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Átadták az új játszóteret, amely a Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület 
kezdeményezésére épült a Kossuth úti iskola telepen. 2.oldal

Ajánló

csAládi nAp A 
mArgArétásoknál
Bábszínház, kézmûves 
foglalkozások és sok szí-
nes program tarkította 
a Margaréta Családos 
Egyesület rendezvényét. 
 2. oldal

megújulhAt A 
strAndfürdô
400 millióból két új me-
dencével gazdagodhat a 
Kastélypark Fürdô.
 3. oldal

toldi miklós AlAkjA 
elevendett meg A 
strAnd elôtti pArk-
bAn!
Boka Gábor és a helyi 
színtársulat sajátos feldol-
gozásban adta elô Arany 
mûvét. 4. oldal

Ajánló

gyArmAti gyerekek A 
csillebérci tábor-
bAn
Az országos Grund 
Klubhálózat gyermeknapi 
programján vettek részt 
városunk gyermekei.
 4. oldal

összefognAk A 
vállAlkozók 
A Helyi Érdekeltségû Vál-
lalkozások (HÉV) egy fó-
rum keretében indították 
el közös munkájukat.
 5. oldal

bAjnokságot nyer-
tek A kézisek
A megyei elsô osztályú 
Ifjúsági Kézilabda bajnok-
ságot Füzesgyarmat SK 
nyerte.
 8. oldal

gyermeknAp Az óvodábAn

Május utolsó szombatján, 26-án a Széchenyi utcai óvo-
da gyermeknapi rendezvénynek adott otthont. Sok program 
várta a lurkókat. A Nemzeti Vándor Bábszínház: Fizi Mis-
ka kalandjai címmel tartott vidám, gyermekeket is bevonó 
nagyszerû elôadást. Ezt követôen Muzsikás Péter ismertette 
meg a gyerekeket rengeteg különleges hangszerrel, interak-
tív módon, játékosan, sok kacagással kísérve. Az igazán jó 
hangulat, csak fokozódott, amikor a szabad programokra 
került sor: arcfestés, vidám sportvetélkedô, népi játszótér, 
varázskalapok készítése, stb... A dajka nénik meglepetéssel 
készültek, palacsintát sütöttek a gyerekeknek.

Köszönjük a Városi Közétkeztetésnek a finom muffinokat, 
és az egész napos segítô közremûködést a Hegyesi János 
Közmûvelôdési Intézménynek.

Blaskovics Sándorné, Tagintézmény-vezetô helyettes

iskolAi gyereknAp

2012. május 26-án iskolánk gyermeknapot rendezett a Kastélypark 
Fürdô területén. Ezen a délelôttön az idôjárás nem nagyon kedvezett ne-
künk, de ennek ellenére,  aki ott volt, nagyon jól szórakozhatott. Ehettek 
palacsintát és vajas kenyeret, amelyhez üdítôt is kaptak a gyerekek. Szí-
nes programok közül válogathattak. Volt strand röplabda, arcfestés, airsoft 
bemutató és kipróbálási lehetôség, körömfestés és sminkkészítés, Hawaii 
népmese az 5. c osztály elôadásában, tornabemutató a Kossuth úti iskola 
jóvoltából, kézmûveskedés és divatbemutató. Ez úton is szeretnénk köszö-
netet mondani minden támogatónknak és segítôinknek.

Gorgyánné Nagy Annamária, a gyermekszervezet vezetôje
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új játszótér füzesgyArmAton

2012. május 26-án 19 órakor, a füzesgyarmati Kossuth utcai isko-
latelep udvarán ünnepélyes játszótér avatón vehettünk részt.

Nagy volt az izgalom, már hetekkel elôtte láttuk napról – napra ala-
kulni, szépülni a készülô játszóteret, mely a Gyermeknapra teljes pom-
pájában átadásra került. 

Ezzel befejezôdött a Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület 3 éve 
meghirdetett kezdeményezése. Ez alatt az idô alatt mindent megtet-
tünk, hogy egyre több „Téglajegy” keljen el (jótékonysági rendezvé-
nyek, népi játszótér létrehozása, támogatók mellénk állítása, sok-sok 

munka), és íme, nem hiába. Ezen a szép május végi napon mindenkire rágyógyult a mosoly, amikor láttuk a boldog gyerek-
sereget elfoglalni a játszóteret.

KöSzöNET A TÁMoGATóKNAK, AKIK HITTEK BENNE, HoGy SIKErülHET!
A Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület tagjainak, Bere Károly polgármester úrnak, Füzesgyarmat Város önkormány-

zatának, Dr. rudner Bernadett gyermekorvosnak, Homokiné Dr. Baranyi Ildikónak, a Penta Általános Építôipari Kft.-nek, a 
Hegyesi János Közmûvelôdési Intézménynek, valamint mindazoknak, akik „Téglajegyek” vásárlásával hozzájárultak a játszótér 
megépítéséhez.

Az igényes, szép kivitelezôi munkát a Színrelép Kft. végezte. 
Arra kérünk mindenkit, hogy vigyázzunk erre a szép játszótérre, tartsuk be a minimum szabályokat, hogy gyermekeink 

sokáig tudjanak biztonságban játszani ezen a varázslatos építményen.
Ibrányi Éva, alpolgármester

hermAn ottó országos természetismeret verseny

2012. június 3-án, vasárnap Budapesten, a Mûszaki Egyetemen került meg-
rendezésre a Herman ottó országos Természetismeret Verseny.  Iskolánkból 3 
tanuló jutott tovább erre a rangos megmérettetésre. 

Eredményeink:  
- zs. Nagy Gergô 5.b országos 6. helyezett
- Fegyver Károly 5.c országos 13. helyezett
- zs. Nagy Bence 5.b országos 16. helyezett

Felkészítô: Gorgyánné Nagy Annamária

mArgArétA hírek

Május 12-én a Margaréta Családos Egyesület megrendezte a Csa-
ládnapot. A rendezvénynek újra a Mûvelôdési Ház adott helyet, melyet 
ezúton is köszönünk. A délután a békéscsabai Napsugár Bábszínház 
„Vásárfiak” címû elôadásával kezdôdött. Az idôjárás kegyes volt hoz-
zánk, és a kinti színpadon folytatódott a program, helyi gyermekcso-
portok fellépésével. Közben a könyvtárban Tóth Tünde, a szeghalmi 
rendelôintézet vezetô asszisztense tartott elôadást a Nyár örök Ve-
szélyei címmel. (Mely ismétlésre kerül a nyári táborunk idején, hiszen 
nagyon hasznos tanácsokat kaphat a fiatalság is.) Közben lehetôség 
volt kézmûves foglalkozások kipróbálására, kozmetikai tanácsadásra, 

lovaglásra, arc- és körömfestésre, baleset-megelôzési és ügyességi versenyen való részvételre, illetve bárki felmérhette tudá-
sát egy mûveltségi totón. Az idelátogatók jókedvérôl gondoskodott a Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület népi játszóte-
re, valamint az Anonymus Motoros Egyesület jelenlévô tagjainak motorjait is megcsodálhatták. A kisebbek nagy örömére volt 
ugráló vár, a bátrabbak pedig megbirkózhattak a kalandparkkal. záró programként az ABBA Sisters lépett fel. A Margaréta 
Családos Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik nélkül az a rendezvény nem jöhetett volna létre.

összefogás a tiszta Magyarországért mozgalom keretében országszerte felvették az önkéntesek a kesztyût, hogy szebbé, 
tisztábbá tegyék a környezetet. Az egyesület gyermekei és a Napsugár, Szivárvány mazsorett csoport tagjai is részt vettek 
velünk az akcióban. Példaértékû, hogy milyen elszántak voltak a gyerekek is.

A Magyar Televízió felvételt készített az Unitárius templomban. A szereplôk között vannak az egyesületi gyermekek is. A 
felvétel 2012. 06. 24-én délelôtt lesz látható az MTV1 adásában. (Ismétlés aznap délután az MTV2 csatornán)

Városunk lakóinak pedig ezúton kívánok szép, élményekben gazdag és feltöltôdéssel teli nyarat!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, önkormányzati képviselô
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önkormányzAti hírek

Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselô-testülete a 212. május 31-i ülésén az önkormányzat tulajdonát 
képezô Kastélypark fürdôre vonatkozó fejlesztési koncepciót elfogadta, melynek beruházási költsége 400.000.000,-Ft 
+ áfa.

Tervezett fejlesztések:

1. felújítási munkák

1/a.  Vízgépészeti rendszer 
Meglévô gépészeti rendszer felülvizsgálata, felújítása, korszerûsítése, cseréje, bôvítése az új medencéknek 
megfelelôen (belsô vízhálózat hidrofor rendszer bôvítése).

1/b.  Jelenlegi gépház épülete 
A gépházban tervezett egy komplex belsô felújítás. A gépészeti rendszer mellett a meglévô falfelületek és 
padlóburkolatok cseréje, felújítása, szükség esetén a gépészeti rendszer korszerûsítésével járó alaprajzi 
átalakítás.

1/c.  Meglévô medencék 
A két szabadtéri - 33x20 és 22x10 m-es - úszómedence körüli térburkolat cseréje, valamint a jelenlegi 
térvilágítás helyett léptékében arányos és kielégítô mennyiségû világítótest elhelyezése. A 33x20m méretû 
medence teljes burkolatcseréje és a medencét ellátó csôhálózat cseréje.

1/d.  Közlekedôk - járdák 
A fürdô területén a közlekedôsávok egységesítése érdekében új kiselemes térburkolat készül a már meglévô 
járdák újraburkolásával, valamint az újonnan tervezett közlekedôkkel.

2. 25 méteres fedett új medence

Szabvány méretû medence létesítése fedett kialakítással. Egész évben fedett úszási, edzési lehetôséget biztosít.

Hômérséklete:  25-26 C fok hideg vizes, szûrt vízzel és vízforgatóval ellátott. A termálfürdô épületéhez egy 
nyaktaggal kapcsolódik.

3. családos - „beach” - medence

A pancsoló medence mellett kerül elhelyezésre a családos medence. Így a többgyermekes családok teljes értékû 
szolgáltatást kaphatnak.

Minden korosztály számára alkalmas, fokozatosan -1,20 méterig mélyülô amorf alakú medence, homokos parttal, 
2-4 db csúszdával, 1 db „esernyô” vizes élményjátékkal kialakítva. Hômérséklete: 32 C fok meleg vizes, szûrt vízzel és 
vízforgatóval ellátott, vasbeton szerkezetû burkolt medence.

4. vendéglátó egység

Az északnyugati telekhatár mentén húzódó területen kerülne telepítésre 
4-5 db elsôsorban étterem jellegû vendéglátó egység teraszos kialakítással.

„Napenergia alapú villamos energia  termelés Füzesgyarmaton” projekt-
ötlettel pályázat benyújtásáról döntött a képviselôtestület, mely alapján egy 
közel 450 millió Ft-os beruházás megvalósítását tervezik. A támogatás in-
tenzitása 85 % is lehet. A napelempark létesítését a Csák tanyán kialakí-
tandó ipari parkban tervezik.

A Köztemetô és a Napközi Konyha  mûködtetését végzô vállalkozók be-
számoltak a Képviselôtestületnek a 2011. évi  mûködtetésrôl.

Mivel mindkét vállalkozónak ez év végén lejár a megbízási szerzôdése a 
Képviselôtestület úgy döntött, hogy mindkét feladatot továbbra is vállalko-
zóval kívánja mûködtetni.

tájékoztAtó!

Július II. hetében ismét a Tájház-
nál tevékenykednek a Budapesti 
Bokréta Gyermekotthon lakói és 
nevelôi. Az egy hétig tartó idôszak 
alatt szakmai feladatokat végeznek 
(leltározás és állagmegôrzés), illet-
ve fürdôzés, múzeum látogatás, 
zárásként pedig népi ételek készí-
tése is szerepel a programban. 

A rendezvény a CSDH Egyesü-
let és a Gyermekotthon közötti 
együttmûködés eredménye, mely-
re immár 15. éve kerül sor.
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repült A nehéz kô

Habár nem égett a napmelegtôl a kopár szík sarja május 26-án es-
tefelé Füzesgyarmaton, azért egy csak egy tikkadt szöcske mégiscsak 
legelészett rajta. Ez a szöcske Nagy Imre volt, aki eme ciripelô jószág-
ként jelent meg annak a darabnak a nyitóképében, amelyet Boka Gá-
bor színidirektor álmodott meg Arany János Toldi címû hôskölteménye 
alapján.

A roppant vendégoldalt címszereplôként Tôkés Miklós emelgette, és 
ha már ott volt, lecsapott két vonyító toportyánt, akiket a szöcskébôl 
átavanzsált Nagy Imre és Vida Imre alakított vérszomjas vadsággal. Ôk 
ketten kaptak még tôle a leosztásból, hiszen ôk voltak a Buda fôterén legyôzött bika elsô s hátsó fele is. A négysonkás 
hím szarvasmarha mellett megjelentek még lajos király porkolábjaiként valamint laczkfi nádor „a jó lovas katonája”-
ként, hogy ne csupán legyôzöttként szerepeljenek a darabban.

Csák Imre Bagarja uram után ebben a darabban is meghatározó szerepeket kapott. Elôször laczkfi lovaskapitánya-
ként jelent meg, majd szerény társaságomban, mint temetôi kereszt, aztán ô volt a jó Nagy lajos király, s furcsa mód 
ô alakította a cseh Mikolát is, aki jelen feldolgozásban Hasek zmrizlina névre hallgatott. 

Cseh harcosként Miklóssal kellett megküzdenie, miközben a szurkoló tömeg „csesi, csesi doto ho” illetve „hajrá 
Miki” kiáltásokkal buzdította ôket. A küzdelem kimenetele nem volt kétséges, csak a közönség nyerhetett.

Jómagam, immár megszokott módon negatív figuraként kúsztam be a színpadra. Én próbáltam megformálni a talp-
nyaló Toldi Györgyöt, a „rókalelkû bátyát”. 

özvegy Toldi lôrincnét, édes jó anyánkat Szabó lászlóné Erzsike alakította, aki emellett Kovács Nikolett és Megyesi 
Ildikó valamint még néhányunk társaságában megjelent sárréti széltôl remegô nádként vagy budai úrinépként is.

A zenei hátteret Hegyesi Sándor szolgáltatta tangóharmónikával, akinek a darab során legkülönbözôbb dallamokat 
kellett kicsikarnia a hangszerébôl, amelynek maradéktalanul eleget is tett.

A rendezô, narrátor és közönséghergelô szerepkörben újfent Boka Gábor jelent meg, aki roppant gyakorlattal navi-
gálta a közönség soraiból kiválasztott függönyök mozgását is, akik Gulyás Csaba valamint Tóth Gábor voltak. 

A producer csöppet sem könnyû feladatát ismét Ibrányi Éva vállalta fel. reméljük, nem csalódott a kiválasztott 
szereplôk teljesítményében. A tapsból és a zárszavából ítélve bizonyára nem.

A Helység kalapácsa után azt fogalmaztuk meg magunknak, hogy szeretnénk újra a színpadra állni, hát ez megtör-
tént, és úgy látszik, lassan formálódik Füzesgyarmaton egy állandó társulat, amelynek tagjai nagy élvezettel vesznek 
részt az elôadásokon. Bízunk benne, lesz még folytatás, és abban is, hogy a közönség is kitart mellettünk.

Kincses zoltán

csillebérci kirándulás

Az országos Grund Klubhálózat június 2-án tartotta meg 
nagyszabású, színvonalas gyermeknapi programját Csilleb-
ércen, mely rendezvényen városunkból is részt vett egy 25 
fôs csoport. A tábor a Budai hegységben a János hegytôl 
2 km-re, a Normafától 10 percre 46 hektár erdôs terüle-
ten fekszik, amely ideális a gyermekek táboroztatásához, 
szabadidôs tevékenységüknek a hasznos eltöltéséhez. 

A gyerekekkel már pénteken elutaztunk a táborba, hogy 
szombaton minél több idôt tölthessenek a részükre szervezett programokon illetve, hogy lehetôséget biztosítsunk arra 
is, hogy a tábori életet illetve a helyszínt minél jobban megismerhessék.

A péntek estét elsôként a Parlament látogatásával kezdtük, majd a Duna partra sétáltunk, és gyönyörködtünk a 
csodálatos kilátásban. Ezt követôen érkeztünk meg a táborba, és foglaltuk el szállásunkat. A péntek este vidáman telt, 
majd szombat reggel a kora reggeli órákban már elkezdôdtek az egész nap tartó koncertek. A fellépôk közt voltak töb-
bek közt: Janicsák Veca, Tóth Vera, Gallusz Niki, DopeMan, Cairo együttes, Édelmann Szofi, Dred & Doris, rockforce 
együttes. 

Természetesen a koncerteken kívül egyéb programokkal is készültek a szervezôk, hiszen különbözô ügyességi játé-
kokban vehettek részt az érdeklôdô gyerekek, 

illetve felfújható élménypark is várta a kisebbeket, mint például óriáscsúszdák, ugráló várak. A rendezvényt számos 
bemutató is gazdagította, hiszen a Budapesti rendôr-fôkapitányság 

a Budapesti Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetve a Duál-Triál kerékpárosok egész napos bemutatókkal szórakoz-
tatták a kíváncsi gyermeksereget, de nem hiányozhattak a programok közül a különbözô kézmûves foglalkozások sem. 
A két napos programon a füzesgyarmati gyermekek jól érezték magukat. Erre nem lehet jobb bizonyíték, csak az, hogy 
már hazautazáskor a vonaton a jövô évi újabb kirándulást tervezgette a csoport. 
    Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô – füzesgyarmati Grund Klub vezetôje
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folytAtódik A szennyvíz tisztító telep bôvítése

A szennyvíz tisztító telep építését az INNoTErV Magyaror-
szág zrt. Budapest és a TrIGoN INVEST Építôipari Kft. Buda-
pest végzi.

A szükséges elôkészítô munkálatok után megkezdôdött a 
beruházás megvalósítása.  

Tisztítótelep és tisztított víz elvezetés építése is megkezdôdött, 
ahol a munkaterület birtokbavétele is megtörtént. A kivitelezési 
munkát az ülepítô medence építésével, a szennyvíziszap tároló 
bôvítésével, valamint a felvonulási létesítmények elkészítésével 
kezdték. 

A szükséges engedélyek beszerzése, illetve érvényességük 
meghosszabbítása megtörtént, a telep gázvezeték táplálásá-

nak átépítése folyamatban van.
A Szennyvíztisztító telep átalakítása teljes üzemelés mellett fog megvalósulni, az építéshez szükséges megállapodás 

a Békés Megyei Vízmûvek zrt.-vel létrejött.
A beruházásnak ez a része nem olyan látványos, mint a csatornaépítés, mert egy zárt területen valósul meg, ráadá-

sul egy mûködô rendszerrel egy területen van.

elindult A gyArmAti hév

Helyi Érdekeltségû Vállalkozások szervezésébe fogott a 
Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület. Terveink szerint a 
füzesgyarmati székhelyû, gyarmataikat foglalkoztató, továbbá a város 
területén tevékenykedô vállalkozások számára klub formában fóru-
mot teremtenénk,

ahol sok más mellett az egyesület alapszabályában is megfogal-
mazott célok megvalósulása érdekében folyna a párbeszéd.

Ezek a célok a következôk:
- szakmai és polgári fórumot teremteni a település fejlesztésével 

kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek,
- a település polgárait bevonni a hosszú távú célokat szem elôtt 

tartó tevékenységek megszervezésébe,
-  nyilvánosságot biztosítani a késôbbi települési célok, kockáza-

tok, tervek véghezviteléhez,  illetve az esetleges káros tendenciák megjelenítésére a térség polgárai számára.
A találkozók megszervezését, a mentorságot a Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület az év végéig vállalta, bízva 

abban hogy 2013. évtôl a klub jelenlegi és jövôbeli tagjai külsô segítség nélkül is folytatják a munkát.
A klub mûködését a Békés megyei önkormányzat és Füzesgyarmat Város önkormányzata támogatta. Az elsô, 2012. 

május 24-i rendezvényen - amin részt vett Farkas zoltán megyei elnök, országgyûlési képviselônk is - az egybegyûltek 
Boi József fôiskolai tanár elôadását hallgathatták meg a más településeken hasonló céllal létrejött kezdeményezésekrôl 
és az országos szervezetekrôl. Az ezt követô kötetlen beszélgetés során a jelenlevôk megfogalmazták kéréseiket, igé-
nyeiket, majd döntöttek a klub létrehozásáról. 2012. június 22-i HÉV-klub már ezek figyelembevételével kerül megren-
dezésre: az önkormányzat aktuális fejlesztési terveirôl tart beszámolót Bere Károly polgármester.

 Vida Imre (FJPE egyesületi elnök)

egyéb hírek

•  Idén július 9-15. között rendezik meg a hagyo-
mányos néprajzi tábort Füzesgyarmaton, melynek 
célja a város idegenforgalmi vonzerejének növelé-
se, a tudományos és városi értékek megôrzése.

•  Dr. Szonda István július 10-én 14 órától, a 
Füzesgyarmati tájházban tart elôadást a me-
gyei tájházakról, azok szerepérôl, állapotáról és 
értékérôl a térség idegenforgalmi életében. Min-
den érdeklôdôt szeretettel várunk.



6

fÛszeresek és kézmÛvesek vásárA

Hagyományteremtô céllal vásárt rendezett a Falusi Vendég-
asztal Szolgáltatók Egyesülete a Füzesgyarmati Városi Sportcsar-
nokban és a körülötte elterülô hatalmas területen 2012. április 
28-29-én. A vásár a lehel kürtök hangjaival vette kezdetét, ame-
lyet a Kabai bôrmûvesek szólaltattak meg. A szervezôk a sport-
csarnokban 22 kiállítónak adtak helyet, a kézmûves udvarban is 
több mint 25-en kínálták szebbnél szebb portékáikat. A z iskola 
elôtti téren pedig vásározók árulták csemegéiket a városlakók és 
az ide látogató turisták örömére.

A sportcsarnokban szépen rendezett kiállítói standokon vára-
koztak a gasztronómiai kézmûves remekek, békési kolbász, gyu-
lai pálinka, kézmûves bon-bon és csokoládé, eperbor, gyógytea, 
szörpök fûszerek, kecsketej szappanok és bio olajok. A rendezôk 
a sportcsarnokban és a kinti területeken is szerveztek bemutatókat. A vásár legszebb standja címet, a Füzesgyarmati 
Folt varróknak szavazta meg a közönség. A gyermekeknek a népi játszótérrel és póni lovaglással kedveskedtek a 
szervezôk. A program részeként látható volt díjnyertes zöldségfaragó, népi ruhabemutató és a szeghalmi iskolások lu-
das Matyi címû vásári komédiája. Kuriózum volt a Budapestrôl érkezett gasztroblogger lekvárfôzô bemutatója. Az estét 
két fantasztikus koncerttel zártuk, elôször a Dr. loVE nosztalgia zenekar, majd a Békéscsabai Hevesy Happy Band 
produkciója kápráztatott el minket.

Aki nem tudott most eljönni, azoknak üzenik a szervezôk, hogy „nincs még semmi veszve, eljöhetsz a következôre.” 
Jövôre ugyanitt találkozunk! Köszönjük támogatóinknak segítségüket.

Gergely Mária

júniusi tennivAlók A kertben

A száraz napok beköszöntével az öntözést ajánlatos az esti órákban végezni. Egy hideg zuhany a nappali forróságban 
végzetes lehet a növényekre. Sövényünk és pázsitunk rendszeres gondozást igényel. A fûnyírót érdemes a nyaralás 
elôtti utolsó vágás alkalmával a szokásosnál egy kicsivel magasabbra állítani, így hosszabb, száraz idôszak sem árt 
meg a pázsitnak. Nyaralás után a füvet ne egyszerre, hanem fokozatosan nyírjuk vissza. lehet vetni a téli retket és meg 
lehet kezdeni a kései káposzta kipalántázását. Vethetô még rövid tenyészidejû csemegekukorica. Különbözô feladatok 
még: szôlô hajtásválogatás, zöldritkítást tûrô gyümölcsfáknál szellôs korona kialakítása, bodzavirág gyûjtés, szárítás. 
Fokozott figyelmet kell fordítani a gombabetegségek elleni védekezésre. levirágzott rózsatövek hajtásainak gyökerez-
tetése. A borsó után a talajt ne forgassuk, csak lazítsuk a gyökérrel bennmaradó nitrifikáló baktériumok miatt. Fontos 
a letermett málnavesszôk talaj felszíne alatti kivágása és elégetése a gubacsszúnyog miatt, ill. elvirágzott kora tavaszi 
hagymás dísznövények hagymáinak kiszedése és tárolása a szeptemberi újraültetéshez. A levéltetvek elleni védekezés 
fô idôszaka ez. E pár sorral szerettem volna tanácsokat adni a kertészkedôk számára. Kívánok jó kertészkedést és jó 
munkát a szabadban.

Keblusek Béla, kertész

mAzsorett záró bemutAtó

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes 16. tanévében, négy kor-
csoportban, 48 gyermek és fiatal vett részt az oktatásban, óvo-
dástól - egyetemistákig, melynek kezdetektôl fogva a Kossuth la-
jos Általános Iskola ad otthont. A záróbemutatót élénk érdeklôdés 
övezte, a változa-tos koreográfiák, a színes repertoár, az elegáns 
fellépô ruhák, twirling versenyszámok mel-lett, számos elismerés 
átadásra került sor.

A Várkonyi Imre-díjat 2012- ben Szabó Ágnes nyerte el. Bere 
Károly polgármester úr, mazsorett figurát ábrázoló szobrocskával 
búcsúztatta el a lányokat. Köszönjük a Füzesgyarmati Mazsorett 
Együttes megalapítását, a mûfaj népszerûsí-tését, a szép élménye-

ket, a látványt, melyben részesítettek bennünket, a közönség 
kulturált szórakoztatását.

Kívánunk erôt - egészséget, magánéleti, tanulmányi és mun-
kahelyi sikereket, további méltó elismerést! Köszönjük minden 
szülô önzetlen segítségét, anyagi- erkölcsi támogatását, Gál 
Imréné, Kiss Józsefné és Kiss lajosné kiemelkedô közösségi és 
szervezô munkáját.

Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô

születések

Szabó Gábor Márton 2012-05-07
Gyáni Karolina 2012-05-15
Pál Szebasztián Márk 2012-05-23
Barna Panna 2012-05-23
rózsás Márk 2012-05-24
Nagy Amina Hanna 2012-05-24

A legszebb stand a kiállításon.



egyházAink élete
készülôdés A nyárrA…

lassan az iskolacsengôk ballagásokra hívnak, és „az Élet 
szólít, menni kell!” hangulata kerít hatalmába. Elôtte és utá-
na felnôttek és ifjak életében sok minden történt és történik. 
Június 2-án feleségemmel részt vettünk a zebegényi Nemzeti 
zarándoklaton, igeszolgálattal és énekkel emlékeztünk a 4 tör-
ténelmi keresztény egyház (katolikus, református, evangélikus 
és unitárius) fôpásztoraival.

Másnap itthon emlékeztünk, és virágainkat elhelyeztük a 
templomunk melletti NEM! NEM! SoHA! feliratú kopjafánknál.

Délután Szarvason emlékeztünk erdélyi, felvidéki és újvidéki 
testvéreink társaságában a Nagy-Magyarország közepén lévô 
szélmalomnál ige- és énekszolgálatunkkal. 4-én délután fél öt-
kor harangszóval emlékeztek az unitáriusok szerte az ország-
ban rendeletemre.

Mi Budapesten a három állami fôméltóság meghívására a 
József Attila Színház díszelôadásán és az azt követô emlékfoga-
dáson vettünk részt feleségemmel.

Június 6-án, immár észbetarthatatlan sokadszor a Magyar 
Televízió felvételt készített templomunkban. Ez alkalommal if-
júsági mûsort készítettünk 10 hittanosunkkal: Köleséri Martin, 
Kovács Sziszi, laura és Gréta, Korcsok Klári, Andris és oláh 
Niki, Nagy Martin, Hegyesi Dominika, Csordás Gergô. Élmény 
lesz ôket megnézni az MTV1 és 2 adásában!!!

Júliusban jutalomkirándulásra megyünk velük Magyarkútra, 
a csodálatos szépségû dunakanyari unitárius nyaralónkba.

Június 17-én hittanos évzárón, gyermekistentiszteleten és 
tombolázásos szeretetvendégségen kiosztottuk az Unitárius 
Alapítvány díjait hûséges templomba és hittanra járó gyereke-
inknek.

Június alig múlik el és a július 8-i unitárius búcsú is elérkezik. 
Vendégeink jönnek Erdélybôl állampolgársági esküt tenni, le-
het, hogy Kövér lászló, az országgyûlés elnöke is el tud jönni.

Megemlékezünk a gyülekezetünk megalakulásának 110. év-
fordulójáról. Két hittanosunk, Korcsok Klára és Kovács laura 
tesz hitérôl tanúbizonyságot. Aztán az élmények sora elvisz Er-
délybe augusztus 9-12 között…

Városunk minden lakójának élményteli, pihentetô nyaralást 
kíván

Balázsi lászló mb. püspök-fôjegyzô és gyülekezete

 

sárréti gyöngyhAlász
gyermeksport egyesület hírei

Több eseményre is sor került az elmúlt hetekben a labdarúgó 
korosztályokban. Március végén a II. korcsoport Gyarmat Kupát 
nyert! Itt a legjobb góllövô: Vad zoltán (4.a), a legjobb hazai: 
Kovács Milán (4.c) lett.

Áprilisban a IV. korcsoport Sárrétudvariba, a Jókai kupára ka-
pott meghívást, és lelkes játékkal haza is hozta a kupát! Innen 
egy különdíjat is elhoztunk: legjobb kapus: Hajdu József (ô már 
középiskolába jár, de mivel 97-es születésû, szívesen maradt 
még egy évig egyesületünkben). Diákolimpiákon is voltunk: a 
III. korcsoporttal a körzetünkben elsôk lettünk, majd Szarvasra 
jutva harmadikok.  A II. korcsoporttal szintén eljutottunk Szar-
vasra, de rutintalanságunk miatt csak harmadikok lettünk. 

Ahol még jártunk:  rákóczi kupa, Bucsa – IV. korcsoport, III.
hely, láda Márkó 7.o. legjobb játékos; továbbá Szeghalmon és 
Füzesgyarmaton került megrendezésre a tavaszi Bozsik forduló. 

Nyéki Szabolcs, edzô
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megnyerte A megyei i. osztályú ifjúsági 
kézilAbdA bAjnokságot A füzesgyArmAt

sk csApAtA

A csapat tagjai: Baksa Ágnes Krisztina, Bíró Nóra, Bujdosó Ju-
dit, Csák Fruzsina, Fábián Fruzsina, Fodor Csilla, Herczeg Szabina, 
Jónás Boglárka, Kovács Janka, Marton Klaudia, Megyesi zsanett 
Nagy Erika, Nagy Judit, Petri Fruzsina, Such Petra, Szabó réka, 
Szabó roberta, Vízer Erika, zsíros Patrícia. 

(A képen nem szerepelnek: Csák Fruzsina, Bíró Nóra, Szabó 
roberta, zsíros Patrícia.)

Edzô: Kovács Gábor

Kovács Gábor, edzô


