160 000,-

Füzesgyarmati Sport Klub 4 500 000,-

Füzesgyarmati Tehetséges Rászoruló Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány 350 000,-

Füzesgyarmati Testépítô Egyesület 50 000,-

Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület  120 000,-

Hegyesi Kick-box Sport Egyesület 400 000,-

Herman Ottó Horgász Egyesület 50 000,-

Híd a Jövôért Egyesület 150 000,-

Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 250 000,-

Közalkalmazottak Szakszervezete 200 000,-

Lovas Barátok Egyesülete 500 000,-

Magyar Vöröskereszt Füzesgyarmati Alapszervezete 180 000,-

Margaréta Családos Egyesület 150 000,-

Mazsorett csoport 400 000,-

Mozgáskorlátozottak Füzesgyarmati Szervezete 160 000,-

Nádas Alapítvány 450 000,-

Németi István - Lovasnapokra 450 000,-

Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2 000 000,-

Ösvény Esélynövelô Alapítvány 100 000,-

Ôszi Napfény Nyugdíjas Klub 40 000,-

Pedagógusok Szakszervezete 200 000,-

Polgárôr Közhasznú Társaság 600 000,-

Református Egyház 400 000,-

Sárrét Devils Airsoft Sportegyesület 50 000,-

Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület 600 000,-

Szilaj Lovas Egyesület 100 000,-

Unitárius Egyház 100 000,-

Füzes Dáridó 300 km-ig busz biztosítása

Füzesgyarmati Hátrányos Helyzetûekért Egyesület 250 km-ig busz biztosítása
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figyelem!

hA ön idôs, beteg, fogyAtékkAl élô, egyedül él,
vAgy hozzátArtozóját szeretné biztonságbAn tudni,

vegye igénybe A
jelzôrendszeres házi - segítségnyújtást!

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által nyújtott jelzôrendszeres 
házi segítségnyújtásra továbbra is várjuk az igénybe vevôk jelentkezését! 
Füzesgyarmaton már több mint három éve mûködik a jelzôrendszeres 
házi- segítségnyújtás.

Az ellátás lényege: az idôskorú vagy fogyatékkal élô személyek otthonába jelzôkészülék kerül kihelyezésre, amely-
lyel probléma esetén jelzést tud adni, amit egy diszpécserközpont fogad, és intézkedik a probléma megszüntetése 
érdekében.

igénybe vehetik: 1993. évi III. tv 65. § (1) a saját otthonukban élô, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelô használatára képes idôskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek.

Amennyiben igényt tartana a szolgáltatásra, saját vagy hozzátartozója részére, keresse fel Intézményünket!
Cím, elérhetôség: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9., Tel.: 06-66/491-055, e-mail: fuzeszi@fuzestv.hu csaladsegito.fgy@fuzestv.hu

segítség A jelzáloghitel-törlesztés miAtt súlyosAn elAdósodott CsAládok
lAkhAtásánAk hosszú távú biztosításA érdekében

Magyarország kormányának célja, hogy az Otthonvédelmi Akciótervvel gondoskodjon a bajba jutott, hitelüket fizetni 
nem tudó rászorulókról. Az Otthonvédelmi Akcióterv keretein belül létrehozott Nemzeti Eszközkezelô feladata egy olyan 
program mûködtetése, amely a jelzáloghitel-törlesztés miatt súlyosan eladósodott, a gazdasági válság miatt kiszolgál-
tatott helyzetbe került családok lakhatását hosszú távon biztosítani képes. Az Eszközkezelô a hiteladósok ingatlanát az 
állam javára megvásárolja, egyben biztosítja a bérlés lehetôségét. A társaság küldetése a fentiekkel összhangban az 
otthonok és a családok védelme, a gazdasági válság hatásainak tompítása.

A program azokon a leginkább rászorult hiteladósokon segít, akiket a kilakoltatás fenyeget, mivel a hitelezô pénzinté-
zet a szerzôdésüket már felmondta, és ingatlanuk a kényszerértékesítésre kijelölt ingatlanok közé került. A kényszerér-
tékesítésre való kijelölésrôl a hitelezô pénzintézet törvényi kötelessége értesítenie a hiteladóst. A Nemzeti Eszközkezelô 
abban az esetben vásárolhatja meg a kijelölt ingatlant, ha a törvényben elôírt feltételek mindegyike teljesül.

A hitelAdósrA vonAtkozó szoCiális feltételek, Amiket A hitelAdósnAk kell igAzolniA:
-  a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élô házastársa vagy élettársa aktív korúak ellátásában részesül; amelynek 

formája rendszeres szociális segély vagy foglalkoztatást helyettesítô támogatás;
-  a hiteladós, vagy a vele egy háztartásban élô házastársa vagy élettársa a háztartásban legalább kettô gyermeket 

nevel, akikre tekintettel családi pótlékra jogosult; 
-  a hiteladós állandó lakóhelye 2011. szeptember 28-án és azt követôen folyamatosan a fedezetül felajánlott lakó-

ingatlan;
-  a hiteladósnak a megvásárlásra felajánlott ingatlanon kívül nincs más lakóingatlanon használati joga.

További feltétele a lakóingatlan állam általi megvásárlásának, hogy a hitelezô pénzügyi intézmények hozzájáruljanak 
az adásvételhez, és elengedjék a hiteladós fennmaradó tartozását. A törvény alapján a hiteladóst a lakóingatlanra 
visszavásárlási jog illeti meg, amelyet az adásvételi szerzôdés megkötését követô hat hónap elteltével az adásvételi 
szerzôdés megkötését követô huszonnegyedik hónap utolsó napjáig gyakorolhat. 

Amennyiben a bank kényszerintézkedésre jelölte az ingatlanát, kérjük hívja az alábbi telefonszámot:
Kék szám: 06-40-100-444 • Nemzeti Eszközkezelô Zrt. • email: info@netzrt.hu
www.netzrt.hu és www.hitelsegitseg.hu

fontos!

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a szennyvíz udvaron belüli rákötésére még a szakmai feltételek kidolgozása 
nem történt meg, és addig kérjük, hogy ne kössön senki erre a feladatra szerzôdést. Különösen nagyon fontos, hogy 
elôleget ne fizessen senki ilyen feladatért, mert nem tudjuk garantálni, hogy jószándékkal keresik fel máris a vállal-
kozók. Nagyon fontos, hogy majd a szakmai feltételek ismeretében olyan vállalkozótól rendeljék meg a feladatot, akit 
ismernek, és akitôl késôbb is számon lehet kérni a feladatellátását.

A következô számban és az önkormányzat honlapján tájékoztatjuk a lakosságot a szakmai feltételekrôl.
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„igAzán élni nAgyon nehéz, de jó!”

A 2012-es évben köszöntöttük Gábor Sándort - aki 1922. 
április 7-én született Csák Rebeka és Gábor Mihály gyer-
mekeként -, településünk újabb „Szépkorú” polgárát Bere 
Károly polgármesterrel és Botlik Tiborné jegyzôasszonnyal. 
A megbecsülés és tisztelet jeleként emléklap került átadás-
ra, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök látott el személyes 
aláírásával.

Sanyi bácsi 12 gyermekes családba született (melybôl 
8-an nôttek fel). Az elemi iskola elvégzése közben már cse-
lédként dolgozott, hogy tudja segíteni a családját. 1937-
ben Budapestre indult, mert úgy gondolta, hogy a városban 
lehetôsége lesz megvalósítani az álmát. Nem hiába ment 
el, a megérkezése utáni nap nagy szerencse érte azáltal, 

hogy egy újságban olvasott hirdetés útján egy hentesmesterhez szegôdött el. Itt megtanulta a szakmát, képezte magát 
(nyugdíjba vonulásáig hentesként dolgozott). A II. világháborút követôen visszajött Füzesgyarmatra, és itthon folytatta 
tovább tevékeny életét. 1949-ben kötött házasságot Kolláth Ilonával, aki sajnos az 1980-as évek elején meghalt. Há-
zasságukból 3 gyermek született. Jelenleg fia, veje, két unokája és egy dédunokája valamint 10 éve Lengyel Béláné 
Ilonka néni teszi teljessé mindennapjait. Családfáját tekintve Sándor bácsi elmondta, hogy a nagypapája, aki Erdély-
ben élt - mint rézmûves -, elsô unokatestvére volt Gábor Áronnak. A Füzesgyarmatra költözô nagypapa 1890-ben 
építette a Nagyatádi utcában a családi házat, melyben Ô is felnôtt.

Fontos megemlíteni, hogy 1946-ban lett református presbiter, mely feladatot hûségesen ellátta több évtizeden át. 
Másfél éve pedig az „örökös gondnok” címet érdemelte ki. Arra a kérdésre, hogy: - Mi a hosszú élet titka? A következô 
választ kaptuk: „Legfôbb titka a nyugodtság, szeressük egymást, az igaz úton járás, sokat dolgozni és egészségesen 
élni!” Szívbôl kívánunk további jó egészséget és sok-sok boldog évet!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, Önkormányzati képviselô

szeretettel várunk mindenkit 2012. május 12-én, szombAton délután 14 órától
A mûvelôdési ház területén megrendezésre kerülô CsAládnAprA.

progrAmokból:

- Békéscsabai Napsugár Bábszínház elôadása
- társastánc-, mazsorett bemutató
- prevenció hirdetése
-  kézmûves foglalkozások, 

mûveltségi totó, arcfestés…
- népi játszótér

Fellép az AbbA sisters

Mindenkit szeretettel vár:
a Margaréta Családos Egyesület
A belépés ingyenes!

sárrétudvAribAn földnApi vetélkedô

Ebben a tanévben is megrendezésre került Sárrétudvariban a területi Földünk 
és környezetünk komplex természetismereti vetélkedô. Iskolánk idén is, mint már 
több alkalommal képviseltette magát. A diákoknak, Magyarország dombságainak 
és hegységeinek földrajzi és biológiai jellegzetességeibôl kellett feladatokat meg-
oldani. A verseny április 4-én volt a sárrétudvari Jókai Mór Általános és Alapfokú 
Mûvészeti Iskolában. A füzesgyarmati tanulók I. helyezést értek el a feladatok 
ügyes, pontos megoldásaival.

A csapat tagjai a következôk voltak: • Csák Viktor, 6. a • Szekeres János, 
7. b • Zs. Nagy Sándor, 8. b • Mogyorósi Gyula, 8. b • felkészítô tanáruk: Gorgyánné Nagy Annamária.

Iskolánk felsô tagozatán a Víz Világnapja alkalmából rajpályázat volt. Az elkészült mûveket, iskolánk folyosóján lehe-
tett megcsodálni. A gyôztes osztály a 6. c lett.
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országos ii. helyezett A füzesgyArmAti tAnuló

A Criminon Magyarország Alapítvány kuratóriuma országos versenyt hirde-
tett 2011 ôszén, amelyre Furkóné Nagy Izabella hívta fel a figyelmem. Utána 
néztem, hogy mi ez, és úgy gondoltam, hogy nagyon is érdemes vele foglalkoz-
nunk. Ismertettem osztályommal, a 4. c-vel a pályázat feltételeit, s többen úgy 
gondolták, jelentkezzünk.

Az országos pályázatot általános iskolák tanulói részére hirdették „MUTASS JÓ 
PÉLDÁT!” címmel. Célja, hogy a gyerekek, fiatalkorúak megismerjék az ésszerû 
erkölcsi szabályokat, amelyek segítenek az élhetôbb jövô megalapozásában. A 
megajánlott témák feldolgozásával népszerûsítsék a mûvészeti alkotómunkán 
keresztül az alapvetô erkölcsi értékeket és a tisztességet, hozzájárulva ezzel a 
biztonságosabb együttéléshez.

Minden feltételnek megfelelve 11 pályamunkát nyújtottunk be december-
ben, rajz témában. Ez év február elején kapta iskolánk, a Füzesgyarmati Kos-
suth Lajos Általános Pedagógiai Intézményünk a jó hírt, miszerint, több mint 
2600 pályamunka érkezett be 75 iskolából, és ebbôl az egyik tanulónk, Furkó 
Bálint Miksa, Országos II. helyezést ért el kategóriájában.

Az ünnepélyes díjátadó gálát és a kiállítás megnyitóját 2012. február 19-én tartották a Lurdy Házban, ahová a gyer-
meket családja és jómagam kísértük el.

Mindannyian örülünk a hírnek, és rá, valamint pályázó társaira, egyaránt büszkék lehetünk mi, füzesgyarmatiak és 
a Békés megyeiek.

Zs. Nagyné Lakatos Ilona, osztályfônök

tAvAszváró A mozgáskorlátozottAknál

A Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezete 2012. március 24-én Tavaszváró Ünnepséget tartott a Napközi konyhán.
A rendezvényt Németi Imréné nyitotta meg és üdvözölte a megjelenteket, majd Hegedûs Zsolt tartott tájékoztatót 

a fogyatékkal élô embereket érintô változásokról. Ezt követôen Czibak Anna, füzesgyarmati költônô, saját versével 
köszöntötte a jelenlévôket. A füzesgyarmati résztvevôk mellett érkeztek vendégek Dévaványáról, Kertészszigetrôl és 
Szeghalomról is, így közel 140 fô vett részt az ízletes vacsorán, mely után a Füzes Dáridó szórakoztatta a vendégeket 
új, színvonalas mûsorral, amit ezúton is köszönünk nekik.

A rendezvény alatt a zenérôl és a jó hangulatról Budai Tibor gondoskodott. Az est befejezéseként a tombolasorsolá-
son értékes nyeremények is gazdára találtak.

Az est megrendezéséhez hozzájárultak: Füzesgyarmat Önkormányzata, Ösvény Esélynövelô Alapítvány, Lazarus 
Kft., Szabó László vállalkozó, Varga Károlyné vállalkozó, Város Étkeztetés- Furkó Sándor, Barkóczi István méhész

húsvétváró CsAládi nAp márCius 31-én

A Füzesgyarmati Nôk Egyesülete és a FIOKA /Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatásáért Alapítvány/ március 31-én, 
szombaton elsô ízben rendezte meg együtt a húsvétváró családi napot a KLAPI Bethlen utcai technika termeiben.

A 10 órára meghirdetett rendezvényre már fél 10 után sorban érkeztek a gyermekek, a felnôttek már korábban 
munkához láttak. 

57 iskolás és óvodás kisgyermek, 32 felnôtt segítô részvételével 
zajlott sikeresen a meghirdetett program. Volt itt minden: gipszfigu-
rák festése temperával, húsvéti csibe varrása, papírból dísz készítése, 
nyuszi kialakítása puha filcbôl. Aki kedvet érzett, csodálatos hímes to-
jásokat készíthetett hagyományosan, ibolya, lóhere és levél mintázat-
tal, hagymahéjban színesítve. Lehetett jeleskedni a kukó festésében, 
díszítésében. A munkában fáradó kisgyermekeket teával kínáltuk, mi-
közben a konyhában nyolc egyesületi tag, az otthon elôre begyúrt 
tésztákból mézest, linzert és sajtos perecet sütött 6 és fél kg lisztbôl. 
A még langyos, házias édességekkel megvendégeltük a gyermekeket. 
Nagyon kapós volt, sokkal több is elfogyott volna. 11 órakor került sor 
a hivatalos megnyitóra, a jelenlévôk ünnepélyes köszöntésére. Ezt kö-
vette a húsvéti locsolóversek, mondókák, tavaszváró énekek bemuta-
tása. Ebben a programrészben is számos jelenlévô mutatta be tudását. A Füzesgyarmati Nôk Egyesülete mindenkinek 
plüssfigurákkal kedveskedett a színvonalas produkciók elhangzása után. 

Az elkészített húsvéti jelképeket a jelenlévôk legnagyobb örömére, mindenki haza vihette. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, kellemes volt a délelôtt, jövôre megismételjük!

A rendezvény fô támogatója volt: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Várkonyiné Csáforda Éva, pedagógus • Botorné Ványi Margit, egyesületi elnök



egyházAink élete
áprilisi tAvAszodás

Március nem kényeztetett el a tavaszi igézetével. A hi-
deg, szeles idôk miatt településünk egyetlen gólyája már-
cius 2-tôl a hónap végéig kellett várjon társára. Közben a 
hírnökök megérkeztek kicsi templomunkhoz is. A tavasz 
jött mégis Isten akarata szerint feltartóztathatatlanul. És 
jött vele Húsvétnak áldott ünnepe is. Tavaszi zsoltár zen-
gett a légben, amit észre kellett vennünk akkor is, ha ka-
bátunkat szorosra kellett fogjuk, hogy ne fázzunk. Mécs 
László írja gyönyörû versében: „Valaki rálehellt a hegyek 
hó-süvegére…Valaki rálépett a folyók jegére…Valaki elindí-
totta délrôl a darvakat, / fecskéket, gólyákat, kakukkokat, / 
hogy idejében érkezzenek az ünnepre…Valaki pacsirtákat 
nyilazott a magasokba…Valaki fehérbe, pirosba, sárgába 
öltöztette a fákat, / Valaki felcicomázta a tüskebokrokat 
is…Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések…és 
mindenek öltözzenek ünneplôbe…Valaki vadakat járat az 
erdôkben…

Valaki simogatja a fûzfák sárgán szûzlô haját…Valaki 
tavaszt, változást patakoztat a világra: / sziklákból, földbôl, 
állatokból / hangokat, színeket, szirmokat, változást csi-
hol ki Valaki.” Ennek, a húsvéti megújulásnak Isten a 
Nagy Rendezôje. És ha megújulnak mindenek, nekünk 
is kötelességünk minden tavaszi, rügy- és álombomlást 
veszélyeztetô fagyos idô ellenére az Alkotóval megújítani 
Jézus Krisztus szellemében magunkat, a Nikodémusnak 
mondott szavai értelmében: Szükség néktek újjászületne-
tek! Mécs László gondolatával folytatva: „Mert te volnál 
az Isten dicsôsége… Te volnál az Isten gyönyörûsége…
Te volnál az Isten atyai szelídsége… Te volnál a teremtés 
koronája, Ember!” Tavaszvárásban, húsvéti ünneplésünk-
ben vetettünk-e számot azzal, hogy isteni küldetésünket 
hogyan teljesítettük eddig, hogy milyen álmokkal, célokkal 
állunk be a barázdába, fogni az ekeszarvát, mûvelni Isten 
termôföldjét nem csak a pacsirtadalos mezôkben, hanem 
lelkünk sokszor göröngyös, kiszikkadt talaján? A költô ver-
sének két utolsó sorával üzenek: „…tavaszodj végre aka-
rata szerint, Ember! / és légy az Isten boldog békessége! 
Ámen.”

Így adjon az Isten városunk minden lakójának szép ta-
vaszi elindulást: Balázsi László mb. unitárius püspök-egy-
házi fôjegyzô

tAvAszi játszóház!

„Marad a gyerek, ha játszik…” Így maradtak együtt már-
cius 24-én egész délután a Református Egyházközség játszó-
házának résztvevôi. Az igazság az, hogy a gyerekek maguktól 
is eljátszanak, különösen közösségben. Gondoljunk csak saját 
gyermekkorunkra, amikor a média még nem uralt el mindent. 
A felnôtteknek kell újra és újra megtanulniuk a játékszabályt. A 
homo ludens /játékos ember/ idônként kézmûves foglalkoztató-
nak, uzsonnakészítônek, szülônek álcázza magát, és elvegyül a 
gyerekek között, hogy visszakapja önmagát.

Ez történt azon a meleg, kora tavaszi napon is. Elôször a 
húsvéti történeteket játszottuk el csoportokban. Így az utolsó 
vacsora, a Gecsemáné kerti elfogatás, a Golgotai keresztre 
feszítés és Jézus testének sírba helyezése felett mélyedtünk 
el. A feltámadás üzenetét sok-sok színes lapokon, úgynevezett 
„aranymondásokban” lehetett megtalálni, mivel ezek el voltak 

rejtve a templomkert 
területén. Mi taga-
dás, a csoki tojások is 
ösztönzôleg hatottak a 
vetélkedô csoportok-
nak. Uzsonna, húsvéti 
díszek készítése, és kö-
tetlen játszadozás után 
levontuk a nap tanul-
ságát. Egy megrepedt 
szemüveg, néhány hor-
zsolás, elfáradt segítôk 
a mérleg egyik oldalán. 
Vidám nevetés, ügyes alkotások, szövôdô barátságok a másik 
oldalon. Jó volt együtt, köszönjük!

Tóthné Orosz Ildikó, református lelkipásztor
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születések

1. Papp Léna 2012-03-04 • 2. Czakó 
Virág 2012-03-06 • 3. Zsibrita Gergô 
2012-03-11 • 4. Virág Levente Milán 
2012-03-13 • 5. Hajnal Csenge 2012-
03-20 • 6. Nagy Benjamin 2012-03-22 
• 7. Hegyesi Léna 2012-03-31

Majális 2012
2012. április 30-án

Majálisra hívjuk a város lakosságát a füzesgyarmati 
Kastélypark Fürdôbe

„Mutasd meg, szerinted 
milyen egy jó bográcsos!”

fôzôverseny

Fôzés kezdése 9 órától.
A csapatok jelentkezését várjuk április 23-ig 

a Hegyesi János Városi Könyvtárban.

Füzesgyarmati erôs emberek versenye
Próbáld ki fizikai állóképességed!

Elnyerheted a

„Füzesgyarmat Legerôsebb
Férfija/Hölgye”

címet

KEZDÉS 10 ÓRAKOR!
Az elsô 3 helyezett jutalomban részesül!

Jelentkezés a helyszínen!

Egésznapos színes kulturális programokkal
várjuk a látogatókat!

A füzesgyarmatiaknak a belépés ingyenes!
További információ és jelentkezés: 66/491-795 • fgykonyvtar@fuzestv.hu



mAzsorett sikerek!

A 16 éve mûködô Füzesgyarmati Mazsorett Együttes már-
cius utolsó szombatján részt vett a XII. Debreceni Országos 
Mazsorett Fesztiválon, ahol ismét remekül szerepeltek, meg-
védték a tavalyi eredményüket. A Szivárvány csoport I. korcso-
portban, a 6 - 10 évesek mezônyében, kiemelt arany oklevelet 
szerzett, a legjobb tamburmajor Oláh Panna lett. A szivárvány 
csoport tagjai: Bácsa Dóra, Béres Alexandra, Csák Alexandra 
Petra, Gábor Viktória, Konyár Kata, Köleséri Liliána Krisztina, 
Lázár Flóra, Molnár Lili, Nagy Bíborka Anikó, Oláh Panna, Salló 
Fruzsina, Szabó Alexa Izabella, Széles Zorka Anna.

A Napsugár csoport II. korcsoportban, (10-14 évesek) show 
kategóriában szintén kiemelt arany oklevélben részesült. A leg-
jobb tamburmajornak járó díjat - már másodjára - Túri Judit 
nyerte el. A napsugár csoport tagjai: Bartucz Fabióla, Éri 
Alexandra, Jambricska Szilvia, Kocsán Kitti Anikó, Korcsok Klá-
ra, Kovács Laura, Novák Vivien, Pálfi Liza, Szalóki Krisztina, 
Szôke Fanni, Túri Judit. A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szö-

vetség által elôször kiadott, a „Legjobb pom-pomos koreográfia 
díj”- át Macskinné Pór Erzsébet vehette át.

Az eredményességünk a tanítványok kitartásának, szorgal-
mának, a szülôk pozitív hozzá-állásának, a Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola és az Önkormányzat támogatásának köszönhetô. 
A mazsorettek 5 csoporttal, óvodástól – egyetemistákig, má-
jus végén tartják záróbemu-tatójukat, melyre minden kedves 
érdeklôdôt szeretettel hívnak és várnak.

Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô
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kupát nyert A füzesgyArmAt sk ifjúsági kézilAbdA CsApAtA

A Békés Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága sok éves múltra 
visszamenôleg szervezi meg a Horváth István elnevezésû téli terembajnokságot. Idén 
2012. március 15.-én Füzesgyarmat adott otthont ennek a versenynek, aminek cél-
ja tragikusan elhunyt kézilabda szövetség elnökének, egykori kiváló játékvezetônek 
emléket állítani, versenyzési, felkészülési lehetôséget biztosítani a tavaszi bajnokság 
küzdelmeire. A kupa résztvevôi: Füzesgyarmat SK, Gyula Göndöcs, Gyomaendrôdi 
NKSE, Orosháza KSC. Jól szerepelt a gyarmati csapat, valamennyi mérkôzését meg-
nyerve, kiváló ellenfelekkel szemben, ami jó lehetôséget jelentett gyakorlásra, felké-

szülésre, önbizalom szerzésre a tavaszi fordulók elött. horváth istván emléktorna füzesgyarmati vonatkozású eredményei: 
Megyei ifjúsági leány végeredmény: Füzesgyarmati SK – Gyula Göndöcs 13-11 /6-4/ • Orosháza KSC – Füzesgyarmati SK 16-20 
/6-10/ • Gyomaendrôdi NKSE – Füzesgyarmati SK19-25 /8-13/ • Csapat tagjai: Gyáni Nikolett, Herczeg Szabina, Kovács Janka, 
Bíró Nóra, Fábián Fruzsina, Petri Fruzsina, Bujdosó Judit, Megyesi Zsanett, Zsíros Patrícia, Marton Klaudia, Fodor Csilla, Vízer 
Erika, Szabó Roberta edzô: Kovács Gábor

mozgAlmAs márCius!

Ha március, akkor a tavaszi versenyidôszak kezdete. Ezt jelenti a Hegyesi Kick-box SE életében a tavasz eljövetele. Nos, ebben 
az esetben nagyon korán kezdôdött számunkra a versenyidôszak, hisz március 4-én a Megyei Diákolimpiával megkezdtük az évet. 
Örömteli hogy ezt a verseny mi rendezhettük meg, fontos volt számunkra, hogy legyen egy verseny, ahol a saját versenyzôink 
élvezhetik a „hazai pálya” elônyeit. A megmérettetésre igen nagyszámban érkeztek versenyzôk a megye minden pontjáról, több 
mint 100 fô képviselte egyesületét. A mi klubunk 13 fôvel képviseltette magát, és szerencsére nem rossz eredmények szület-
tek. Fábián Rita cadet I. -42kg light-contact arany, semi-contactban bronzérmet szerzett. Szabó Lóránd semi- és light-c-ban is 
második helyezést ért el. Szekeres Sándor semi-contactban arany, light-c-n bronzérmes lett. Szabó Zoltán light-contactban 3. 
lett. Csontos Norbert light-contact ezüstérem. Sági Zsolt light-c aranyérem, semi-contact aranyérem. Zsolti elvállalta, hogy egy 
súlycsoporttal feljebb is elindul, és itt is szerzett egy ezüstérmet. Fábián Leila 3. helyezést ért el. Poroszlai Ramóna elsô lett a 
súlycsoportjában. voltak elsô versenyeseink is ôk is szépen szerepeltek: Kiss Gréta és Gazsó Attila ezüstérmet szereztek. 
Kiss Eliza, Jakus Zoltán és Vincze Ádám aranyérmes lett.

A verseny rendezésérôl, és lebonyolításáról elismerôen nyilatkozott shihan Gregor László a Békés Megyei Harcmûvész Szö-
vetség elnöke. Itt szeretném megköszönni az egyesületünk nevében mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult a verseny sikeres 
és zökkenômentes lebonyolításában. A gyarmati verseny után egy héttel rendezték meg Békéscsabán az Országos Diákolimpiát, 
ami egyben válogató verseny is a szeptemberi Utánpótlás Világbajnokságra. Tehát a tét nem kicsi. A Hegyesi SE két versenyzôvel 
vett részt a rendezvényen, az elvárás irányukban az értékes ranglistapontok szerzése. Sági Zsolt semi-contactban bronzérmet 
szerzett. Fábián Rita semi- és light-contact 42kg-ban ezüstérmet szerzett.

A harmadik verseny, amin részt vettünk a március 31-én Szigetszentmiklóson megrendezett Light-contact Országos Bajnokság, 
ahol szintén a pontszerzés volt a tét. Erre a versenyre Csontos Norbertet neveztük, aki derekas helytállással, igen nehéz küzdelem-
mel bronzérmes helyezést ért el. A következô nagy verseny, amin részt kívánunk venni az a Szegeden májusban megrendezendô 
Világ-kupa. Gasparik Róbert, Vezetô edzô

kiigAzítás:  Az elôzô lapszámban tévesen jelent meg a recept beküldôjének neve. A receptet beküldte Szôkéné Ibrányi Judit. 
Elnézést kérünk érte!


