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A békési uszodába járnak át rendszeresen Füzesgyarmatról is három hóna-
posnál idôsebb gyermekeikkel a szülôk. 2.oldal

Ajánló

bôvül A szennyvíz-
tisztító telep
Az Önkormányzat egy pá-
lyázatnak köszönhetôen 
támogatást nyert a 
csatorna-hálózat bôvítése 
mellett a szennyvíztisztí-
tóra is. 3. oldal

újrA színpAdrA lép-
nek A helyiek
Most Arany János Toldiját 
láthatják az érdeklôdôk 
helyi amatôr színészek 
elôadásában Boka Gábor 
színidirektor rendezésé-
ben. 4. oldal

A vonAt nem vár!
Lépések annak érdeké-
ben, hogy a késôi vona-
tok újra indulhassanak 
Budapestrôl a kistérség 
felé. 4. oldal

Ajánló

húsvét Az óvodábAn
A hagyományokra neve-
lés jegyében az idén is 
megtartották az oviban a 
„Lurkó Húsvétot”.
 5. oldal

bábszínházbAn jár-
tAk Az iskolások 
A Kossuth utcai gyerekek 
a Napsugár Bábszínház 
mûsorát tekinthették meg 
az Ibsen Házban.
 6. oldal

újrA felbôgnek 
A motorok 
füzesgyArmAton
Az Anonymus Motoros 
Egyesület nyolcadik alka-
lommal rendezi meg ha-
gyományos találkozóját.
 8. oldal

lovAs Centrum épül A gergely tAnyán

Három évvel ezelôtt a Füzesgyarmati Lovasbarátok Egyesületének tag-
jai megálmodtak egy Lovas Centrumot a Gergely tanyán. Ennek az álom-
nak adott lehetôséget a LEADER HACS pályázat, amelyet a Szeghalmi 
Kistérségi Irodához nyújtottunk be, és nagy örömünkre a mi pályázatunk is 
a nyertesek között volt. Végre eljött az a várva várt pillanat, amikor ennek 
a nagy álomnak az elsô lépéseként elérkeztünk az alapkôletételhez.

Bár az idôjárás nem fogadott bennünket a kegyeibe, mert elég szeles 
és hûvös volt. Ennek ellenére meghívott vendégeink, és egyesületünk tag-
jai szép számmal megjelentek ezen az eseményen. Egyesületünk titkára, 
Huszár Róbert köszöntötte Farkas Zoltán, Országgyûlési képviselôt és a 
Megyei Közgyûlés elnökét, Ibrányi Éva, alpolgármester asszonyt, Szabó 
Zsuzsát, a Békés megyei Lovasszövetség elnökét, Gergely Sándort, egye-

sületünk elnökét és a közbeszerzési eljárásban nyertes cég a Borgula Ép. Kft. képviseletében Borgula Pétert.
Meghívott vendégeink beszédeikben méltatták Füzesgyarmat lovas hagyományát, amely visszanyúlik az 1800-as 

évek második felére, ahol Vécsey Vilma grófnô „Pap-sziget” település részen 50 kancás lótenyészetet hozott létre. 
Füzesgyarmaton a lovas hagyományokat képviselve ma is három egyesület mûködik. Galambos Sándor hintókészítô 
mester hintói világszerte elismertek.

A kormány által elfogadott Kincsem Nemzeti lovas programnak jelentôs része lehet a most elkezdett beruházás, 
mert remélhetôleg néhány éven belül a Füzesgyarmati és környékbeli iskolások itt ismerkedhetnek meg a lovassport-
okkal és a lótartás szépségeivel. Az alapkôben helyezett urna az utókor számára bepillantást enged az egyesületünk, 
illetve a mai korban élô emberek életébe. Elhelyeztünk benne egy 2012-es egyesületi naptárt, egy április 21-ei Békés-
megyei Hírlapot, egyesületünk alapszabályát, a most megépítendô épület tervrajzát, némi apró pénzt és egyesületünk 
névsorát. Az ünnepélyes alapkôletétel után megvendégeltük egy finom ebéddel a mai napon megjelent vendégeket, 
és ez úton szeretnénk megköszönni a Füzesgyarmati Nôk egyesületének a finom túrós csôrögét, Huszár Károlynak a 
gulyást valamint Sándor Mihálynak és Szigeti Gyulának a marha pörköltet. Délután egy órától az egyesület hajtói edzést 
tartottak, amely nagyon jó hangulatban zajlott, és még a csepergô esô sem kergetett bennünket haza. Ahogy Gergely 
Sándor mondta, egyesületünk mert nagyot álmodni, és az elôttünk álló rögös út elvezet a Lovas Centrumhoz a Sárrét 
szívében.
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bAbAúszás közelebbrôl…

Mint tudjuk, a mai rohanó világban rengeteget ülünk a számító-
gép elôtt, végzünk ülô vagy éppen álló munkát. Így már fiatal korban 
is jelentkeznek mozgásszervi problémák, tartási rendellenességek. 
Felnôttkorban pedig jellemzôek az izületi panaszok, és a hátfájás. Ép-
pen ezért fontos, hogy az egészséges életmódra odafigyeljünk. Ezzel 
a témával és a rendszeres mozgással már egészen kicsi korban kell 
foglalkozni, hogy a késôbbiekben ez igényükké váljon - buzdítja erre az 
olvasókat Makráné Edit óvodapedagógus, aki a térségben – mondhat-
juk kuriózumként, - a babaúszás oktatásával foglalkozik.

edit, honnan jött az ötlet, hogy ezt az igen érdekes szakmát válaszd?
Az óvodai nevelés egyik fô feladata az egészséges életmódra nevelés, az egészség megôrzése. A gyógytestnevelési tanul-

mányaim óta ezzel a szemlélettel nevelem a gyerekeket. Fontosnak találom a víz megszerettetését, a vízben való jártasság 
kialakulását, az úszás tanulását. Ehhez igyekeztem új ismereteket, tapasztalatokat összegyûjteni, hogy minél játékosabban 
és félelem nélkül végezzék a gyerekek a feladatokat a vízben. Így találkoztam a babaúszással, melyen egyszer személyesen 
az unokáimmal vettem részt. Ez pozitív élményt váltott ki bennem, melyet igyekszem továbbadni.

babaúszás. nem véletlen az elnevezés. milyen idôs kortól ajánlatos ezt elkezdeni?
A csecsemôk természetes közege a víz, mely emlékezteti ôket az anyaméhben eltöltött idôre. Így megfelelô minôségû és 

hôfokú vízben megnyugszanak, és könnyedén lebegnek. Olyan reflexeik vannak, amik tovább fejlôdhetnek, ha teret engedünk 
nekik. Éppen ezért mihamarabb érdemes elkezdeni, akár már 3 hónapos kortól. A csecsemôk ún. búvárreflexszel rendelkez-
nek, ami a légzés reflexszerû kihagyását jelenti. Ha az arcukat víz éri, az orrukon levegôt fújnak ki. Tudatos légzésvisszatar-
tással gégefedôik pár másodpercre elzáródnak, amíg levegô van tüdejükben. Rendszeres gyakorlással pedig ez az idôtartam 
növekszik.

hogyan zajlik egy-egy ilyen foglalkozás?
Játékos gyakorlatokkal színezett mozgástanulás történik 30-45 percbe foglalva, ahol dalokra, mondókákra megtanulja 

szülô, hogyan fogja meg, mozgassa át gyermekét. Így a kicsik megismerkednek a zenével, ritmusokkal, színekkel. Szoktam 
szervezni „vízen kívüli” programokat is; legutóbb a debreceni Vojtina Bábszínházban voltunk a Babusgató elôadáson.

milyen feltételei vannak a babaúszásnak és milyen rendszerességgel folyik?
Orvosi igazolás bemutatásával lehet részt venni a foglalkozásokon, akár egészséges, akár mozgásukban korlátozott, ill. ideg-

rendszeri problémákkal született babáknak, akiknek különösen ajánlanám. Jelenleg Békésen találtunk a szülôkkel megfelelô 
uszodát és szombatonként közösen autóval, illetve az önkormányzat által biztosított busszal járunk oda Füzesgyarmatról, 
illetve Szeghalom és térségérôl, csoportonként kb. 5-6 aprósággal.

miért ajánlod a babaúszást?
Megerôsödik a mély hátizom, a lábizom, és korán önfegyelmet, térérzéket, kitartást tanulnak. Szociális vonalon is fejlôdést 

jelent számukra, hogy társaikkal, szüleikkel vannak egy közösségben, s akikkel a közös pancsolás, a testközelség érzelmi 
biztonságot nyújt számukra. Akinek felkeltettem az érdeklôdését, nagy szeretettel várjuk kis csoportunkba.

Köszönöm az olvasók nevében is, hogy bemutattad ezt az igen érdekes foglalkozást. Kívánunk további sikereket munkád-
hoz és reméljük, ez folytatódni fog Füzesgyarmaton is.

Kovács Nikolett

pihenôhelyek füzesgyArmAt-szeghAlom közt

Örömmel tájékoztatom városunk lakóit, hogy néhány héttel ezelôtt 
elkészült és végleges helyére került a Füzesgyarmat-Szeghalom közötti 
kerékpárút mentén az a két pihenôhely, amit még a 2011. évi márciusi 
testületi ülésen kezdeményeztem.

Az elmúlt éveket figyelve, szerencsére egyre többen kerékpároznak a 
két város közt, így mindenképp fontosnak tartottam, hogy az ötlet minél 
hamarabb megvalósuljon. A pihenôpadok mellé kültéri szemetes tároló 
és kerékpártároló is elhelyezésre került. Az említett útszakaszon így már 
nem csak kerékpározhatunk, hanem, ha kedvünk és idônk engedi, akár 
meg is pihenhetünk a fák lombjai alatt. 

A pihenôhelyek kialakításával még szebbé tettük környezetünket, és bízom abban, hogy mindenki örömmel és a rendelte-
tésének megfelelôen fogja használni ezeket az eszközöket.

Úgy gondolom, mindenkiben tudatosítani szükséges azt, hogy nem csak a saját, hanem a közösség értékeit is óvni kell.
éppen ezért kérek mindenkit, hogy vigyázzunk rá közösen!

Továbbá köszönet Németi Józsefnek és munkatársainak, akik munkájukkal hozzájárultak a pihenôhelyek kialakításához. 

Suchné Szabó Edit, Önkormányzati képviselô
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önkormányzAti hírek

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2012. április 26-án megtartott testületi ülésen ismételten meg kellett állapítani 
a szemétszállítás díját törvényi változás miatt. A decemberben megállapított díjat a törvénymódosításra tekintettel a 
szolgáltató a 2012. I. negyedévében nem tudta érvényesíteni, és még a 2011. évi díjat számlázta ki a lakosságnak. 
Az önkormányzat döntése alapján a második negyedévtôl a 2011. decemberben megállapított díjat érvényesíti a szol-
gáltató úgy, hogy abban az elsô negyedévi díjkülönbség is szerepel. 

A képviselô-testület a polgármesteri hivatal udvarán lévô szociális épületek felújítására 12 millió forint támogatást 
igényelt, a 2012. május 2-áig benyújtott „Önkormányzati Felzárkóztatási Támogatás igénybevétele” címû Belügymi-
nisztérium rendelet alapján benyújtott pályázat alapján. A pályázat elnyerése esetén önerô igénybevétele nélkül válik 
megvalósíthatóvá a beruházás.

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás sikeresen szerepelt a Magyarország-
Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 (HURO ETE). 
A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, valamint Bors 
térségében – Impovement of Cross Border Communication 
between Körös-Sárrét (HU) and Bors Region (RO); ICBCKB-
HURO címû, HURO/1001/024/1.2.3 számú projektjével. 

A pályázati program keretein belül lehetôség nyílik Füzesgyarmaton egy szerkesztô iroda létrehozására, az ehhez 
szükséges eszközök beszerzésére és az infrastrukturális feltételek kialakítására. A támogatásból az iroda felújítására 
és irodabútorok beszerzésére 11 041,66 EUR áll rendelkezésre (3 200 000 HUF).

A képviselô-testület a szerkesztôségi iroda kialakítását a Kossuth utcai, bezárt óvoda épületének az utcafronti ré-
szében tervezi megvalósítani, mivel fontos szempontként a fürdô közelében lévô helyiségben célszerû a Tourinform 
jelenlétét biztosítani. 

A Garai téri nagygödör betemetését kezdte el a szennyvízberuházás kivitelezôje az önkormányzattal történô megál-
lapodás alapján. A lakosságot ezúton tájékoztatjuk, hogy a beruházás során keletkezett kitermelt föld kb. a nagygödör 
1/3-ad részére lesz elegendô, így a jelenlegi záportározó és vízelvezetô funkcióját a gödör továbbra is be fogja tölteni. 

fontos!

A lakosság szennyvíz bekötéséhez a Vízmûvek ZRT a szakmai feltétel kidolgozását június hónapra vállalta, így to-
vábbra is kérjük a lakosságot, hogy ennek a közzétételéig ne rendelje meg a munkálatokat!

megkezdôdött A szennyvíz tisztító telep bôvítése

Füzesgyarmat Város Önkormányzata évek óta törekszik az emberi egészséget 
károsító, veszélyeztetô hatások csökkentésére, az egészséges környezet feltét-
eleinek javítására. A csatorna-hálózat bôvítésének megvalósításával jelentôsen 

növekszik a rendszerbe vezetett 
szennyvíz mennyisége, a szenny-
víztisztító telep kapacitása kicsi-
nek bizonyult, ezért szükséges a 
szennyvíztisztító telep fejlesztése. 
A szennyvíztisztító telep jelenlegi 
szervesanyag-terhelésre vonatkozó kapacitása 5000 LE, melynek 6850 
LE-re történô bôvítése szükséges. A szennyvíz tisztítása totáloxidációs, 
eleveniszapos eljárással történik, a keletkezett iszapok stabilizációjával.

A városi szennyvíz tisztító telep beruházója, az INNOTERV Ipari 
Fôvállalkozó Zrt. megkezdte a munkálatokat a telep bôvítésére. A mun-

katerület átadásra került, valamint a munkakezdési engedélyt 2012.04.19. napjával a megkapták a biológiai mûtárgy 
vonatkozásában. Most még egyeztetések folynak a különbözô szakhatóságokkal, többféle feltárások zajlik a telepen, 
hogy a késôbbiekben semmi se akadályozza az építési munkálatokat.

A Tisztított szennyvízelvezetéssel kapcsolatos MÁV engedély lejárt, ezért most intézkedés történt, az engedély meg-
hosszabbításával kapcsolatban.

A beruházó néhány technikai változta-
tást eszközölt, hogy egyszerûbben, de a 
mûszaki tartalomnak megfelelôen való-
suljon meg a beruházás.
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idén már túl vAgyunk két rendezvényünkön is…

2012. március 3-án tartottuk meg a télûzô-tavaszváró farsangi 
lovas felvonulásunkat, ahová a füzesgyarmatiakon kívül nagy szám-
ban érkeztek Püspökladányból, Bárándról, Sárrétudvariból valamint 
Tiszaigarról. A nap folyamán felvonultunk városunk utcáin; három meg-
állóhelyet biztosított a Decsi kocsma, Vadász kocsma és a Mátyás kocs-
ma, melyek tulajdonosainak ezúton is köszönjük szépen a lehetôséget. 
Ezután csikósbemutató következett, majd közös bábuégetés – közben 
fánk, ill. egyéb étel és ital fogyasztására volt lehetôség -, végül pedig a 
díjkiosztásokra került a sor. Ezen a napon az idôjárás is nekünk kedve-
zett, tehát úgy gondoljuk, szerencsésen elûztük a telet, hiszen nem sokkal késôbb beköszöntött a tavasz.

Köszönjük szépen támogatóinknak, hogy ismét megrendezhettük ezt a programunkat.

2012. április 7-én tavaszi nyílt napot tartottunk egyesületünknél, melyre bárki ellátogathatott, kipróbálhatta a 
lovaglást, valamint betekintést nyerhettek az egyesület mindennapos életébe. A nap folyamán tartottunk egy kisebb 
házi versenyt is kezdô díjlovas kategóriában, ahol Csák Réka Galga nevû lovával lett az I. helyezett. Lépô ügyességiben 
Tóth Nikolett ért el I. helyezést Mérivel, ügetô ügyességiben pedig Elek Tímea Amateával, valamint ugróban holtverseny 
alakult ki az elsô helyért Elek Tímea és Melegh Kamilla között, akinek lova Kisasszony. Legfiatalabb lovasunk a nap fo-
lyamán a 10 hónapos Czibi Erzsébet volt. Továbbá voltak még bemutató mûsorszámok: csikósok tartottak csergetô és 
ügyességi bemutatót; volt karusszel, szabadon idomítás, egyéni mazsorett, mini lovas színház, meglepetés bemutató 
a lányoktól, közös daléneklés és ebéd.

Köszönjük támogatóink segítségét, hogy ezt a napot is megtarthattuk!

Sok szeretettel várunk mindenkit egyesületünkhöz valamint további programjainkra.
Szilaj Lovas Egyesület

péntek este hAzAfelé...

Diákok és munkából hazafelé tartók jelezték önkor-
mányzatunk felé, hogy délután 16.28 (Budapest – Nyu-
gati), 17.10 után (Budapest – Keleti) nem lehet megkö-
zelíteni vonattal a szeghalmi kistérséget. A menetrend 
racionalizálása után az illetékes minisztériumi tárca kö-
zölte, hogy nem végleges a jelenlegi menetrend, várják 
a lakosság észrevételeit, tapasztalatait a döntéssel kap-
csolatban.

Kistérségi szinten is történt jelzés a problémáról, de 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának is fontos, hogy 
az itt élôk, - diákok, ingázni kényszerülôk - biztonságban 
hazaérjenek, anélkül, hogy óráról, ill. munkából kelljen 
kiesniük a korai, utolsó vonatindulás miatt. 

Városunk önkormányzata hivatalosan is jelezni fogja a 
közlekedési tárcának, hogy igényünk van a Budapestrôl 
18 óra után induló vonatra, és természetesen a csatla-
kozó „kispirosra”.

Ibrányi Éva, alpolgármester
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„lurkó húsvét” Az óvodábAn

Az elsô rendezvényünk a „Lurkó Húsvét” címet viseli, mely a 
húsvétot megelôzô két hétben kínált programdús napokat a gyer-
mekeknek. Úgy gondoltuk, nem elegendô csupán egy-egy tevé-
kenységet kiragadni, hanem kötni kell a helyi hagyományokhoz, 
népszokásokhoz. Így tudjuk csak megôrizni a múltat és ápolni a 
jelenben, ha átörökítjük azt a gyermekeken keresztül. A húsvéti 
ünnepkört, mint a tavaszvárást, az újjászületés idejét, beépítjük az 
óvoda életébe és a lassan feledésbe merülô néphagyományokkal 
megismertetjük óvodásainkat és szüleiket. Munkánk sikere érde-
kében bevontuk a településen élô idôsebb embereket, a civil szer-
vezeteket (a Füzesgyarmati Népdalkör tagjait, az Elszármazottak 

Egyesületét), a szülôket és a gyermekeket. Az érdeklôdéstôl csillogó gyermekszemek bizonyították munkánk eredmé-
nyességét. Az OKULÓ–LURKÓ - A környezettudatos magatartás kialakítását segítô közép és hosszú távú projekt. Célja 
olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedésformák kialakítása,amelyek  meghatározók a természetes és ember által 
létrehozott környezet védelmében. Ezt hivatott szolgálni a „ZÖLD FÖLD HETE” projekt, amelyet az idén is a Föld Napja 
alkalmából, 2012. április 23-án nyitottunk meg az óvodások és kisiskolások jelenlétében. Elültettük a „jövô fáját”, 
amelyet az idén Keblusek Béla kertész ajánlott fel. Az ünnepi rajzkiállítás is 
ettôl a naptól fogadta látogatóit egy héten át; a vendégkönyv tanúsága sze-
rint nagy sikerrel. A mûsort a nagycsoportosok és az iskolások adták, a Föld 
dala magyarul pedig nagy sikert aratott. A szelektíven gyûjtött hulladékok 
után kapott pénzen vásároltuk az egészséges nasit; a kölesgolyót, amelyet 
minden gyermek kóstolhatott.

Kérem a gyermekeket, szülôket, hogy a megkezdett úton együtt haladjunk 
tovább! Támogassák akcióinkat, gyûjtéseinket a környezettudatos magatar-
tás jegyében! Szeretnénk, ha az óvónôk lelkes irányító tevékenysége által mi-
nél szélesebb közösség csatlakozna a hagyományok ápolásába, így a közös 
élmények által formálhatjuk az óvodai életet.

Lázárné Molnár Edit, Tüdôsné Kovács Mária, projektvezetô óvodapedagógusok

kossuth utCAi gyerekek A
békés megyei nApsugár bábszínházbAn

Az idei tanév egyik érdekes rendezvénysorozata volt, 
hogy iskolatelepünk 40 tanulója váltott 4 elôadásos bér-
letet Békéscsabára az Ibsen Házba, a Napsugár Báb-
színház mûsorára. Egy-egy rendezvényen a bérleteseken 
kívül is sok tanuló volt jelen. Fantasztikus elôadások ré-
szesei lehettünk, remek díszletek között, igazi színházi 
hangulatban.

A társulat tagjai, ahogyan ígérték, valóban mindent 
megtettek a gyermekek mûvészeti neveléséért, a szín-
vonalas és szórakoztató színházi elôadások megterem-
téséért. A program szervezôje Kohutné Marsi Gabriella 
kolléganô volt, valamint a gyerekek felügyeletében isko-
latelepünk minden nevelôje részt vett.

Turzó Edit, tanító

Óvodásoknak

Sok érdekesség

vár Rád!

Helyszín: Óvoda
10-13 óráig
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újAbb siker!

A Sárrét 100 tagú Együttes április 14-én Püspökladányban volt minôsítô versenyen. Harminckettô csoport volt, ez 
a Népdalkörbôl, citerásokból és szóló énekesekbôl tevôdött össze. A neves zsûri az „Aranypáva Nagydíjat” ítélte a 
Sárrét 100 tagú együttesnek, ami a minôsítési kategória legmagasabb foka. Csupán 8 ilyen díjat osztottak ki ezen a 
versenyen. Nagyon büszke a 4 település erre a díjra.

Gratulálunk a csapatnak! További sikereket kívánunk!
Bucsi Mihályné

vi. sárrét íze fesztivál nAgyrábén

A Füzesgyarmati Nôk Egyesülete 2012. április 28-án, szombaton 
Nagyrábén a SÁRRÉT ÍZE FESZTIVÁLON 4. alkalommal vett részt 14 
fôvel, versenyzô csapatként. Reggel 9 órától késô délutánig léptek 
fel az amatôr csapatok a hatalmas színpadon. Volt ott minden: nép-
tánc, mazsorett, népdaléneklés, társastánc, nyugdíjas csoportok 
táncos bemutatója, szomszédos országok kulturális bemutatója és 
még számos színvonalas program.

A fellépô közösségekkel párhuzamosan 76 fôzô csapat készítette 
a színvonalas étkeket a magas rangú zsûri számára. Az ételek kö-
zött szerepelt: orja leves, töltött káposzta, saslik, halászlé, székely-
káposzta, uborka leves, csülkös, velôs pacalpörkölt, csülökpörkölt, 
betyáros, kakaós csiga és még számos ínycsiklandó falat.

A neves mesterszakácsokból álló zsûri a füzesgyarmati csapat csülökpörköltjét, amely betyárossal, házi savanyúság-
gal, desszertként: túrós és lekváros csörögével volt tálalva, ezüst fokozattal díjazta.

Az elismerést Bototrné Ványi Margit vette át a díjkiosztón. Szakácsunk Hajdú Sándor, városunk elismert fôzômestere 
volt, kuktaként a Füzesgyarmatai Nôk Egyesületének tagjai segédkeztek. Jövôre elmegyünk ismét, ringbe szállunk az 
arany fokozatért tárkonyos gulyáslevesünkkel. Várkonyiné Csáforda Éva, önkormányzati képviselô

süssünk, süssünk vAlAmit!

A Füzesgyarmati Nôk Egyesülete 2012. június 
2-án meghirdeti a „Legfinomabb gyarmati sütemé-
nyek” versenyét.

ezen a napon várjuk a vetélkedni kívánók
finomságait, értékelés céljából a
mûvelôdési ház új klubtermébe,

10-tôl 12 óráig.

5 kategóriában lehet nevezni:
• kelt tészták
• sós, apró sütemények
• édes, apró sütemények
• torták
• sütés nélküli sütemények

Szakmai zsûri dönt a helyezésekrôl, a helyezettek 
díjazásban részesülnek!!!

Bemutatásra néhány szelet, darab süteményt 
kérünk, a tortákat egészben.

születések

Tasnádi Bálint 2012-04-10
Molnár Bence 2012-04-13
Czinczár Attila 2012-04-13
Nánási Luca 2012-04-17
Dengi Dorka 2012-04-28



egyházAink élete
isten élô lelke jöjj…!

Egy hajó vetôdik a partra. Pontosabban egy hajónak a 
lecsupaszított váza. Hiányzik a tat, a fedélzet deszkázata, 
a kabinok szétszedve. Pompás gôzhajó volt egykor, de a 
nyílt tengeren elfogyott az üzemanyag, minden éghetôt el-
tüzeltek a matrózok.

Szentlélek nélkül ennyire se futja. Minden 
erôfeszítésünkkel együtt kifulladunk, tartalékaink elégte-
lenek. Kimerül pszichikus energiánk, azt követik a materi-
álisak, elôbb-utóbb szétesünk. Menekülô, süllyedô roncs 
csupán életünk, világunk, egyházunk.

Van másik hajó is. Dagadó fehér vitorlákkal szeli a ha-
bokat. Erôforrása nem önmagában van. Egy sokkalta na-
gyobb hatalomnak enged, ráhagyatkozik a szélre, belesi-
mul az áramlatokba. Idônként szélcsend van, hogy aztán 
újult erôvel, élettel töltse meg a vitorlás hajót. 

Szentlélekkel telve felülrôl és belülrôl meghatározott 
életünk. Mi nem parancsolhatunk a szélnek, de várhat-
juk, kérhetjük Mennyei Atyánkat, küldje el hozzánk áldott 
Lelkét. Jézusunk is erre szólít fel: „Ha ti gonosz létetekre 
tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel 
inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik 
tôle.” ( Lukács evangéliuma, 11, 12) Az Atya: Isten felet-
tünk, a Fiú: Isten mellettünk, a Szentlélek Úristen: Isten 
bennünk - próbáljuk körülírni a Szentháromság titkát, jól-
lehet értelmünket meghaladja.

A Lélek mindenek fölött Krisztus dicsôítésére ragad 
magával valahogy így:

„Akár a lélegzet, akár a lélegzet,
Sugárzó lényed, bensômben él.
Akár a táplálék, akár a táplálék,
Teremtô Igéd hozzám beszél.
Ma már benned remélek, Jézus,
Ma már téged dicsérlek, Jézus!„

 Pünkösd az Egyház születésnapja. Újjászületésünk 
eredôje. Ne féljünk tôle!

Ne húzódjunk hátra. Általában úgy gondoljuk, Kará-
csony, Húsvét az igen, azok meg tudják tölteni a templo-
mokat. De a Pünkösd az titokzatos, csak a beavatottak-
nak, a legkülönbeknek szól, tisztes távolságból méregeti a 
magát istenfélônek valló embertársunk is. Pedig a Szent-
írás éppen ellenkezôjét igazolja. Szenteste és húsvét haj-
nalán alig néhányan voltak jelen, minden csendesen és 
rejtve történt, ám pünkösdkor „sebes szél zúgása” hallat-
szott, a tanítványok megteltek Szentlélekkel, és hirdették 
az evangéliumot. Még aznap megtért háromezer ember.

„Egy halász ha prédikál, fog sok ezer lelkeket” (375. 
dicséret, 5.vers)

„Mindannyian koldusok vagyunk, a Szentlélek koldusai” 
/Luther/

Mit is kívánhatunk egymásnak Pünkösd ünnepén? Azt, 
amit az egymás mellett vitorlázók kiáltanak át a hajóból: 
Jó szelet!

Tóth Zoltán, református lelkipásztor

kövessük ôt…

Endrôdi Sándor szólít meg hatásos versében: „Nincs nála 
istenibb lény a világon, / Nincs nála szeretôbb és szenvedôbb, 
/ Haladjunk tiszta szívvel nyomdokában, / Kövessük ôt! / Nagy 
lelkébôl a jóság fénye árad / S napként világít minden bú elôtt. 
/ Egész valója irgalom, bocsánat. / Kövessük ôt! Hittel hajol le 
Lázár nyomorához, / Magához emeli a szenvedôt; / Vérzô igaz-
nak igaz könnyel áldoz…/ Kövessük ôt! / Elôtte nincsen különb-
ség. Ember: ember. / A szívet nézi, a rejtett redôt. / Keze csak 
áld, csak simogat, de nem ver. / Kövessük ôt! / Nehéz útjának 
tövis a virága, / De példájánál nincs nagyobb, dicsôbb. / Amerre 
jár - akár a Golgothára - / Kövessük ôt!” Pünkösd ünnepe a 
tanítványság és a keresztény egyház megalakulásának ünne-
pe. Isten kiárasztotta lelkét az elsô pünkösdön az egybegyûlt 
tanítványokra és sokaságra. Péter gyújtó beszédére mintegy 
háromezer lélek tért meg, és vállalta Jézus követését. Már nem 
volt tagadó gyáva, amikor elismerte, hogy az emberi gyarlóság, 
gyengeség, aljasság, gonoszság, féltékenység, irigység kereszt-
fára juttatta az ártatlan vért. Az elfutott kétezer esztendô alatt 
az emberiség megszámlálhatatlan sokszor szerzett Golgotát 
minden igaz eszmének, isteni jóságnak, könyörületességnek, 
irgalomnak. Ma is szükség van, nagyobb szükség, mint valaha 
a pünkösdi lelkesedésre, szent szándékok lángra lobbanásá-
nak, azért, hogy visszajussunk tékozló útjainkról Istenünkhöz, 
Jézusunkhoz, keresztény-magyar gyökereinkhez. Ady Endre is 
így vall az Élet Fejedelmérôl: „Szent elgondolás: volt egy Jézus, 
/ Ki Krisztus volt és lehetett / És szerette az embereket. / Ô 
mondta: fegyvert a fegyverrel / Gyôzni s legyôzni nem szabad: / 
Jézus volt, Krisztus: legigazabb. / Az emberek úgy elrosszultak / 
(Hiszen nem voltak soha jók): / Most Krisztus-hitünket csúfolók. 
/…Járj köztünk, drága Isten-Ember, / Tavasz van, nônek a gazok 
/ S kevesek az igaz igazok. / Úgy látlak, ahogy kigondoltak: / Egy 
kicsit véres a szíved, / De én-szívem egészen tied.”

Ha a mi szívünk is az övé lesz újra, szép lesz a pünkösd és 
a virágos május.

Tisztelettel: Balázsi László, mb.püspök 

ArAnylAkodAlom füzesgyArmAton

Gulya Gergely és felesége, Kiss Mária április 14-én 
ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. Ez a házasság 
Füzesgyarmaton köttetett, és itt is élték le az eddigi éle-
tüket.

A szûk család köszöntötte és ünnepelte meg Ôket, a 
Polgármesteri Hivatal emelte az est ünnepélyességét a 
Vízerné Esztike nagyon szép, alkalomhoz illô esketésével.

Galambosné Viola
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középdöntô twirling bAjnokság
nyúl, 2012. április 22.

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület 4 
versenyzôje vett részt az Országos Twirling Bajnokság 
középdöntôjében, ahol 10 egyesület 40 versenyzôjével 
küzdöttek meg a helyezésekért. A lányok legjobb tudásuk 
szerint hajtották végre gyakorlataikat, ezzel öregbítve vá-
rosunk és a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület 
jó hírnevét és megbecsülését.

Ennek a versenynek az érmek mellett az országos 
döntôbe jutás is a tétje volt, melyet minden lány teljesí-
tett. S reméljük, hogy a május végi döntôben is hasonló 
szép eredmények születhetnek majd. 

eredményeink:
„D” Kadet / Junior Oláh Panna IX. hely
„C” Junior Novák Vivien II. hely
„B” Junior Túri Judit II. hely

„B” Senior / Felnôtt Kiss Ildikó I. hely
Free Style Junior páros Novák Vivien–Túri Judit III. hely

A lányoknak és gál ágnes edzônek gratulálunk!
Kiss Józsefné
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ifjúsági fekvenyomó- és erôemelô bAjnok

A 2012. április 29-30-án Komáromban megrendezett Magyar Nyílt Profi 
(ruhás) fekvenyomó és erôemelô bajnokságon a Boss Body Club Egyesü-
letet képviselte Ambrus Krisztián (bal oldalon), aki ifjúsági kategóriában 
1. helyezett, országos bajnok lett valamint Oláh Zsolt(jobb oldalon), aki 3. 
helyezett, bronz érmes lett.

Köszönjük Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, valamint a Kandia 
Sörözônek, hogy támogatásukkal lehetôvé tették a versenyen való ered-
ményes részvételt.

Tisztelettel: Szôke Szabolcs, egyesületi elnök

sportnAp Az áltAlános iskolábAn!

2012. május 2-án hagyományteremtô jelleggel sportnapot rendeztünk 
a városi sportcsarnokban és az iskola sportudvarán. A rendezvényen teljes 
létszámmal vettek részt az iskola tanulói és pedagógusai.

Délelôtt közös bemelegítéssel indult a program, amit Szekeresné Erika 
aerobic oktató tartott, majd az alsó tagozat futóversenyére került sor az is-
kola körül kialakított futópályán. Amíg az alsósok futottak, addig a felsôsök 
ügyességi feladatokban versenyezhettek. Volt itt kötélhúzás, célbadobás, 
kerékpáros ügyességi verseny, sport totó stb.

Ezután a felsô tagozat vett részt futóversenyen, ahol évfolyamonként fu-
tottak a fiúk és lányok. Délután kenguru próba következett alsó és felsô 
tagozatnak egyaránt. A nap zárásaként sportbemutatókat láthattak a gye-

rekek, aerobic, zenés ginasztika és ugrókötél számokban. Maklárról érkeztek Pikó Csaba Úr segítségével az ugrókötelesek, akik 
között Európa-bajnok, magyar válogatott versenyzôket láthattunk, akik USA-ban megrendezésre kerülô világbajnokságra készül-
nek, és közben vállalták el a fellépést. Az egész nap remekül telt el, erôsítve az osztályközösségeket, és nem utolsó sorban az 
egészséges, sportos életmód iránti érdeklôdést. Szeretnénk a rendezvényt minden évben megtartani.

Rendezôk nevében: Kovács Gábor, testnevelô

A gyArmAtiAk kedvenC reCeptjei
kráter sütemény (BEKüLDTE: ZSILA ANDREA)

2 cs. vanília pudingot felfôzünk 6 dl tejben a hozzávaló cukorral, és hagyjuk 
kihûlni. 5 tojás sárgáját, 25 dkg porcukorral, 1 cs. vaníliás cukorral, 2 ek. kakaóval, 
1 dl tejjel, 1 dl olajjal habosra keverünk, hozzáadunk 25 dkg lisztet,1 cs. sütôport, 
majd az 5 tojásfehérje felvert habját. Kivajazott, lisztezett tepsibe öntjük, majd ka-
nállal beleszaggatjuk a kihûlt pudingot, és megsütjük. 1 nagy tejfölben elkeverünk 
2 cs. vanilliás cukrot és 5 ek. porcukrot, ezt a kisült és még forró süteményre ken-
jük.


