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19 határon túl élô testvérünk mondhatta el Bere Károly polgármester 
elôtt az állampolgári esküt. Immáron új magyar állampolgáraink Nagyvá-
radról, Kolozsvárról és annak környékérôl jöttek megosztani velünk ezt a 
szép pillanatot. 2.oldal

Ajánló

Augusztus 20.
Államalapító Szent István 
ünnepén megemlékezés-
sel egybekötve adták át a 
város kitüntetéseit.
 2. oldal

Emlék HEgyEsi 
jánosról
Vaszkó Tamás, a Péter 
András Gimnázium nyu-
galmazott igazgatója újra 
tollat ragadott, és meg-
osztja emlékeit a gyarma-
ti költôrôl.
 4. oldal

kEzdôdik A szürEt
Csemegeszôlôk szürete-
lése mellett sok tenniva-
lóra hívja fel a figyelmet a 
város kertésze.
 5. oldal

Ajánló

A nôk
EgyEsülEténEk HírEi 
A lakitelki látogatás mel-
lett többek közt smaragd 
fát is ültettek az egyesü-
let tagjai.
 5. oldal

idén is mEgrEndEz-
ték A füzEs tábort
Második alkalommal adott 
otthont a Családsegítô 
Központ az alapellátás-
ban lévô gyermekek nyári 
táborának.
 7. oldal

15 évEs jubillEum
1997-ben alakult a Sárré-
ti Gyöngyhalász Gyermek-
sport Egyesület.
 8. oldal

Angol-némEt idEgEn nyElvi tábor 2012.

A hagyományoknak megfelelôen augusztus 06. és augusztus 11. között került sor a „Füzesgyarmat Idegen Nyelvi 
Oktatásáért Alapítvány” szervezésében az egy hetes nyelvi táborra.

A táborban 66 kisdiák vett részt, elsô osztályostól, egészen a középiskolás diákokig, akik hosszú évek óta visszatérô 
táborozók. A táborban délelôttönként nyelvi foglalkozások zajlottak 3 csoportban, sportolással kiegészítve. Délutá-
nonként a Kastélypark fürdô medencéiben találtunk felüdülést, illetve kézmûves foglalkozások keretében készíthettek 
emléktárgyakat a gyerekek. Egyik délután felkerestük a „Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Egyesületének” Szabolcs 
utcai házát, ahol szakszerû segítôkkel a diákok kürtôskalácsot süthettek.

Augusztus 09-én, csütörtökön a budapesti állatkertbe kirándultunk, majd néhány kellemes órát töltöttünk a Nyugati 
pályaudvarhoz közeli Westend bevásárlóközpontban, ami igen nagy élmény volt minden gyermeknek.

Nagyon sikeres egy hetet tudhatunk ma-
gunk mögött, köszönhetôen az Idegen Nyelvi 
Alapítványnak, Füzesgyarmat Város Önkor-
mányzatának, a pedagógusoknak, akik szív-
vel lélekkel segítették munkánkat és a civil 
szervezeteknek, akik bekapcsolódtak a tábor 
lebonyolításába.

Köszönetet szeretnénk még mondani a 
Budapesten élô, de füzesgyarmati kötôdésû 
Bagdi Melindának, aki az iskolája Szülôi Szer-
vezete által 100.000 Ft értékû tartós élelmi-
szerrel, irodatechnikai eszközökkel, könyvek-
kel támogatta a tábort.

Megköszönjük továbbá mindenkinek, aki 
adója 1%-ának felajánlásával a gyermekek 
táborozását segítette.
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állAmAlApító szEnt istván ünnEpén

Füzesgyarmat Város Képviselô-testülete, 2012. augusztus 19-én 14 órai kezdettel Államalapító Szent Istvánra emlékezve 
ünnepi testületi ülést tartott.

Az ülés kezdetén, szép és megható mozzanata volt a délutánnak, hogy 19 határon túl élô testvérünk mondhatta el Bere 
Károly polgármester elôtt az állampolgári esküt. Immáron új magyar állampolgáraink Nagyváradról, Kolozsvárról és annak 
környékérôl jöttek megosztani velünk ezt a szép pillanatot. Az ünnepi ülés második részében - az önkormányzat 20/2012. 
(VI. 21.) önkormányzati rendelete alapján az eredményesen szereplô sportolók és tanulók díjazása következett.

 „Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete a 20/2012.(VI. 21.) önkormányzati rendeletével a megyei illetve 
országos szinten eredményesen szereplô tanulókat és sportszervezetekben sportolókat, az intézményvezetô, illetve a sport-
egyesület elnökének felterjesztése alapján eredményességi támogatás elismerésben részesítette:

A XIX. Országos Bábfesztivál Megyei döntôjén elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatás-
ban részesültek a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Pedagógiai Intézmény mûvészeti intézményegységének bábcsoportja 
a „Füzecske Bábcsoport”. A csoport tagjai: Bánsághy Martin, Csák Szabolcs, Csatárfalvi Márk, Dobák Csaba Mihály, 
Földesi Kitti, Kiss Bence, Köleséri Csongor, Mester Lili, Székely Tamás, Tóth Nikoletta, Madar Diána, Gasparik Panna, Tóth 
Laura, Molnár Bettina, Tóth Boglárka, Török Levente. Felkészítôik: Pálfi Judit és Mészáros Zoltánné pedagógusok. 

•  A Herman Ottó Országos Biológiai Verseny országos döntôjén elért VI. helyezésért díszoklevél elismerésben és ered-
ményességi támogatásban részesült Zs. Nagy Gergô 5.b osztályos tanuló. Felkészítôje: Gorgyánné Nagy Annamária 
pedagógus

•  Atlétika sportágban a Diákolimpia Megyei döntôjén II. korcsoport egyéni összetettben elért III. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Kiss Boglárka 4.c osztályos tanuló. Felkészítôje: Kovács Gá-
bor pedagógus

•  Atlétika sportágban a Diákolimpia Megyei döntôjén IV. korcsoport 100 m síkfutásban elért III. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Kovács Dániel 8.a osztályos tanuló. Felkészítôje: Bánfi Attila 
pedagógus

•  Twirling országos döntô „B” junior korcsoportban elért IV. helyezésért, valamint Free style junior párosban elért II. he-
lyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Túri Judit, a szeghalmi PAG tanulója, a 
Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület versenyzôje.

•  Twirling országos döntô „B” senior korcsoportban elért III. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesült Kiss Ildikó, a mezôberényi Petôfi Sándor Gimnázium tanulója, a Sárréti Gyöngyhalász Gyermek-
sport Egyesület versenyzôje.

•  Twirling országos döntôn „C” junior korcsoportban elért III. helyezésért, valamint Free style junior párosban elért II. he-
lyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Novák Vivien 7.b osztályos tanuló.

•  Twirling országos döntô „D” junior korcsoportban elért IV. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi tá-
mogatásban részesül Oláh Panna 5.c osztályos tanuló. Felkészítôjük: Gál Ágnes

A Füzesgyarmati SK Kézilabda Szakosztály nôi ifjúsági csapata által 
a 2011-2012. évi Megyei Ifjúsági Kézilabda Bajnokságban elért 
I. helyezésért a kézilabda szakosztály díszoklevél elismerésben és ered-
ményességi támogatásban részesült.

A csapat tagjai: Herczeg Szabina, Fábián Fruzsina,
Megyesi Zsanett, Bujdosó Judit,
Vízer Erika, Fodor Csilla, Marton Klaudia,
Szabó Réka, Petri Fruzsina, Kovács Janka,
Zsíros Patrícia, Bíró Nóra.
felkészítô edzôjük:
Kovács Gábor pedagógus

Füzesgyarmat hírnevét öregbítették
munkájukkal, kitartásukkal és tehetségükkel.

 Szívbôl gratulálunk hozzá!

Az ünnep, ezt követôen a Katolikus kápolnában folytatódott ökumenikus istentisztelettel,
majd Fábián Laura és Oláh Klára közremûködésével, ill. a református gyülekezet
énekkarának szolgálatával méltóképp emlékezhettünk nagy királyunkra, Szent Istvánra.

A díjat a csapat nevében Zsíros Patrícia vehette át.
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kErékpárút fElújításA és kibôvítésE 
füzEsgyArmAton

Folyamatosan gyorsuló életünkben egyre inkább 
fontossá válik a jó közlekedési infrastruktúra. Te-
lepülésünkön nagy szerepe van a közlekedésben 
a kerékpárnak. A biztonságos kerékpáros közleke-
dés egyik fontos feltétele a megfelelô kerékpárút.

Városunkban szükségessé vált a már meglévô, 
de a csatornázási munkálatok miatt sok helyen megrongálódott ke-
rékpárút felújítása.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a csatornázási munkálatok 
befejezését követôen a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program ke-
retében nyert pályázatból felújítja az ezen tevékenységek alatt meg-

sérült útburkolatot és új szakaszokkal bôvíti ki a már meglévô kerékpárutakat. 
A leghosszabb szakasz a Mátyás utcán fog elkészülni. Jelenleg a városközponttól az Árpád utcáig tartó szakasz kerül 

meghosszabbításra a város végét jelzô tábláig. Ez 1266 méter új, az úttesttôl elkülönítetten vezetett kerékpárutat jelent. 
Teljesen új nyomvonalon épül meg egy 306,71 méter hosszú szakasz a városközponttól a Széchenyi utcai óvodáig, vala-
mint 396,17 méter a Bethlen utcai Egyesült Szociális Intézmények központjáig. 

A felújított és az új, összesen 1968,88 méter hosszú szakaszok lehetôvé teszik majd az óvoda, a bölcsôde, az orvosi 
rendelô, a városközpontban található üzletek és a közintézmények kerékpárral történô biztonságos megközelítését.

A kerékpárutak felújításának és kibôvítésének várható kezdete 2012. szeptember hó, a munkálatok tervezett befejezése 
2013. március 29.

tElEpülésünk sok gyErmEkérE gondunk volt A nyáron…

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának lehetôsége volt ebben az év-
ben összesen 123 gyermeket részesíteni beiskolázási segélyben. Erre a 
támogatásra 1.012.000.-Ft-ot tudott a költségvetésbôl fordítani, ezzel is 
enyhítve az iskolakezdés költségeit.

75 gyermek részesült támogatásban, amit jövedelmi viszony, vagyoni 
helyzet, illetve általános és középiskolai költségek figyelembe vételével ál-
lapítottunk meg. Ebben az évben a magasabb összegû családi pótlékban 
részesülô tartós beteg (közgyógyellátásra jogosult) gyermekek is igénybe 
vehették - alanyi jogon - a támogatást. 48 tartós beteg gyermeket tudott 
önkormányzatunk támogatásban részesíteni.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, ismét pályázatot nyújtottunk be az Embe-
ri Erôforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Fôosztályához 
szociális nyári gyermekétkeztetésre. Pályázni lehetett a 18 életév alatti 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülôk létszámának 50%-ra. A pályázat kedvezôbb elbírálása érdekében 
vállaltuk - az Egyesített Szociális Intézmény közremûködésével - az egyhetes nyári táboroztatást is. A helyi Városétkezte-
tés vállalta a pályázati kiírás feltételeinek teljesítését, s problémamentesen elvégezte a munkáját. Pályázatunk 100 %-os 
támogatást nyert, így 219 kiskorú gyermek részére 5.203.440.-Ft értékben tudtunk 2012. június 18 napjától 2012. au-
gusztus 31. napjáig napi egyszeri meleg étkeztetést nyújtani.

Úgy gondoljuk, hogy az általános válságos idôk és minden intézmény pénzügyi nehézségei ellenére megpróbáltunk a 
legemberségesebb módon eljárni az arra rászoruló gyermekek és családjaik gondjainak enyhítése érdekében. 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

szülEtésEk

Bujdosó Csepke 2012.07.12.
Vágó Attila Hunor 2012.08.03.
Juhos Máté 2012.08.04.
Szilágyi Liza 2012.08.06.
Mezô Gyula Zsombor 2012.08.14.
Mata Csaba Krisztián 2012.08.21.
Oláh Szonja 2012.08.22.

HázAsságkötés:

2012. július 6-án került sor
Csontos Mária Adrienn és
Pengô János házasságkötésére.

2012. augusztus 8-án került sor
Nyíri Éva és Czeglédi István
házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!
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HEgyEsi jánosrA EmlékEzvE

A mágori népi írók parkjában szobra van Hegyesi János füzesgyarmati 
költônek.

János bácsi elsô verses kötetét a Református Péter András Gimnázium 
adta ki 1942-ben Zord idôben címmel. Az elôszót Sinka István írta.

A Péter András Gimnázium 1976-ban ünnepelte alapításának 50. évfor-
dulóját. Erre az alkalomra jelentettük meg a Péter András Emlékkönyvet, 
melyben Hegyesi János két verse és fényképe is megtalálható.

E könyv megjelenésével kapcsolatos az alábbi történet, melynek kezdô 
igazgatóként voltam résztvevôje.

A kötet a gyomai Kner Nyomdában készült az igényes tartalomnak, az 
alkalomnak megfelelô külsôvel.

Amikor megérkezett a nyomdából a szállítmány, azonnal olvasgatni, né-
zegetni kezdtem az új kiadványunkat. Örömömet igyekeztem másokkal is 
megosztani, ezért vittem néhány könyvet a tanácsházára, a pártbizottságra, a könyvtárba és a múzeumba. 

Alig érkeztem vissza a körutamról, amikor megcsörrent a gimnázium telefonja: a nagyközségi pártbizottság titkára 
üzent, hogy azonnal keressem fel.

Ez igen, gyorsan jön a visszajelzés!- gondoltam. - Biztosan megdicsér, hogy milyen értékes könyv öregbíti Szeghalom 
hírnevét.

Nagyot tévedtem. A titkár kivörösödött arccal kiabált rám. 
- Ki engedte ennek a könyvnek a kiadását? Hogy kerül a könyvbe az ellenforradalmár Hegyesi verse és fényképe? 

Be fogom tiltatni ezt a kiadványt!
Megdöbbenve hallgattam ezeket a fenyegetô szavakat. Arról hallottam, hogy 1956 októberében konfliktusba kevere-

dett Füzesgyarmaton a párttitkár Hegyesi Jánossal. No, de ezért 1976-ban betiltani egy iskolai jubileumi évkönyvet?
Nem tudtam megszólalni, mert folytatódott a monológ.

- Menjünk a Járási Pártbizottságra, ott majd eldôl a betiltás módja.
Az irodában a járási párttitkárral találkoztunk. Itt újra elhangzottak az elôzô vádak. 

Azt gondoltam, veszélyben a könyv, és folytatódik az elmarasztalás. Nem ez történt. 
A titkár elvtárs néhány percig lapozgatta a kötetet, majd hosszan nézegetett egy 

fényképet. A felvétel a 30-as évek közepén készült a szeghalmi piactéren. Lerongyo-
lódott emberek álltak ott, munkára várva, mögöttük két kakastollas csendôr vigyázott 
a rendre. 

- Kedves titkár elvtárs, ezért a könyvért meg kell dicsérni az igazgató elvtársat, mert 
reálisan bemutatja a Horthy korszak szegény embereit és az elnyomó hatalmat.

Nagy csend lett. A betiltásról többé nem beszélt senki. 
A ma már könyvritkaságnak számító Péter András Emlékkönyvvel méltón emlékez-

tünk a település nagy adományozójára, Péter Andrásra, az iskolaszervezôkre, az iskola 
elsô ötven évére. 

Hegyesi János igazságát igazolta a történelem.
Vaszkó Tamás, nyugalmazott igazgató

grillEztünk és nyErtünk!

2012. augusztus 25-én megrendezésre került a II. Füzes Grill Fesztivál
 A Kastélypark Fürdô kis csapata is képviseltette magát a rendezvényen. Lázas 

készülôdés elôzte meg a szombati napot. Kovács Zoltán és felesége, Edina elôzô nap 
elkészítették a köretnek szánt salátákat, frissen töltötték a kolbászt, ami a másnapi 
reggelit szolgáltatta. Szombaton korán reggel volt a gyülekezô, a sátrak feldíszítése és 
puskadörrenés jelezte a verseny kezdetét.

9 induló csapat volt. Hal, sertés és pulyka kategóriában kellett megadott idôpontokra 
elkészíteni és feltálalni az étkeket. 
Egész nap sürgés-forgás volt a sát-
runkban, sokan felkerestek bennün-
ket, és megkóstolták az általunk 
elôállított finomságokat, és ízelítôt 

kaphattak a finom vörösborból is, ami szintén a Kovács család érdeme 
volt. A sült kolbász illata is kóstolásra csábította a fesztivál látogatóit.

Az egész napos szorgoskodásunk sikerrel zárult, hiszen nap végén az 
eredményhirdetéskor két harmadik helyezést is elértünk, hal és sertés 
kategóriában. Nyertünk, és nem csak serleget, oklevelet és ajándék-
csomagot, hanem egy jó hangulatú, vidám napot is, amit baráti társa-
ságunk körében tölthettünk el.
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szEptEmbEri tEnnivAlók A kErtbEn

Szeptemberben megkezdôdhet a konyhakerti növények tároló helye-
inek elôkészítése és a zöld, érett, gyommentes hulladékok komposztá-
lása. Talajmûvelésnél jó, ha körülöttünk vannak a baromfiudvar lakói, 
mivel sok talajlakó kártevôt felszednek.

Elkezdôdhet a korai csemegeszôlôk szüretelése, gondos tárolása, 
a sérült szemek eltávolítása. Az áttelelô borsó, spenót, mák vetése is 
megkezdôdhet. Talajmenti fagyok elôtt (szeptember 25-26. körül) a tel-
jesen be nem érett paradicsomot nevelô tövet gyökerestôl kitépve, fagy-
mentes helyen tárolva utóérleli a termést.

Elvégezhetjük a szôlô és gyümölcstelepítésre szánt terület bevizsgál-
tatását, az ennek megfelelô tápanyag utánpótlást. Végezzük el az évelôk 
tôelosztását, s a szétosztott növé-

nyeket ültessük el. Az ültetôgödör mélysége akkor jó, ha a gyökerek függôlegesen 
elférnek benne. A távolság összefügg a növények méretével, általában az 50 cm-
nél alacsonyabbak 20 cm, az 50 és 100 cm közöttiek 30-40 cm, a méteresnél 
magasabbak pedig 50 cm-re kerüljenek egymástól.

Ültessük el a hagymás és gumós dísznövényeket és virágokat. A leggyako-
ribbak ezek közül a tulipán, a liliom, a nárcisz, a jácint és a nôszirom. A virágok 
lehetnek csoportban, sorban, különféle szín-és formakombinációban. Ezeknél a 
növényeknél az ültetési mélység általában 10-15 cm között optimális. Ültessük ki 
a hidegtûrô kétnyári növényeket és a szegfûk meggyökeresedett dugványait.

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

Keblusek Béla, kertész

A füzEsgyArmAti nôk EgyEsülEténEk HírEi

Az idei nyáron ismét változatos programokat rendeztünk, 
illetve számos rendezvényen vett részt egyesületünk. A nya-
rat baráti látogatással kezdtük, hiszen elsôként ellátogat-
tunk Lakitelekre. Mint ismeretes, az ottani Nôbizottsággal 
immár több mint 10 éves kapcsolatot ápol egyesületünk. 
Az egész napos rendezvény alkalmat adott arra, hogy 
megismerhessük a település fôbb nevezetességeit, továb-
bá megvitattunk számos nôket, családokat, gyermekeket 
érintô témakört, és többek közt elültettük az általunk aján-
dékba vitt gyönyörû fát, amit barátságunk jeléül a település 
központi parkjában helyezhettünk el. Jövôre mi leszünk a 
házigazdák, így a lakiteleki nôtársaink tesznek majd ismé-
telt látogatást városunkba.

A nyáron felhívtuk a figyelmet a környezetvédelemre is. 
Smaragdfát ültettünk a helyi Családsegítô Központ udva-
rán. A fát a Magyar Nôk Szövetsége ajándékozta egyesüle-
tünknek. Az említett országos szövetség még 2012. április 

18-án csatlakozott a Privát Klímaszabályozási Mozgalomhoz. A program lényege, hogy minél több hasonló fát ültesse-
nek a települések, hiszen a Smaragdfa többek közt egy igen gyorsan növô fa, magas a fûtôértéke – ezáltal faanyagot 
is biztosít -, és nem utolsó sorban gyönyörû a virágzata, továbbá óriási leveleinek köszönhetôen hatalmas mennyiségû 
széndioxidot nyelnek el. Az említett fa ültetésével így egyesületünk is felhívta a figyelmet a klímaszabályozás fontossá-
gára, valamint bízunk abban, hogy egyre többen ültetnek a kezdeményezésünk hatására hasonló fákat településünkön 
az elkövetkezô években. 

Egy új programot is meghirdettünk az idei nyárra, mégpedig a „Legfinomabb gyarmati sütemények” versenyét. 5 
kategóriában lehetett nevezni: kelt tészták, sós apró sütemények, édes apró sütemények, torták, sütés nélküli sü-
temények. Szakmai zsûri döntött a helyezésekrôl, a helyezettek díjazásban részesültek. Rendezvényünk nagy sikert 
aratott, így jövôre ismét megrendezésre kerül.

Természetesen nem maradhatott el az idei évben sem, hogy ne képviseltesse egyesületünk magát az V. Nagyrábéi 
Színjátszó Fesztiválon. Az elôzô évek hagyományaitól eltérôen, most a fiatalabb korosztály készült bemutatóval, hiszen 
Éri Brigitta énekelt és kápráztatta el csodálatos hangjával a hallgatóságot, valamint Dobák Csaba verseivel szórakoz-
tatta a megjelenteket. A két fiatal fellépése ismét nagy sikert aratott a fesztiválon.
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AirbrusH és Autókiállítás –
nyílt nApot tArtott A füzEstuning csApAtA

Kétszáz-kétszázötven látogatója volt a július 15-ei 
Füzestuning nyílt napnak. 

Körülbelül húsz tuningautó vette körbe a mûhelyet a nyílt 
napon, ahol az egész napos airbrush bemutató és az elmúlt 
évek kiállításain készült felvételek megtekintése mellett, a vál-
lalkozó szellemûek kipróbálhatták a fényezést is. 

Az élôzene sem maradhatott el. Az elôzô esti füzesgyarmati 
Club Nimródbeli fellépése után a gyulai rapper, MC Meth itt 
is elôadta saját 
szerzeményeit.

Ezen a napon adták át megrendelôjének azt a robogót, amelyet a 
Füzestuning csapata varázsolt újjá. 

 „Sikeresek voltunk, rengetegen látogattak el hozzánk, a változékony 
idô ellenére is, habár füzesgyarmatiak sajnos kevesen voltak közöttük.” 
– mondta Bíró József a Füzestuning mûhely tulajdonosa.

újrA szöszmötölô!

A Füzesgyarmati Népi Kismesterségek és Kézmûvesek Egye-
sülete 2012. július 30. és augusztus 3. között már harmadik 
alkalommal rendezte meg a Szöszmötölô kézmûves táborát a 
KLAPI-technika épületében.

Az idei táborban fôként a virágokkal foglalkoztunk, eköré 
szerveztünk minden tevékenységet. Nagy volt az érdeklôdés, 45 
gyermek vett részt a programunkon 5- 14 éves korig. A foglal-
kozások 9-13 óráig tartottak. Sokféle tevékenységgel vártuk a 
résztvevôket. Érdekes kézmûves technikákat próbálhattak ki a 
gyerekek: hímzést, melyet az idén elôször próbálhattak ki a gye-
rekek, varrást, fonást, fazekasságot, nemezelést, batikolást.

Készítettek még virágos papírforgókat, szalvétatechnikával 
képeket és a rafia sodrásával kis virágcsokrokat. 

A hét folyamán tulipánkalácsot sütöttünk a gyerekeknek, naponta tízóraival, friss gyümölccsel, limonádéval kínál-
tuk ôket. Pénteken a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre látott vendégül bennünket az Elszármazottak 
Házában, ahol kemencében sült finomságokkal vártak minket. A gyerekek nem csak megfigyelhették a kürtöskalács 
készítését, hanem ki is próbálhatták.

A tábor ideje alatta az udvaron a Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület népi játszótéri elemeit használhatták a 
táborozók. A szünetekben örömmel vették birtokukba a gólyalábakat, a mocsárjárókat és a többi játszótéri eszközt. 

A tábor nagyon sikeres volt, jó hangulatú, vidám és termékeny 
hetet zártunk. A résztvevôk közül sokan már az elôzô években is 
velünk szöszmötöltek, ez idô alatt barátságok szövôdtek, és már 
elôre várják a következô találkozást a gyerekek.

Szeretettel fogadjuk az érdeklôdôket jövôre is. 

köszönetet mondunk támogatóinknak:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata,
Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre,
Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület,
Kovácsné Czeglédi Mária, képviselô asszony,
Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény

Kovács Pálné, elnök      



EgyHázAink élEtE
HálAAdás HAvA…

„Adjunk hálát mindnyájan, / Hálás szívvel, vidáman. / A fe-
lettünk valónak, / Az egyetlen egy Istennek, / Aki egybegyûjtött 
minket, / Hogy ünnepnapot szenteljünk, / És szent Igéjével 
éljünk!”

Dávid Ferenc 1568-ban, az unitárius egyház alapítójának 
kedvelt, négy és félszáz éves szép magyar énekével indultunk 
neki egy mozgalmas, sok ünneppel, eseménnyel teli nyár 
után az ôsz elsô hónapjának. Még az államalapítás ünne-
pét megelôzôen a Dunakanyarban, a festôi szépségû egyházi 
nyaralónkban, Magyarkúton üdültünk hittanos gyermekeink-
kel (akik jutalomként kapták ezt az alkalmat a hûséges hit-
tanra és templomba járásért, a gyülekezeti életben való tevé-
keny részvételért, a konfirmálásért) és vezetôikkel. Augusztus 
utolsó vasárnapján emlékeztünk a 20 éve tragikusan elhunyt 
névadóra a „Zs. Nagy Lajos Emlékalapítvány” díjkiosztóján. 
Ez alkalommal 27 fiatal középiskolás, fôiskolás és egyete-
mista kapott 10-15 ezer forint tanévkezdési támogatást 307 
ezer forint értékben (amit köszönünk az alapítványnak, a név-
adó családjának, az önkormányzatnak és nem utolsó sorban 
kis gyülekezetünknek, amely erején felül sokkal nagyobb he-
lyi szervezetet, közösséget felülmúlva odafigyel fiataljainkra, 
hiszen a 2 unitáriuson kívül 25 más felekezetû volt).

Egy héten keresztül az erdélyi testvérgyülekezet, Árkos 12 
küldöttjével vendégeskedtünk, ahová mi is eljárunk évente 
kisebb-nagyobb csoportokkal hitet és magyarságot, kitartást 
szívni magunkba.

Aztán megérkezett az elsô „ember” lankadatlan meleggel, 
további szárazsággal. És jött az iskolai év kezdése. A hittanos 
évet 16-án, vasárnap nyitottuk meg gyermekistentisztelettel, 
a két konfirmált, Kovács Laura és Korcsok Klára szolgálatá-
val, valamint szeretetvendégséggel és tombolázással.

Várjuk foglalkozásainkra azokat a gyerekeket, fiatalokat is, 
akik az elôzô években távol maradtak!

Az Ôszi Hálaadás Napján új kenyérrel osztott úrvacsorával 
való éléssel köszönjük meg Istennek mindazt, amivel meg-
ajándékozta, megáldotta eddigi munkánkat, felnôtteknek és 
gyerekeinknek.

„Ó, emeld fel szívünket, / Világosítsd elménket / Életadó 
igéddel. / Áldott Isten, erôsítsd meg, / Szent hitében védel-
mezd meg / A Te kicsiny seregedet, / S óvd meg minden 
tévelygéstôl.” Dávid Ferenc énekének fenti záró szavaival kí-
vánok Istentôl áldott, erôben, egészségben gazdag ôszt, el-
végezni mindazt a munkát, ami még ránk vár, gyerekeinknek 
jó tanulást: B.L. mb.püspök

fülEs tábor

Idén másodjára került megrendezésre a Füles tábor a 
Családsegítô Központban, ahova az alapellátásban lévô 
gyerekek és a védelembe vett családok gyermekei voltak 
nagyszámban hivatalosak.

Ebben az évben csak egy hetes tábort tudtunk szer-
vezni, így július 23-tól 27-ig tartott. Idén is, a tavalyihoz 
hasonlóan, próbáltunk színes programokat szervezni a 
gyerekeknek. Mivel csak egy hét állt a rendelkezésünkre, 
így úgy döntöttünk, hogy csapatokra osztjuk a gyereke-
ket, és minden nap pontokat szerezhetnek, de el is ve-
szíthetik ôket, így minden nap izgalmas volt, és megvolt 
az egész hetes céljuk is. Próbáltuk arra sarkallni a csapa-
tokat, hogy segítsék egymást, a nagyobbak segítsenek a 
kisebbeknek.

A héten minden nap másról szólt. Hétfôn megalakul-
tak a csapatok, és ügyességi feladatokban szerezhettek a 
gyerekek pontokat.

A keddi nap az állatokról szólt, délután ellátogattunk a 
Mini Állatparkba, ahol csodálatos és különleges állatokkal 
találkoztunk. Szerdán a mesék világába repültünk, és a 
délutánt egy nagy mozizással zártuk.

Csütörtökön Füzesgyarmatról tanultunk, és az egyik 
legismertebb helyére mentünk el délután, Galambos Sán-
dor Hintókészítô Mûhelyébe, ami után mindenki fogathaj-
tó szeretett volna lenni.

Végül pénteken az Általános Iskola elôtt hatalmas rajz-
versenyt rendeztünk, és délután eredményhirdetést tar-
tottunk. A pontokhoz hozzá tartozik, hogy a lelkes gyerek-
sereg minden délelôtt kvíztesztet írt a napi témakörbôl, 
amibôl sokat tanultak.

Nem maradhatott el egyik nap sem a testmozgás, mi-
vel mindennapos volt a délelôtti torna. Pénteken ugyan 
zord lett kissé az idô, de az eredmények fényesebbé tet-
ték, és egy kis csomaggal háláltuk meg a gyerekek szép 
teljesítményét. A táborról készült képek a Családsegítô 
Központban ismét megtekinthetôek.

Kálmánczhey Anett
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15 évEs A sárréti
gyöngyHAlász gyErmEksport EgyEsülEt

Az egyesület 1997-ben alakult Tôkés Miklós vezetésével. 
2003-tól az egyesület elnöke Kovács Gábor testnevelô tanár 
lett. Az egyesület célja a rendszeres sportolás biztosítása, test-
edzés lehetôsége, az ilyen igények felkeltése, népszerûsítése, 
tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi 
élet kibontakoztatása. Fô tevékenység az egészséges életmód-
ra nevelés, nem kizárólag élsportolók képzése, hanem minden-

ki számára sportolási lehetôség biztosítása.
Az egyesületben a következô szakosztályok mûködnek: lány lab-

darúgás, fiú labdarúgás, lány kézilabda, atlétika, twirling, aerobic. Az 
egyesület célkitûzései között szerepel, hogy a gyermekek sportolásá-
nak megfelelô körülményeket teremtsen, mivel hátrányos helyzetû te-
lepülés vagyunk.

Célunk, hogy minél jobb felszereléssel és magas színvonalú ok-
tatással, minél több versenyen részt tudjunk venni, és lehetôséget 
nyújtsunk a sportolni vágyó fiataloknak. A vezetôk, segítôk már évek 
óta társadalmi munkában látják el feladataikat, ezzel is segítve, hogy 
minél több és színesebb programot meg tudjunk valósítani, mert na-

gyon sok gyerek nem tudja beosztani szabadidejét. Célunk megszerettetni a sportot azokkal is, akik túlsúlyosak, nem 
szeretnek mozogni. Ehhez olyan szabadidôs tevékenységet szeretnénk szervezni, ami által lehetôség van a rendszeres 
mozgásra, ami leköti ôket. Szeretnénk a családokat, több generációt is bevonni ebbe a programba, hiszen amit otthon 
látnak a gyerekek, az lesz a jó vagy rossz példa számukra.

A 2012-es évtôl különösen nagyon sokat vár az egyesület elnöke, ez az év hosszú távra meghatározhatja az egye-
sület mûködését. Az aktuális jogszabályokat kihasználva a látvány és csapatsportok támogatására kiírt társasági adós 
pályázatot beadva 12 millió forintra pályázott az egyesület a két érintett szakszövetségnél. Ez olyan tárgyi felszerelés 
fejlesztéssel járhat, ami az egyesület életét döntôen befolyásolhatja. Valamint Európai Uniós „Egészségre nevelô és 
szemléletformáló életmód programok” pályázaton 10 millió Ft, 100% támogatási intenzitású pályázatot nyújtott be az 
egyesület. Ez a 2012-ben Nemzeti Erôforrás Minisztériumtól már megnyert 500.000 Ft-os és még folyamatban lévô 
beadott pl. NEA-s pályázat mellett óriási elôrelépésre ad lehetôséget. 

Természetesen a megnyert pályázatokhoz a programok megvalósítása, ezzel együtt rengeteg munka és a gyermekek 
aktív részvétele is szükséges, hiszen az egész folyamat a közös tevékenységgel nyeri el értelmét.

A gyArmAtiAk kEdvEnc rEcEptjEi
bAconos-tEjfölös lEpény (BEKÜLDTE: VIDÁNÉ KOMRÓCZKI EDIT)

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1 kk. só, 2 dkg élesztô, 1 dl tej, 1 kk. cukor, langyos víz, 
1 nagy pohár tejföl, 20 dkg bacon Elkészítés: Az élesztôt a langyos tejben egy kis 
cukorral felfuttatjuk. A lisztet a sóval, a felfuttatott élesztôvel és annyi vízzel, hogy 
lágy, (majdnem ragacsos) tésztát kapjunk, összegyúrjuk. Meleg helyen kb. 20 percet 
kelesztjük. A bacont apró kockára vágjuk, és egy kis olajon megpirítjuk. A tésztát 
Ramával kikent, közepes méretû tepsibe rakjuk, megkenjük a tejföllel, megszórjuk a 
baconnal, és elômelegített sütôben, 190 fokon, kb. 20-25 percig sütjük.

szilvA lEvElEs tésztábAn (BEKÜLDTE: BISCHOF ÉVA)

Hozzávalók: 1 cs leveles tészta, 1 üveg szilvabefôtt, darált dió, porcukor
Elkészítés: A szilvát kettévágni és a magját kivenni vigyázva, hogy szépen 

egyben maradjanak a félbevágott szilvák. Egy kevés darált diót összekeverni a 
porcukorral. A leveles tésztát derelye formázóval kiszaggatni, (én rátettem a 
formát és hegyes késsek körbevágtam).

A tészta közepére egy pici diós-cukrot tenni, majd ráültetni egy fél szilva sze-
met, és jól összenyomni. A szélén kinyomuló tésztát leszedni, majd szétnyitni a 
formát. Egy tepsit kibélelni sütôpapírral, majd a formából kivenni a megtöltött 
tésztát és egymás mellé helyezni. A leesô darabokból, kis golyókat formálni, és 
ezeket is a tepsibe tenni. Elômelegített sütôben, közepes lángon szép pirosra 
sütni, (én légkeverésnél 170 fokon sütöttem). Tálaláskor porcukorral megszór-
ni, és rumos-szilvás öntettel kínálni..


