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Ajánló

termálvíz progrAm 
gyArmAton
Egy hosszútávú energeti-
kai fejlesztésrôl döntött a 
Képviselô-testület, amely 
a megújuló energiaforrá-
sokat hasznosítaná.
 2. oldal

elindult A bursA
Október végétôl lehet 
benyújtani a BURSA 
HUNGARICA ösztöndíj pá-
lyázatra az igényléseket.
 3. oldal

felvidéken és A szé-
kelyeknél is jártAk 
lovAsAink
A lovastorna csapat kül-
földön is képviselte a 
várost.
 5. oldal

Ajánló

40 éves A népdAlkör
Az Arany Páva-díjas nép-
dalkörösök szép jubile-
umot ünnepeltek idén 
ôsszel. 8. oldal

figyeljünk gyerme-
keink biztonságárA!
A tanév megkezdésével 
fokozottan figyelni kell 
gyermekeink biztonságos 
közlekedésére. Ezzel kap-
csolatban adnak hasznos 
tanácsokat a Rendôrség 
szakemberei. 9. oldal

vekerdy tAmás gyAr-
mAton
A neves gyermekpszicho-
lógus nevelési tanácsait 
hallgathatják meg a Vá-
rosháza dísztermében.
 9. oldal

Jó ütemben halad, és év végéig be is fejezôdik a kerékpárút-hálózat 
fejlesztése, amelynek köszönhetôen nem csak új szakaszokkal gaz-
dagodik a város, hanem a régiek is megújulnak. 3.oldal

megvAlósult célok, megnyíló lehetôségek

beszélgetés bere károly polgármesterrel

Félidôhöz érkezett az önkormányzati választási ciklus. Ennek kapcsán 
kértük meg Bere Károly polgármester urat, hogy adjon egy rövid ösz-
szegzést az elmúlt két esztendôrôl, milyen terveket és célokat sikerült 
az eltelt idôszakban megvalósítani, és hogy milyen feladatok várnak 
még a továbbiakban az önkormányzatra a jövôben.

- Elöljáróban azzal kezdeném, hogy egy rendkívül nehéz helyzetben 
vágtunk bele 2010-ben a város ügyeinek irányításába. Egy elhúzódó 
világválság közepette, amikor az államadósság többszörösére nôtt, és a 

lakosság mellett az önkormányzatoknak is komoly nehézségekkel kellett szembenézniük, a legtöbb helyen még a tele-
pülés mûködtetése is akadályokba ütközött, mivel az önkormányzatok a megnövekedett feladatokhoz nem kapták meg 
a szükséges forrásokat. Füzesgyarmaton egy fegyelmezett és méréktartó gazdálkodásnak köszönhetôen szerencsére 
a mûködtetés nem forgott veszélyben. Az intézményeinkben, az óvodában, az iskolában, más közintézményekben nem 
volt gond a fûtés, a világítás, a dolgozók idejében megkaphatták a bérüket. A fentiek tekintetében ez már önmagában 
is nagy eredmény, de egy a lakosság érdekeit szem elôtt tartó önkormányzatnak a város fejlôdését is célul kellett 
megfogalmaznia.

- Milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani a településen?
- A teljesség igénye nélkül néhány olyan beruházást szeretnék megemlíteni, amely a lakosság jelentôs részét érinti 

vagy érinteni fogja. Az egyik ilyen nagy beruházásunknak a szennyvízhálózat fejlesztése és a szennyvíztisztító telep 
bôvítésére irányuló fejlesztést tekinthetjük, amelynek köszönhetôen egy közel kétmilliárdos összegbôl valóban európai 
színvonalú szennyvízkezelés valósul meg városunkban. A szennyvízhálózat fejlesztése egy régi, elhúzódó probléma volt, 
amelynek végére – korábbi ígéretünkhöz híven -, hamarosan pontot tehetünk. Reméljük, a lakosság legnagyobb meg-
elégedésére. Egy másik, sokakat érintô és érdeklô kérdés a városi strandfürdô fejlesztésének kérdése. Füzesgyarmat 
életében nagy hangsúlyt jelent a turizmus és a turizmussal kapcsolatos beruházások. Ahhoz, hogy lépést tudjunk 
tartani más fürdôvárosokkal, szükségesnek láttuk, hogy a Kastélypark fürdô szolgáltatásainak színvonalát javítsuk, és 
bôvítsük az elérhetô szolgáltatások körét. Ennek érdekében egy pályázatot nyújtottunk be, amelynek köszönhetôen egy 
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fedett medencével és egy úgynevezett beach-parttal gazdagodhat a 
fürdô, és a technikai eszközöket is fel tudjuk újítani. A fedett medencé-
nek köszönhetôen a fürdô már nem csupán a nyári szezonban nyújthat 
teljes körû szolgáltatást, hanem egész évben. A beruházások közt kell 
megemlítenünk, hogy szintén egy pályázatnak köszönhetôen bôvülni 
fog a város kerékpárút hálózata, és a meglévô szakaszok is felújításra 
kerülnek, így a kerékpárosok is kényelmesebben és biztonságosabban 
közlekedhetnek majd városunkban, de említhenék még számos olyan 
kisebb-nagyobb fejlesztést, amely szintén azt a célt szolgálja, hogy a 
gyarmatiak életminôsége javuljon.

- A közeljövôben milyen változásokra számíthatnak a 
füzesgyarmatiak?

- A legjelentôsebb változás, amely a lakosságot érinti, az a köz-
igazgatás átszervezése. Már most novembertôl elindul a járási 
hivatali rendszer kialakítása, de csak 2013. január elsejétôl lép 
mûködésbe. Igaz, hogy Szeghalom lesz a járásközpont, de öröm-
mel tájékoztathatom a gyaramatiakat, hogy az úgynevezett „kor-
mányablakok” Füzesgyarmaton is mûködni fognak, így a lakosság 
továbbra is helyben intézheti ügyes-bajos dolgait, sôt, reményeink 
szerint gyorsabban és rugalmasabban, ugyanis a kormányablakok 
reggel 8-tól este 8-ig tartanak majd nyitva. Legalábbis az elôzetes 

értesülések szerint. A közigazgatási átszervezés így semmiféle hátrányt nem jelent majd a gyarmatiak számára.

- Melyek az önkormányzat jövôbeni tervei, milyen beruházásokat 
tervez a város?

- A célok között fogalmazódott meg az, hogy a környezetünkben található 
megújuló energiaforrásokat a város és a lakosság szolgálatába állítsuk. Ez nem 
csupán környezetbarát megoldást jelent, hanem olcsóbbá és gazdaságosabbá 
is tehetjük például intézményeink energiaellátását, akár ki is válthatjuk a jelenle-
gi energiaforrásokat, így a település energiaszolgáltatók általi kiszolgáltatottsá-
ga is nagyban csökkene, sôt, idôvel meg is szûnhetne. Terveink között szerepel 
továbbá az is, hogy ígéretünkhöz híven tovább folytatjuk a járdaépítési progra-
mot. A célunk az, hogy minden utcában, legalább az egyik oldalán kiépüljön egy 
kényelmes közlekedést biztosító gyalogjárda. Természetesen az infrastrukturális 
fejlesztések mellett továbbra is kiemelt célunknak és feladatunknak tekintjük a 
munkahelyteremtés elôsegítését, hiszen az emberek mindennapi életében az a legfontosabb, hogy van-e munkájuk 
és megélhetésük. Végezetül annyit mondhatok el, hogy a fenti okokból az önkormányzat részérôl igyekszünk mindent 
megtenni azért, hogy ösztönözzük a befektetéseket és segítsük a vállalkozásokat, cégeket, így egy befeketetôbarát 
környezet megteremtésével lépéseket tehetünk a munkaerôpiaci helyzet javítása érdekében. Kincses Zoltán

tájékoztAtás épületenergetikAi beruházások elôkészítésérôl

Füzesgyarmat Város Önkormányzata októberi testületi ülésén energeti-
kai korszerûsítéssel és megújuló energia hasznosítással kapcsolatos pá-
lyázatok elôkészítésérôl és benyújtásáról döntött.

Az energetikai korszerûsítés az alábbi elemekre terjedne ki: A kossuth 
lajos általános iskola központi épületének és a polgármesteri hi-
vatal épülete esetében az épület hôtechnikai adottságainak javítása, 
hôveszteségének csökkentése. Utólagos külsô hôszigeteléssel, külsô nyí-
lászáró-cserével, hôvisszanyerôs szellôzés létesítésével. Az intézmények 

fûtési és használati melegvíz rendszereinek korszerûsítése a fûtés hatékonyság-növelésével. Kondenzációs kazánok 
beépítésével, automatikus központi és helyi szabályozások kiépítésével illetve gázmotoros hajtású hôszivattyú alkalma-
zásával. Egy hosszabb távú energetikai átalakítási elképzelés kidolgozásáról is döntött a Képviselô-testület. A jövôben 
pályázatot kíván benyújtani a „termálvizes melegvíz közmû létrehozása” címû projekt megvalósítása érdekében. 

A pályázat a Polgármesteri Hivatal udvarán lévô régi ártézi kút 37°C-os termálvizének újbóli hasznosítását célozza 
meg. A beruházás célja az, hogy a forráskútból a felszínre hozott összes hôenergia a lehetô legjobb hatásfokkal ke-
rüljön felhasználásra. Ennek érdekében a termálkút vize geotermikus közmûvezetéken jut el a felhasználókig, majd azt 
követôen a Kölcsey téren található nyelôkútba. A távhôt elosztó közmûvezeték közvetlenül érinteni a 3 legnagyobb 
hôfelhasználó közintézményt, ezen túl elhaladna a település jelenleg üzemelô összes emeletes társasháza mellett, 
valamint számos üzleti célú és magán lakóingatlan számára is hozzáférhetôvé válna a kitermelt termálvíz által szolgál-
tatható távhôszolgáltatás. A mellékelt térképen látható a tervezett nyomvonal: A beruházásokhoz kapcsolódó pályázati 
kiírások ugyan még nem jelentek meg, de a testület döntésével az elôkészítô feladatok így megindulhatnak.

2



33

önkormányzAti hírek

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete az önkormányzat félévi gazdálkodásáról szóló beszámo-
ló elfogadásakor úgy döntött, hogy 10 millió forint keretet elkülönít a vállalkozók munkahelyteremtô támogatására. 
A munkahelyteremtô támogatásra pályázati felhívást írt ki a Képviselô-testület, mely az önkormányzat honlapjáról 
letölthetô. (www.fuzesgyarmat.hu) A pályázatokat, jogvesztô határidôvel, 2012. október 31-ig lehet benyújtani. Botlik 
Tiborné jegyzô nyugdíjazása miatt megüresedô jegyzôi állásra a képviselô-testület pályázatot írt ki. Az állás 2013. ja-
nuár 1-tôl betölthetô. A részletes pályázati kiírás az önkormányzat honlapján megtalálható. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a városban megépített szennyvízcsatorna 
hálózat mûszaki átadás-átvételi eljárása megkezdôdött, a hálózatra történô rákötések elôre láthatólag 2012. november 
15-e után kezdôdhetnek meg. A hálózatra történô rácsatlakozások kiépítését, és bekötését a Vízmûvek szakemberei 
ellenôrzik, és hagyják jóvá. A bekötések elindításáról, illetve annak mûszaki feltételeirôl és a lehetséges kedvezmények 
igénybevételérôl az ingatlantulajdonosok külön tájékoztatást kapnak.

felhívás

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. évre ezennel kiírja a BURSA 
HUNGARICA Ösztöndíjpályázatot a felsôoktatási hallgatói jogviszonyban álló 
nappali tagozatos hallgatók, valamint érettségi után felsôoktatási intézmény 
nappali tagozatán 2013/2014. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási tanulmányo-
kat kezdeni kívánó – hátrányos szociális helyzetû, füzesgyarmati állandó lakó-
hellyel rendelkezô – fiatalok számára. 

A pályázat benyújtható: 2012. október 27 – 2012. november 15. között 
a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál. A pályázat benyújtásának 
feltételeirôl információt kérhet a szociális csoportnál, illetve az https://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. honlapján, ahol regisztrációját is el-
végezheti. A letöltött és kitöltött pályázati ûrlapot a szükséges mellékletekkel 

(közös háztartásban élô családtagok jövedelemigazolása, iskolalátogatási igazolás) a szociális csoportnál nyújthatja be. 
A részletes pályázati kiírás megtekinthetô a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján 2012. október 27. napjától, illetve a 
Füzesgyarmat város internetes honlapján.

A Képviselô-testület a felsôoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló önkormányzati 
rendeletét a Szociális és Egészségügyi Bizottság kezdeményezésére módosította, mivel az elmúlt évek tapasztalata 
alapján több pályázónak nem tudtak ösztöndíjat megállapítani a szociális feltételek szigorúbb szabályai miatt. A ren-
deletmódosítás a jövedelemhatárokat emelte meg a pályázóval együtt élôk egy fôre esô havi nettó jövedelmének a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresére, míg egyedül élôk esetében két és félszeresére.

Remélhetô, hogy a rendeletmódosítással még legalább évente 5-10 fôvel több fiatalt tud az önkormányzat Bursa 
Hungarica ösztöndíjas támogatásban részesíteni.

2013. január 1-jétôl az óvodák kivételével a nemzeti köznevelésrôl szóló törvény elôírásai szerint állami fenntartásba 
kerülnek az oktatási intézmények. 

Az állami fenntartás alapvetôen szakmai irányítást jelent, az új feladatmegosztás a jogalkotók szerint igazságosabb, ki-
számíthatóbb és kiegyensúlyozottabb viszonyokat teremt, nagyobb biztonságot nyújt a gyermekeknek és a pedagógusok-
nak is. A fenntartói feladatok koordinálását a központi és területi szervekbôl álló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
végzi. A területi szervezeti egységek a tankerületek és a megyeközponti tankerületek lesznek (országosan összesen 198), 
ezek vezetôi pedig a tankerületi igazgatók. Az alapfeladatok ellátását szolgáló vagyon mûködtetôje továbbra is az önkor-
mányzat marad. Az önkormányzatok tulajdonosai maradnak a közneveléshez kapcsolódó ingó- és ingatlan vagyonnak, és 
finanszírozzák a vagyon mûködtetéséhez kötôdô munkavállalók, alkalmazottak bérét és juttatásait.

A fenti törvényi változás miatt a közoktatási intézményünk feladata az óvodai köznevelésre korlátozódik 2013. 
január 1-tôl. Célszerû az intézmény gazdálkodási jogkörét megváltoztatni. Továbbra is önállóan mûködô költségve-
tési intézmény lesz az óvoda, de a gazdálkodását az önkormányzat végzi. Az intézmény neve „lurkófalva óvoda 
füzesgyarmat” névre változik.

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. létrehozásáról és – 2013. január 1-tôl – mûködésérôl határozott 
a Képviselô-testület. A Kft. az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságaként fogja ellátni a közintézmények 
mûködtetését, karbantartását. A településüzemeltetési feladatok túlnyomó többségét, valamint a piac és az agyagbánya 
üzemeltetését. A feladatokat jelenleg az iskolánál és a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó közalkalmazottak látják el, akik 
változatlan feltétellel kerülnek a Kft. foglalkoztatásába. Cél, hogy minden dolgozó továbbfoglalkoztatása megtörténjen, 
és munka nélkül ne maradjon senki. Az intézkedéssel a takarítók és a karbantartók egy irányítás alá kerülnek, mellyel 
a gazdálkodás várhatóan hatékonyabbá válik. Az elmúlt évben a kötelezô közfeladatokon túl már a lakosság részére 
elsô sorban szociális rászorultság miatt fûnyírást vállaltunk, mely egyéb feladatokkal kibôvülve (pl. festés, üvegezés és 
asztalos, kisebb építési munka) a Kft. mûködtetésében már vállalkozói feladattá alakulhat ez a tevékenység.
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Törvényi változás miatt döntést kellett hozni az önkormányzatok Képviselô-testületének, hogy a jövô évtôl milyen 
kötelezô önkormányzati feladatokat kívánnak továbbra is társulási formában ellátni. Füzesgyarmat Képviselô-testülete 
kinyilvánította, hogy személyi, tárgyi és anyagi feltételek miatt az orvosi ügyeletet, családsegítô és gyermekjóléti intéz-
ményt, a Tourinform irodát, a belsô ellenôrzést továbbra is kistérségi társulási formában tervezi mûködtetni.

felhívás

A katasztrófavédelemrôl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kat.) és a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 30.) BM rendelet 2012. 
január 1-jétôl hatályosak. 

A Kat. 7l. § (6) és (7) bekezdéseiben foglaltak alapján felhívást tesznek közzé magánszemélyek és önként jelentkezô 
társadalmi és karitatív szervezetek számára önkéntes polgári védelmi szolgálAtrA.

A hivatkozott jogszabályok alapján a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgári védelmi szervezete nyilvántartásba 
vesz minden olyan Füzesgyarmaton élô lakost, társadalmi és karitatív szervezetet, akik önként jelentkeznek polgári- és 
katasztrófavédelmi feladatok ellátására.

 Magyarország Alaptörvényének XXXI. cikk (5) bekezdése meghatározza, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkezô, 
nagykorú magyar állampolgárok részére honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári vé-
delmi kötelezettség írható elô. A békeidôszakban katasztrófák kezelése érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervezeteken kívül, a polgári védelmi szervezetek látnak el feladatot. 

A köteles polgári védelmi szervezetek állománya, a polgári védelmi kötelezettség alatt álló és az önkéntesen jelentkezô 
személyekbôl áll, lakóhely szerinti beosztásuk az illetékes Polgármester feladata. 

Jelen felhívásra jelentkezni lehet Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Füzesgyarmat, Szabad-
ság tér 1., 1. emelet 10. sz. iroda Fehér László aljegyzô közbiztonsági referensnél a mellékelt adatlap kitöltésével 
személyesen, vagy az adatlap megküldésével.

Bere Károly, polgármester
Az adatlap letölthetô az önkormányzat honlapjáról www.fuzesgyarmat.hu

földmunkák, felbontott bejárók, kivágott fák füzesgyArmAton

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Operatív Prog-
ram DAOP-3.1.2/A-11-2011-0002 számú pályázatán nyert összegbôl 
kerékpárút-hálózat bôvítést végez. A munkaterület szeptember végi 
átadását követôen a kivitelezô cég a kedvezô idôjárási körülményeket 
kihasználva nagy ütemben építi az új nyomvonalakon a kerékpáruta-
kat.

Az építési munkálatok során szükségessé vált fakivágásokat külön 
kertészeti terv alapján fogják a kerékpárút építésének befejezésével 
pótolni. A majdnem 2 km hosszúságban megépülô kerékpárutak tervezett átadási 
idôpontja 2012. december végére várható.

Az építési munkálatok során keletkezett kellemetlenségeket ellensúlyozni fogja a 
kibôvült kerékpárút-hálózat!

Az Önkormányzat ezúton is kéri a lakosság további türelmét és megértését.

tájékoztAtó A vAsúti menetrendi változásokkAl kApcsolAtbAn – (folytAtás)

Az augusztusi Amondóban leírtak folytatásaként tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
Ungvári Csaba MÁV vezérigazgató úrral történt egyeztetô tárgyalások eredményeként a 2012-
2013. évi menetrendi idôszakban (2012. december 09-tôl) a pénteki közlekedés szerinti napo-
kon a menetrendi kínálatot bôvítik egy vonatpárral: A 37758. sz. vonat Szeghalomról 19:38-kor 
indul, Püspökladányba 20:46-kor érkezik, vissza útban a 37751. sz. vonat Püspökladányból 
21:30-kor indul, Vésztôre 22:50-kor érkezik.

A hét többi napján az érintett idôszakban Gyomaendrôd, illetve Püspökladány állomások felôl is az autóbuszos 
közlekedést javasolják. Az autóbuszos eljutás biztosításának lehetôségével kapcsolatban a KTI Személyközlekedési 
Igazgatósága folytathat további egyeztetést, és adhat felvilágosítást.

Ibrányi Éva, alpolgármester
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beszámoló!

Idén megrendezésre került a Szilaj Lovas Egyesület Lovastalálkozója. Elsôsorban 
egy „vadász” tereplovagláson vettünk részt, ahol Füzesgyarmat, Biharnagybajom, 
Báránd határait bejárva lovagoltak körbe lovasaink, erdôket is bejárva izgalmas kis 
túrán mentek át. Másodikként egy gyermek lovasversenyt tartottak, ahol különbözô 
kategóriákban mérhették össze tudásukat, valamint mutathatták be mindazokat, 
amiket eddig tanultak. Volt kezdô díjlovas kategória, kezdô ügyességi, haladó 
ügyességi és díjugratás kategória is. Majd végezetül egy csikós nappal zártak, ahol 
a csikósok egy színvonalas bemutatót adtak elô. Ezen kívül ügyességi feladatokat 

kellett a versenyszámban végrehajtaniuk, szlalomozás csergetve, köcsögverés, koronggal lovaglás, korsó vivés, és a 
nap végét a nagyon színvonalas csikós vágta és eredményhirdetés zárta. E rendezvényen a karcagi kutyás bemutató-
sok is színvonalas mûsort adtak elô. Valamint több településrôl is érkeztek lovasok. (Füzesgyarmat, Báránd, Sárrétud-
vari, Püspökladány, Szerep, Debrecen, Kaba).

Köszönjük mindazok segítségét, akik részesei voltak a támogatóknak, és segítették az egyesületet, hogy meg tudták 
valósítani e rendezvényt!

szlovákiábAn és székelyföldön is járt
A füzesgyArmAti gyermeklovAs AlApítvány 

lovAstornA csApAtA

edzôink: Németi István (fogat-lovastorna), Németi Judit 
(lovastorna) csapat tagjai: Bak Ibolya, Poroszlai Ramóna, Nagy 
Viktória, Kontra Bettina, Varjas Dorina, Bojti Dóra Noémi és Megyesi 
Viktória lovaink: Zorro – fekete Fríz, Vili – fekete Fríz. A Fogatos 
lovastorna, mely a világon egyedülálló, igencsak gyerekcipôben jár, 
hiszen 4 évvel ezelôtt Németi István találta ki, mi pedig aktívan 
részt vettünk a megvalósításban. A fogat- lovastorna lényege, hogy 
a lovastorna elemeit a körön vágtázó voltizsló helyett, egyszerre két 
lovon (egy kettes fogaton) szinkronban mutatjuk be. Ehhez a speci-
ális felszerelést edzônk készítette. Szerencsére a csapat összhang-
jának és a rutinnak köszönhetôen a bemutatókat sikeresen végre 
tudjuk hajtani. Csapatunk ebben az évben is sok helyre eljutott, ahol 
sok elismerést kaptunk. Felléptünk Jászfényszarun, Tiszakarádon, 
Hajdúböszörményben, Szilvásváradon az Éjszakai Lovas Fesztivá-
lon, Romániában Nagyszalontán, Szlovákiában Miklécen. Részt 
vettünk 2012. augusztus 17-20-ig Debrecenben a Farmer Expo-n, 

ahol egy különdíjat is átvehettünk. Budapesten a Nemzeti Lovardában (Tettersall-ban) megrendezett Fríz Show-n áll-
va tapsoltak a nézôk a bemutatónk alatt. Szeptember 21-én hosszú útnak néztünk elébe, hiszen meghívtak minket 
Gyergyószentmiklósra az V. Gyergyói Lovasnapokra. Rengeteg programmal várták a szervezôk a nézôket. Mire a mi 
bemutatónk következett, sok nézô gyûlt össze. 

Reméljük, hogy jövôre is összetart a csapat, és rész vehetünk az idei évhez hasonlóan sok-sok színvonalas rendezvé-
nyen! Szeretnék a csapat nevében köszönetet mondani a Németi családnak, hogy ezt a lehetôséget biztosítják a szá-
munkra, Füzesgyarmat Város Önkormányzatnak, hogy az utazásainkat segítette, Németi Ildikónak és a Felina Kft-nek, 
hogy a szép mezekkel a sikereinkhez hozzájárultak, a rendezvényszervezôknek, hogy megtiszteltek a meghívásokkal, 
és szüleinknek, hogy támogatnak minket e sportban! Kontra Bettina

vi. regionális kisbéri tenyészszemle, 
füzesgyArmAt

A Kisbéri és Gidrán Lótenyésztô Országos Egyesület a mára 
már hagyományos idôpontban, szeptember végén a megszokott 
helyszínen, Füzesgyarmaton a Gergely tanyán tartotta a VI. Regi-
onális Tenyészszemléjét.

A program a reggeli órákban a lovak beszállításával, regiszt-
rációval, méretfelvétellel kezdôdött, ahol a tenyésztôk a szem-
le színvonalas katalógusát is kézhez kapták. Tizenhárom teljes 
korú kanca, egy 2 éves kanca és egy 3. éves méncsikó került 
felvezetésre a bírálóbizottság elé. A legmagasabb pontszámot 
Galambos Jánosné Fernando Királylány nevû 3 éves csikója 
érte el, ôt szorosan követte egy szintén 3 éves pej kancacsikó 
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Fokos Csillagfény Gyáni Lajos tulajdonából, míg a harmadik legmagasabb pontszámot Hadfi Felhô érdemelte ki Gergely 
Sándor tenyészetébôl. A programot tovább színesítette, hogy a környékbeli nóniusz tenyésztôk is kilátogattak a rendez-
vényre, és bemutatták kedvenceiket.

A bírálatok lebonyolítását követôen a vendégek egy közös ebéd közben beszélhették meg élményeiket, kérhettek 
szakmai tanácsokat az egyesület képviselôitôl, és cserélhettek egymás között is tapasztalatokat. Amire azért is volt 
szükség, hiszen Füzesgyarmat 30-40 km-es vonzáskörzetében, a Galambos-Varga Kisbéri tenyészet motorja: Galam-
bos János jóvoltából egy 45-50 egyedes KISBÉRI félvér kancaállomány került kialakításra, összeszedésre. Ami igen 
figyelemreméltó ennél a szétszórt és hányattatott sorsú ôshonos fajtánál. A tenyésztôk viszont igénylik, hogy segít-
sék a munkájukat. Ezért is nagyon fontosak az ilyen és ehhez hasonló fórumok, ahol a tenyésztôk megmérettetnek, 
testközelbôl kérhetnek és kapnak szakmai segítséget, a mai viszonyoknak megfelelôen költségtakarékosan egy helyi 
regionális rendezvényen. A nap sikeres lebonyolításáért köszönet a helyszínt biztosító Gergely családnak, az ebéd szín-
vonalas elkészítéséért Mile Jani bácsinak és természetesen a szervezô Galambos János családjának. A rendezvényt 
szponzorálták: a Polgármesteri Hivatal, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, a Lovas Barátok Egyesülete, Motorraddolf Kft, 
Hati István és családja, Pengô Károly és családja, Füzesgyarmati Kastélypark fürdô, Pengô László és családja, Reál 
Földi csemege, Éden zöldség-gyümölcs, Bischof Kft.

Írta: Varga István

kAlocsán jártunk

2012. szeptember 15-ére meghívást kaptam a Kalocsai Paprika Fesz-
tiválra, a paprikás ételek fôzôversenyére. Több ezer ember látogatta meg 
a rendezvényt, ahol 65 csapat fôzött paprikás ételeket. A fôzôversenyen 
Dávid Imre kollégámmal gímszarvas pörköltet és vaddisznópörköltet 
készítettünk kapros juhtúrós nokedlivel, reggelire pedig kolbászt sütöt-
tünk, hogy az illatával odacsalogassuk a vendégeket. Az asztalunkat 
díszítették a Kastélypark Fürdô Kft-t népszerûsítô plakátok, prospektu-
sok, gyarmati szilvapálinka és a füzesgyarmati zászló. Büszkén mond-
hatom, hogy nagy sikere volt az általunk elkészített ételeknek, illetve a 
programanyagoknak, a finom füzesgyarmati pálinkánknak és a juhtúrós 
kapros nokedlinek a vaddisznó pörkölttel. A nokedlit a nézôközönség 
elôtt szaggattam ki a bográcsba, amelyet sokan érdeklôdve figyeltek. 
A fôztünkért egy különdíjat kaptunk, melynek nagyon örültünk. Ezúton 
szeretném megköszönni támogatóinknak, a Polgármesteri Hivatalnak, 

az Ösvény Alapítványnak, Szabó László képviselônek, a Strandfürdô vezetôjének, Kovács Mártonnak és Hajdú Gyula 
bácsinak, a SÁRRÉT-VAD Kft. vezetôjének a támogatást. Nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. Remélem jövôre is 
lesz lehetôségem részt venni a 19. Kalocsai Paprika Fesztiválon.

Kovács Zoltán

A füzesgyArmAti nôk egyesületének hírei
(Ami Az elôzô cikkbôl kimArAdt)

Augusztus 2-án a Kínai Népköztársaság Hunan tartomány magas 
rangú állami vezetôi tettek látogatást Budapesten a Magyar Nôk 
Szövetségének székházában. Kína népességi és családtervezéssel 
foglalkozó vezetôi többek közt az alábbi területeket vitatták meg a 
magyarországi szakemberekkel: a magyarországi nôk helyzete, a la-
kosság egészségügyi állapota, de felvilágosítást kaptak a gyermekek 
korai fejlesztô programjairól is. A szûk körû szakmai megbeszélésre 
meghívást kapott Suchné Szabó Edit, a Magyar Nôk Szövetségé-
nek elnökségi tagja, önkormányzati képviselô, aki a vidéken élô nôk, 
a gyermekek és családok helyzetérôl tartott beszámolót, majd ezt 

követôen különbözô turisztikai kiadványokat, valamint az Önkormányzat által biztosított füzesgyarmati emléktárgyakat 
nyújtott át a kínai delegáció tagjainak. Mindezek mellett a képviselô asszony az egyesületünk két tagja - Hegedûsné 
Margitka és Oláhné Erzsike – által készített tájjellegû csörögével is népszerûsítette településünket a kínai vezetôk ré-
szére, amely igen ízletesnek bizonyult számukra. 

Az idei nyarat baráti látogatással kezdtük, és azzal is zártuk, hiszen augusztus végén ellátogattunk Magyarbánhegyesre, 
ahol egy igen kellemes, vidám napot töltött el egyesületünk néhány tagja. Az ottani nôtársainkkal is hosszú évek óta 
tartjuk a kapcsolatot, hiszen évrôl-évre ellátogatnak rendezvényeinkre, és viszont látogatjuk mi is az általuk rendezett 
találkozókat, ahol nem csak szakmai, hanem baráti beszélgetéseknek is alkalmat biztosítanak az összejövetelek.

Füzesgyarmati Nôk Egyesülete
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ôszi kirándulás

Október 6-án a Nyíregyházi Vadasparkba látogattunk el, 
mely a várostól néhány km-re a sóstói üdülôövezetben ta-
lálható. A csodálatos természeti környezetben, a 30 hek-
táros területen megfigyelhettük, hogy miként élhetnek a 
különbözô állatok a világ számos helyén. Látogatásunkat 
a fóka showmûsorral nyitottuk. A közel félórás elôadásban 
három oroszlánfóka kápráztatta el a gyermekeket és 
felnôtteket egyaránt. A mûsor végén, aki úgy gondolta fó-
ka-puszit is kaphatott az elôadásban résztvevô fókáktól. 
A sarkvidéki élôlényeket követôen láthattuk a színpompás 
madárházat, majd a trópusi házat, ahol valóban úgy érez-

hettük magunkat, mintha a trópusi esôerdôkben lennénk. Számtalan majomfajjal ismerkedhettek meg a gyerekek, de 
itt kapott helyett a krokodilok szigete is. Mindezek mellett a Kárpát-medence állatvilágát is megismerhettük. Az úgyne-
vezett Parasztudvaron lévô állatok szerencsére nem voltak idegenek a gyermekek számára, sokan megsimogatták az 
ott található kecskéket, lovakat.

A Park bemutatta Afrika csodálatos állatvilágát is, hiszen az oroszlánok mellett lát-
hattunk zebrákat, zsiráfokat, antilopokat, orrszarvúakat valamint a Föld legnagyobb szá-
razföldi állatait, az afrikai elefántokat. Az Ausztráliai földrész pedig számos kenguru faj 
megismerésére adott lehetôséget. A különbözô állatfajok mellett az Állatpark lehetôséget 
biztosít arra is, hogy a látogatók a növények világát is megismerhessék. Így közelrôl lát-
hattuk a mediterrán éghajlat különbözô fáit, terméseit, cserjéket és bokrokat. 2010-ben 
nyitotta meg kapuit a Zöld Piramis. A 2 hektáros területen található az Ócenárium és az 
Esôerdôház. Az elôbbi az Indiai Óceán élôvilágát jeleníti meg, ahol egy üvegfolyosóban 
közlekedve az 500.000 literes akváriumban többek közt rájákat, korallokat, cápákat 
láthatunk. Az Esôerdôház is egyedülálló élményt nyújtott számunkra, hiszen függôhidak magasságából tekinthettünk le 
a káprázatos növényekre, és gyönyörködhettünk a 15 méter magasról lezúduló vízesésben is. Mindezek mellett termé-
szetesen az állatvilág is képviseltette magát. Különlegességeket is megcsodálhattunk, hiszen itt látható az országban 
egyedülálló fehér tigris, a komodói sárkány és a tigriscápa is. A csodálatos ôszi napsütésben, a friss levegôn élmény 
volt a kirándulás a gyermekek részére. Suchné Szabó Edit, Önkormányzati képviselô

Az emlôrák korAi felismerésére
figyelmeztettek

2012. október 20-án került megrendezés-
re Füzesgyarmaton a „tegyünk ma a holnapért!...” 
elnevezésû program, azon belül pedig az elsô Rózsaszín 
szalagos séta. A rendezvény fô szervezôje Suchné Szabó 
Edit önkormányzati képviselô volt, aki egyben a Nôk Egy-
másért, Másokért Közhasznú Egyesület alelnöke. A rendez-
vény az emlôrák korai felismerésére hívta fel a figyelmet, 
továbbá az önvizsgálat elsajátítására és annak alkalmazá-
sára. A program a sétával kezdôdött, melyre nem csak a 
településrôl, hanem a térségbôl is jelentôs számban ér-

keztek résztvevôk. A sétát követôen a helyi Mûvelôdési Ház udvarán galambokat és léggömböket engedtek útjukra 
az egybegyûltek. Tették ezt szimbolikus jelentéssel, hogy vigyék hírét e nemes kezdeményezésnek, és minél többen 
kapcsolódjanak be ebbe az országos programba. Ezt követôen egészségügyi szûrésekkel, valamint különbözô társa-
dalmi szervezetek kiadványaival illetve egészséges életmódot ösztönzô tájékoztató anyagokkal várták az érdeklôdôket. 
A délután folyamán elôadást tartott Dr. Szénási György Szülész-nôgyógyász fôorvos, a Magyar Rákellenes Liga Berety-
tyóújfalui Alapszervezetének Elnöke „Gondolatok az emlôrák megelôzés jegyében” címmel. A több mint 200 résztvevôt 
elsôként Suchné Szabó Edit Önkormányzati képviselô köszöntötte, aki európai uniós és országos statisztikai adatokkal 
irányította rá a figyelmet e téma fontosságára. Köszöntôjében hangsúlyozta, hogy nôként, anyaként, feleségként és 
képviselôként is fontosnak tartja a prevenciót, ezért is gondolta azt, hogy ezzel a programmal is felhívja nôtársai fi-
gyelmét a megelôzés fontosságára. Ezt követôen Dr. Takács Zsófia, Füzesgyarmat város polgármesterének felesége 
mondta el köszöntôjét, majd az eseményen beszédet mondott Dr. Gurmai Zita Európai Parlamenti képviselô, az Eu-
rópai Szocialisták Pártja Nôszervezetének Elnöke, aki szintén a szûrések fontosságára hívta fel a figyelmet, továbbá 
kérte, hogy a nôk a család mellett fordítsanak kellô figyelmet önmagukra is, hiszen csak így maradhatunk sokáig a 
férfiak és gyermekeink mellett. A rendezvény számos kulturális programmal is szórakoztatta a résztvevôket, hiszen fel-
lépet a helyi Zumba csoport, az Általános iskola Társastánc csoportjai, a Dance Aerobic csapat, valamint Balog Kálmán 
énekes elôadása is színesítette a kellemes délutánt. A szervezôk a gyerekekrôl sem feledkeztek el, hiszen kézmûves 
foglalkozásokkal és lovaglással várták ôket.

7
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szépkorúAkAt köszöntöttek

Szépkorúak jubileumi köszöntésérôl szóló kormányrendelet alapján ebben az évben személyesen köszöntötte vá-
rosunk polgármestere és jegyzôje: Veres Ferencné Füzesgyarmat, Petôfi tér 1., Gábor Sándor Bethlen utca 3., Szôke 
Jánosné Hegyesi János utca 4., Jeneses György Kont utca 39., Hegedûs Sándorné Kont utca 48., Péntek Kálmánné 
Széchenyi utca 14. szám alatti lakosokat 90. születésnapjukon.

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társa-
dalom tagjai, közösségei, intézményei részérôl. A szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen a kor-
mányrendelet alapján a 90., 95., 100. életév betöltésekor a jubileumi köszöntéssel okirat és pénzjuttatás jár. 

A szépkorúakat ezúton is tisztelettel köszöntjük, kívánunk a további életükhöz jó egészséget és sok örömet, boldog-
ságot családjuk körében.

népdAlkör bemutAtásA

A Népdalkör 1972 óta folyama-
tosan mûködik, hol kisebb, hol na-
gyobb létszámmal. Jelenleg 23 fô 
tagja van az egyesületnek, igen vál-
tozó életkorral.

A Népdalkör Sári Ferenc tanár 
úr vezetésével alakult meg a köz-
ség nôi aktivitásaiból és a TSZ-ben 
dolgozó nôi tagokból. Ma már az 
alapító tagokból csupán 4 fô éne-
kel aktívan: Botorné Ványi Margit, 
Bucsi Mihályné, Galambos Katalin 
és Horváth Sándor. Külön köszönet 
és elismerés nekik, hogy 40 évig ki-
tartottak e kis közösségben. Sári Fe-
rencet 1988-ban munkája elismeré-
séül Kölcsey díjjal, az önkormányzat 
pedig 2008-ban Pro Urbe díjjal tün-
tette ki Gyôrfi Gyulát, a Népdalkör 
jelenlegi karnagyát.

Kiemelkedô esemény volt 1999. február 21-én a Népdalkörök és Népzenei Együttesek X. Országos Minôsítô Verse-
nye, ahol Arany Páva díjjal tüntették ki a Népdalkört. A csoportot a 30 éves évfordulóján Pro Urbe díjjal tüntették ki. 
A Népdalkör évente 15-20 fellépésen vesz részt. Kezdetben csak Füzesgyarmaton adtak mûsort, mára már az ország 
minden táján jártak, sôt külföldön is volt fellépésük.

A Képviselô-testület anyagi támogatása tette lehetôvé, hogy kiemelkedô eseménnyé sikerült megszervezni ezt az 
ünnepséget. Köszönik az elismerést és a megbecsülést. Ha az önkormányzat és a Képviselô-testület nem segítené 
a Népdalkört, nem tudna mûködni. A következô idézettel zárom gondolataimat: „Felemelkedik minden szív a népdal 
madarával, amely örökké énekel és nem hal meg soha.”

További sikereket és sok színvonalas fellépést kívánok a Népdalkör minden tagjának!
Bucsi Mihályné az egyesület elnöke

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának nevében szívbôl gratulálunk a 100 tagú Sárréti Népdalkörnek a Békés me-
gyei Príma-díj átadás alkalmából, elismerésük jelképeként!

kossuth-hét

Iskolánkban már harmadik éve rendeztük meg a Kossuth-hetet.
Az elsô napon ünnepi mûsorral, versmondással, néptánccal készültek 

tanulóink. Kossuth nóták hangzottak el fúvós hangszeren. Ekkor került 
sor az elsôsök avatására, a jelvények feltûzésére. A mûsor után az ud-
varon fát ültettünk névadónk tiszteletére.

Második napon alsós tanulóink játékos ügyességi versenyen mérték 
össze tudásukat. Szerdán Bocsavatót tartottunk, melynek célja, hogy 
az új ötödik osztályosokat hivatalosan is felsô tagozatosokká avassák a 
nyolcadikosok. A zárónapon a felsôsök osztályonként paprikás krumplit 
fôztek. Jó hangulatú, közösségépítô esemény zajlott.

Pálfi Ágnes, Tóthné Nagy Ilona



9

Az iskolAkezdés után is figyeljünk gyermekeink biztonságárA!

Szeptember elsején az iskolakapukon kívül az elsô ôszi hónapba is be-
lépünk. Az ôsz korábbi sötétedéssel jár, a romló látási viszonyok az is-
kolakezdéssel együtt megnövelik a balesetveszélyt. Ezért is olyan fontos 
fényvisszaverô kiegészítôk használata. 

Kisiskolás gyermekünket ne engedjük egyedül az iskolába, valamelyik 
szülô mindig kísérje el. A szülôk mindig mutassanak jó példát a közleke-
désben is a gyerekeknek, hiszen ôk a példaképeik. A szülôk menjenek át 
a gyermekük elé az iskolához, ne a túloldalról integessenek nekik, hogy 
siessenek az autóhoz, hiszen így a gyermek szétnézés nélkül fog átrohanni 
az úttesten. Az autóval közlekedôk fokozottan figyeljenek oda a hirtelen, 
körültekintés nélkül az úttestre rohanó gyerekekre.

Kerékpárral csak akkor engedjük iskolába gyermekünket, ha már bizton-
ságosan tud kerékpározni, ismeri és be is tartja a közlekedési szabályokat. A 2012/2013-as tanévben ismét folytatódik 
az iskolarendôr program, melynek lényege, hogy minden iskolának van saját rendôre, akihez fordulhatnak, ha tanácsot, 
segítséget szeretnének kérni a gyerekek, szülôk, pedagógusok. 2012/2013-as tanévben folyamatosan ellenôrzésre 
kerülnek az iskolarendôrök által a diákok kerékpárjainak felszereltsége, azzal a céllal, hogy minél biztonságosabban 
tudjanak közlekedni a gyerekek, valamint Vésztôn a Szabó Pál Általános Iskolában és Bucsán a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskolában egész évben folyamatosan részt vesznek a gyerekek a „Szuperbringa programban”, melynek végén, 
2013. május hónapjában egy vizsgát tesznek a diákok, és ha sikeresen teljesítik, akkor kerékpáros igazolványt kapnak. 
A program keretén belül elsajátítják a közlekedési szabályokat, valamint a gyakorlati pályán is teljesíteniük kell.

Borbíróné Kelemen Andrea, rendôr fôtörzsôrmester

megAlAkult Az iskolAi gyermekszervezet

Iskolánk Gyermekszervezete a 2012/2013-as tanév ôszén is megalakult. Megválasztottuk az osztályok képviselôit, 
majd a Gyermekszervezet két vezetôjét: Kovács Laurát a 8. a-ból és Fegyver Olíviát 8. b-bôl. 

A Kossuth-hét keretén belül felavattuk az ötödikeseket ötletes, tréfás feladatokkal. A bocsoknak például aláírásokat 
kellett gyûjteni a központban, volt, aki vízbôl ette ki a cukorkákat, tréfás kérdésekre kellett választ adniuk, bekötözött 
szemmel joghurt evés-etetés, csoki evés késsel-villával, amit természetesen ezekkel az eszközökkel kellett kibontani a 
csomagolásukból. A délután zárásaként pedig hivatalosan is bocsokká avattuk ôket.

A hét végén, gyönyörû napsütésben fôzôversenyt rendeztünk, ahol a 7. c osztály érte el a legtöbb pontot. Az ízek 
világában jártas zsûri szívesen kóstolta az elkészült paprikás krumplikat. Köszönjük Tóth Imréné Erzsike néni és Kiss 
Jánosné Emmuska néni munkáját.

Az Állatok Világnapján rajzversenyre hívtuk a gyerekeket. Elôzetesen a Mini Állatparkot látogatták meg, ahol meg 
kellett keresniük az osztály által kihúzott jellegzetes régi háziállatokat, majd másnap délután a központi iskola elôtt 
rajzolták le a megfigyelteket. A rajzversenyen a zsûri Szabó Éva, Koósné Horváth Angéla és Lévai Adrienn a 6. c mun-
káit értékelte a legjobbra. Köszönjük Csák Árpádnak és Csákné Tóth Editnek, hogy megnézhettük az Állatparkot és 
megismerkedhettünk közelebbrôl a régi háziállatokkal.

A Népmese Világnapján mesét kellett az osztályoknak dramatizálni. Az osztályok az osztályfônökük vezetésével 
délutáni foglalkozások alatt tökéletesítették a mûveket. A háromtagú zsûri Károlyi Sándorné Julika néni, Köleséri Gab-
riella és Gorgyánné Nagy Annamária az ötödik és a hatodik osztályosok közül a 6. b osztály Három kívánságát, míg a 
hetedik és a nyolcadik osztályból a 8. a Három selyp lány elôadását értékelte a maximális aranytallérral. Kellemes és 
szórakoztató délutánt tölthettünk el az iskola könyvtárában Mészáros Zoltánné Klárika néni rendezésében.

A Gyermekszervezet és vezetôje, Gorgyánné Nagy Annamária

M eghívó
Szeretettel hívunk minden kedves érdeklôdôt egy izgalmas rendkívüli szülôi érte-

kezletre, melyet
vekerdy tamás gyermekpszichológus fog vezetni,

„mi kell a gyereknek?, - kicsikrôl nagyoknak” címmel.

idôpont: 2012. november 26. (hétfô) 17.30
helyszín: Füzesgyarmat, Városháza díszterme

A rendezvény mindenki számára nyitott, (szakemberek, szülôk, nagyszülôk és 
mindenki, akiknek fontosak a gyermekeink). A belépés díjtalan!

támogatók: Füzesgyarmat Város Önkormányzata, Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövet-
sége, A Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvodák és Bölcsôde Gyermekeiért Alapítvány
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ôszi tennivAlók A kertben

Itt a szüret ideje! Elkezdhetjük a hernyófogó övek felhelyezését a fák tör-
zsére. Fontos a dísznövények biztonságba helyezése, áttelelô petrezselyem 
vetése, a kései káposztafélék felszedése, tárolása, az ôszibarackfélék rezes 
permetezése, a szôlô zárópermetezése, az áttelelô saláta szétpalántázása, 
a betárolt gyümölcs és gyökérgumósok ellenôrzése, ha kell válogatása. A 
rózsa a virágok királynôje. Ma már számos változatuk ismert. Sokak ked-
vencei a teahibridek, az egyszerû bokorrózsák, amelyek egy szálon egy 
virágot hoznak. Egy méter körüli magasságukkal, sokféle színárnyalatukkal 
minden kertben helyet kapnak. Ontják virágaikat szinte egész nyáron. A 
minirózsák a sziklakertek, kôedények díszei. Egyes új rózsafajták talajtaka-
rásra is kiválóak, egészen alacsonyan futnak hajtásaik. Október, novem-

ber eleje a rózsaültetés ideje. A faiskolákban szabadgyökerû, konténeres és csomagolt rózsák közül választhatunk. 
A szabadgyökerû rózsákkal vigyázzunk, mert könnyen kiszáradnak a gyökerek, ha hosszabb ideig szabadon állnak. 
Ültetés elôtt néhány órára feltétlenül állítsuk ôket egy vödör vízbe. Csípjük vissza a gyökerek végét, s a gödörben jól 
iszapoljuk be. Legmegbízhatóbb az eredése a konténeres rózsának. Ezeket akár virágzó állapotban is ültethetjük, s 
így nem ér bennünket kellemetlen meglepetés, ha a fotó ellenére a sárga rózsánk fehéret virágzik jövô tavasszal. Itt 
egy dologra kell csak odafigyelnünk: fontos, hogy a szemzés a föld felett legyen! A rózsák a napos helyet szeretik. 
Árnyékban rosszul fejlôdnek, fogékonyabbak lesznek a betegségekre. Sôt, fagyérzékenységük is nô, mivel nem tudnak 
beérni hajtásaik a téli hidegek idejére. Kissé kötött talajba ültessük ôket, mivel nem jó, ha túl tömörödött a talaj, mert 
nem engedi át a vizet. A gyökerek pedig nem bírják a vízborítást, elrohadnak. A folyamatos tápanyag-utánpótlásról is 
gondoskodni kell.

A hidegebb idô beköszöntével, egészséges gyümölcsfalevéllel elvégezhetjük az áttelelô növények betakarását. Sü-
nöknek, békáknak téli menedékhelyeket készíthetünk. Ha az itt telelô énekesmadarak etetését megkezdjük, követ-
kezetesen folytassuk tavaszig, így a környékünkön maradnak. Elkezdhetjük a fák törzsének bemeszelését, hogy a téli 
melegebb napsugárzás és kemény éjszakai fagyok ellenhatását kivédjük. Kezdjük meg az el nem ültetett facsemeték 
elvermelését és a lombja vetett szôlô támberendezésének átvizsgálását. Érdemes az idei parasztmuskátlit ügyesen 
átteleltetni. Erre többféle technika alkalmazható, ismerkedjünk meg a legsikeresebbel. Óvatosan mozgatva kiemeljük 
a növényeket a talajból, épp még mielôtt elpusztítaná ôket az elsô fagy. A gyökerükrôl gyengéden lerázzuk a földet. 
A virágokat és a leveleket egyelôre nem háborgatjuk, fejjel lefelé tárolva nem keletkeznek sebek, amelyen keresztül 
kiszáradnának vagy megbetegednének. A pincében kihúzunk egy ruhaszárító kötelet. A muskátlikat felakasztjuk fej-
jel lefelé, egymás mellé a kötélre. A kisebb tövek rögzítéséhez használhatunk olyan mûanyag csiptetôket, amivel a 
mélyhûtôzacskókat szokták lezárni. Tavaszig semmi teendônk nincs, meg is feledkezhetünk a muskátlik létezésérôl, 
még csak vízzel sem kell permetezni ôket. Amikor beköszönt a tavasz, leakasztjuk a növényeket, és lemetszük a vi-
rágokat és a leveleket. Egy órára vízbe áztatjuk a növényeket, majd elôkészítjük a cserepeket, a balkonládákat, és 
visszaültetjük a töveket, melyeket alaposan megöntözünk.

E pár gondolattal szerettem volna tanácsokat adni a kertészkedôk számára. Kívánok kellemes kertészkedést és jó 
munkát a szabadban! Keblusek Béla, kertész

XiX. megyei honismereti, helytörténeti nAp

Hagyomány már a Tájháznál szeptember hónap valamelyik hetében, hogy megtartjuk a Megyei Honismereti, Hely-
történeti Napot. A rendezvény keretében beszámoló hangzott el az idén Egerben megtartott Országos Honismereti 
Konferenciáról. Az aktuális feladatok megbeszélése mellett az elôzô évi sikeres gyûjtômunka különleges darabjait, fo-
tóit láthatták a résztvevôk. Most kerültek a Tájházhoz a Tégla- és Cserépgyár alapító Szilágyi família kitûnô állapotban 
megôrzött fotói is. Megemlékeztek a résztvevôk a Füzesgyarmaton is élt és alkotott Csizmadia Imre zeneszerzô, karnagy, 
énektanár, valamint Jánosi Zoltán református lelkész és Dr. Budai János körzeti orvos füzesgyarmati tevékenységérôl, 
munkásságáról. A rendezvény befejezéseképpen mindenki megelégedésére bográcsos csülökpörkölttel, illetve a népi 
hagyomány ôrzéseképpen finom csôröge elfogyasztásával pihenték ki a fáradalmakat a jelenlévôk. Az új központi sza-
bályozás alapján az Egyesület tagjai csak önköltségi áron juthattak a finom étkekhez.

Fekete János, a CSDHE elnöke

születések
szeptember: Guruczi Tünde 2012-09-05
Budai Regina 2012-09-13
Aggot Boglárka Ágnes 2012-09-13
Hegyesi Lia 2012-09-20

október: Szabó Laura Dorottya 2012-10-08
Pardi Fruzsina 2012-10-25

házAsságkötés:

2012. október 19-én
került sor

Hegedûs Zsuzsanna 
és Beke Zoltán

házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!
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Tájékoztatjuk, hogy 2012-ben Füzesgyarmat városában, a következô napokon történik a kommunális hulladék gyûjtése:

A kiemelt dátumoknál változások lépnek életbe, amirôl a lakosságot idôben tájékoztatjuk!

bolhApiAc füzesgyArmAton

helyszín: Városi piactéren a kijelölt helyen
idôpontok: 2012. október 27. (szombat) 700- 1200

 2012. november 10. (szombat) 700 - 1200

 2012. december 8. (szombat) 700- 1200

Ami önnek már felesleges, az másnak érték lehet.
Várunk bolhapiacunkra: régiségeket, hagyatéki tárgyakat, relikviákat, gyûjteményeket, otthoni felesleges ruhákat, 

használati tárgyakat. A helyeket reggel 600 – 700 között lehet elfoglalni.
helypénzt ebben az évben nem kérünk a füzesgyarmati lakosoktól!

tilos a szerzô jogvédelmet sértô termékek (másolt audio CD, kazetta, DVD stb), valamint csomagolt édesség, 
szeszes italok, dohányáru féleségek, gyógyszer, fegyver árusítása.

jöjjön - nézze - vegye!

tisztelt füzesgyArmAtiAk!

Városunkban sok a nehéz körülmények között élô család,
összefogással és elszántsággal a megsegítésükre lehetünk,

ezért kérjük Önöket, támogassák

„III. Adventi börzénket”.
Elsôsorban tiszta, használható ruhanemûket, lábbeliket várunk,

(de szívesen fogadunk pl.: ágynemût, könyvet, játékot, használati cikkeket stb.)

begyûjtés helye: Mûvelôdési Ház
ideje: 2012. december 7. (péntek) 9-18 óra.

Karácsony közeledtével az adományaikat ajándékként szeretnénk tovább adni.

segítsünk helyben is!

Köszönettel: Margaréta Családos Egyesület,
Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény

„Az élet egyik legszebb jutalma,
hogy miközben az ember másokon segít,

egyben önmagán is segít.” (Emerson)
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szAbó mAgdA és füzesgyArmAt

Szabó Magdára emlékezve 
születésének 95. évfordulóján

Közismert, hogy Szabó 
Magda nagyszülei, Gacsáry 
Emma és Jablonczay Kálmán 
sokáig éltek Füzesgyarmaton. 
A sárréti településen született 
az írónô édesanyja, Jablonczay 
Lenke.

Szabó Magda a legis-
mertebb életrajzi regényé-
ben, a Régimódi történetben 
írta meg családja történe-

tét. A regény anyagának gyûjtése során többször meg-
fordult Füzesgyarmaton. Így emlékszik vissza ezekre 
a napokra: „Jártam a szirén és az anyám születési he-
lyén, Füzesgyarmaton, tartottam kezemben a kancsót, 
amelybôl mindkettôt megkeresztelték, olvastam Gacsáry 
Emma nagyapjának, a nagy Gacsárynak híres mûvét a 
Füzesgyarmati Krónikát.” „Mészáros nagytiszteletû úr rá-
bukkant a füzesgyarmati anyakönyv feljegyzései között 
arra az adatra, ami választ adott a Régimódi történet leg-
fontosabb kérdéseire…” (Megjegyzés: A sárréti szirén a 
nagymama, Gacsáry Emma.) 

Az írónô többször megemlékezik Gacsáry István prédi-
kátorról, aki 1791-ben Füzesgyarmaton született. „Króni-
kája nemcsak a Sárrét büszkesége, de fontos kordoku-
mentum, nem lehet meghatódottság nélkül elolvasni az 
utódoknak szóló üzenetét: ...e jeles gyûjtemény, melyet 
nektek, szeretett hazám fiai, átnyújtok azzal a szíves ké-
réssel, hogy ezt megôrizzétek és folytassátok, hálával és 
tisztelettel elhunyt atyáitok iránt, akik a kormányon ülve 
hasznosan dolgoztak tiérettetek, hogy ti is az ô nyomdo-
kaikba hágva ezt az eklézsiát, ezt a várost, amelyet ôk 
csekély kezdetbôl az isteni kegyelem által apródonként 
ennyire vittek, nevelni, öregbíteni és minél dicsôbb fényre 
emelni törekedjetek.”

A Régimódi történet 1977-bent jelent meg. Érdeklôdés- 
sel olvastam el az írónô akkori új regényét. Különösen ha-
tottak rám a Sárrétrôl írt részek.

Levelet írtam a szerzônek, megköszönve azt, hogy ilyen 
érdekesen és részletesen mutatta be egy regény keretei 
között azt a vidéket, ahol én is élek. A levél mellékleteként 
elküldtem a Péter András Emlékkönyvet. A gimnázium ál-
tal, az iskola 50. évfordulója alkalmából kiadott könyvben 
gazdag anyag található Füzesgyarmatról is.

Néhány hét múlva Szabó Magda levélben köszönte meg 
az Emlékkönyvet és dicsérô soraimat.

Szabó Magda 1917. október 
5-én született. 95. születésnap-
ján ezzel az írással emlékeztem 
az írónôre.

Vaszkó Tamás, címzetes 
gimnáziumi igazgató

egyházAink élete
A református egyház oldAlA

lelkészbeiktAtás
„Ti vagytok a föld sója” / Máté ev. 5, 13/

dr. bölcskei gusztáv püspök úr és katona gyula 
esperes úr október 20-án egyházunk ôsi rendje szerint 
beiktatta lelkipásztori tisztébe tóth zoltán református 
lelkipásztort.

Részletek az elhangzott igehirdetésbôl: egy zsák só-
nak kell elfogyni ahhoz, hogy az egyik megismerje, meg-
szokja a másikat - mondja a népi bölcsesség. Éppen egy 
esztendeje érkeztünk családunkkal Füzesgyarmatra gyer-
mekeinkkel együtt. Bevallom cukor és méz több fogyott, 
de egy kisebb zsák sónak is a nyakára hágtunk már.

„ti vagytok a föld sója” Jézus bemutat. Itt most en-
gem kiemelten, és mindenkor az ô népét. Só vagyok… 
Az Ô kegyelmébôl az, amire a magam erejébôl sohasem 
lehetnék. Ízt adhatok a földnek. Nem showmûsort, de 
mással fel nem cserélhetô, össze nem téveszthetô ízt, 
megmaradást…

füzesgyarmaton nem mindennapi szeretettel és 
megelôlegezett bizalommal fogadott az imádkozó gyüleke-
zet. Hasonlóképpen város egésze is. Lelkipásztor elôdeink 
munkáját áldás kísérte, visszaadták az Egyháznak, az Igé-
nek tekintélyét, súlyát. Szeretettel gondolunk rájuk, imád-
kozunk értük…

Szeretem a földet. Nem önmagában, hanem a rajta élô 
emberrel együtt. Amíg közel éltünk a földhöz, karnyújtás-
nyira volt az ég is. Szeretnék vitába szállni Veress Péterrel, 
aki a Viharsarok népérôl azt írta, soha nem volt igazi hite, 
csak eltûrte az urak vallását. De a tényekkel is szembe 
kell nézni, mert a tények makacs dolgok. 50-60 évvel 
ezelôtt 8000 egyháztag tartozott gyülekezetünkhöz. Most 
kihez tartozunk? 

ti vagytok a föld sója. A múlt nem mögöttünk van, 
hanem alattunk. A só ízét de sokszor érezte már e föld 
könnyben, verítékben. A gyarmati testvérek e nehéz sze-
retettel szeretik a földet, szülôföldjüket. Krisztus szerete-
tének ízét ismeri – e, a föld, a föld népe? 

A templomunk építésének 200 évfordulóján kiadott 
könyv epilógusában ez található: A Szikes földön fellelhetô 
népi vallásosságot a Szentlélek érintése kell, hogy meg-
termékenyítse…

Ha a só ízét veszíti, az ítélet. Cukros mázzal helyettesít-
ve tragikomédia. 

sóvá lenni feladat, felhatalmazás! A mikor a He-
gyi beszéd elhangzott, éppúgy megvolt az embereknek a 
maguk baja, mint most. Ám voltak, akik figyeltek Jézusra. 
Hittek neki, küldetést kaptak. Sóvá lettek. „Jézus Krisztus 
azzá tesz, aminek vesz, azzá formál, amit eredetileg is 
gondolt rólunk, és ahogy már most is tekint bennünket.”/
Ravasz László/

Asztali só. Elérhetô, nem különleges, mindennapi lét-
szükséglet. Önmagában nincs sok haszna. Ha feloldódik, 
úgy fejti ki hatását. Aki megkóstolta az ízek harmóniájá-
ban, nem tudja nélkülözni. A kegyelemnek íze van. Gyó-
gyít, átformál. Sôt új szív, lélek adatik.

Jó ízt, megmaradást munkálni hivattunk el.
Ezen a nyáron megismerkedtem a sóvirággal. E táj 

jellegzetes virága. Egyszerû, kedves szép kék virág, min-
denütt megél. Nélküle sivár lenne a határ. A Hegyi be-
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szédben tanít tovább Jézus. A mezô füvét felruházza az 
Isten…”nem sokkal inkább titeket”?

„Ti vagytok a föld sója” - mondta Krisztus. Kell-e ennél 
több?...

E meggyôzôdéssel kívánok szolgálni a Füzesgyarmati 
gyülekezetben Isten nagy nevének dicsôségére. Ámen.

Köszönjük az ünnepség során tapasztalt segítséget, ösz-
szefogást minden jó léleknek. Az önkormányzatnak és mun-
katársainak külön is azt, hogy e jeles napra templomunk 
beázása során keletkezô foltot bravúrosan elhárították!

Tóth Zoltán, református lelkipásztor

„várj ember szíve készen! mert jô A hôs, Az úr…”

Így énekeljük el mi reformátusok adventben a Krisztus-
várás örömteli feszültségét, szépségét dicséreteink segít-
ségével. „Jó az Úr azoknak, akik várják Ôt, a léleknek, 
amely keresi Ôt. Jó várni és megadással lenni az Úr sza-
badításáig.” / Jeremiás Siralmai 3:25-26. /

Az adventi idôszak a karácsonyra való készülôdés, az 
ünnepvárás idôszaka Nekünk, keresztyéneknek azonban 
ennél többet is jelent!

Maga a szó az „Adventus Domini” latin szókapcsolatból 
származik, ami annyit jelent: az Úr érkezése, eljövetel.

Tehát nemcsak úgy általában várakozunk és készülôdünk 
adventben, hanem az Isten Fia e világba való eljövetelét 
készülünk méltó módon megünnepelni. Készítve, díszítve 
otthonainkat és szívünket is a Vendég fogadására.

Jeremiás próféta szavai jutottak eszembe, amikor a vá-
rakozás idejére gondoltam. Az ige azt állítja, hogy jó vár-
ni.  Manapság ezzel a megállapítással sokan nem értenek 
egyet. Ugyan ki szeret várakozni? Elég, ha felidézzük leg-
utóbbi élményünket egy zsúfolt orvosi váróban, vagy egy 
forgalmi dugóban az utakon. Mindenütt türelmetlenkedô, 
mogorva arcokat látni. Mert nem szeretünk várni. Nem 
szeretjük, ha rabolják az idônket, mint ahogy azt sem, ha 
nem azonnal teljesülnek a vágyaink.

Ebben a mai rohanó világban meg amúgy is minden-
honnan azt az üzenetet közvetítik felénk, hogy nincs idô 
semmire. Sem a fájdalomra, sem a betegeskedére, sem 
a szülésre…stb. Szinte úgy érezzük már nincs idônk élni 
se! Beszédes anyanyelvünk is árulkodik errôl. Míg régen a 
gyermekvárás idejét várandósságnak nevezték, ma már 
inkább így mondják: terhesség... Lerövidült a gyermekkor 
ideje is. Már kisóvodás korban el „kell” kezdeni a fejleszté-
sét, nehogy lemaradjon a gyerek! Miközben mindenhová 

rohanunk azonnal oldódó, „instant”, várni nem tudó éle-
tünk vajon nem lesz- e szegényebb? Vajon nem rohan-e 
el mellettünk közben a saját életünk?

Egyáltalán tudjuk-e, látjuk-e még a célt? Mi a titka a 
prófétának? Ô miért szeret, hogyan tud várni? Azt hiszem 
a titok nem a hogyan-ban van, hanem abban, akire vár 
Jeremiás. Ô az Úrra vár. Pedig egy nagyon nehéz élethely-
zetben hangzik el ez a megállapítás. Jeruzsálemet a ha-
talmas Babilónia királya elfoglalta, vezetôit megölette, és 
még az Úr házát is felgyújtatta. Néhány oldallal elôrébb így 
sír: „Van-e oly fájdalom mint az én fájdalmam, …amely-
lyel megszomorított az Úr izzó haragja napján?!” / Jer. 
Sir.1,12./

Aztán mégis így szól: „De ha újra meggondolom, re-
ménykedni kezdek: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, 
mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy 
a te hûséged!”

Ha ismerjük azt, akire várunk, akkor könnyebben megy 
a várakozás. Figyeljük meg a szerelmeseket! Nem bánják, 
ha szerelmük késik is a találkozóról, csak újra viszont lát-
hassák egymást. A mi várakozásunkkal sokszor az a baj, 
hogy nem a megfelelô dolgokra, személyre várunk. Azért 
csalódunk annyit!

Életünk jobbra fordulását a szerencsétôl, a jobb 
körülményektôl vagy egy kedvezô politikai fordulattól re-
méljük. Mások pedig a Sors kegyeire bízzák magukat. De 
ki is van mindezek mögött? Emberek? Valami homályos, 
önkényes, titokzatos szellemi hatalom? Akkor már nem 
jobb inkább az Úrra várni, ahogy a próféta is teszi?

Arra az Úrra, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz! 
Arra az Úrra, aki igazságos és hûséges. Akinek szerete-
te az egekig ér. Aki azért korlátozta, szegényítette meg 
magát és vette fel egy csecsemô testét és lett emberré, 
hogy a kereszten odaáldozva bûntelen életét értem és 
mindannyiunkért, nekünk örök életet és bûnbocsánatot 
szerezzen.

Azért tudunk mi keresztyének a prófétával együtt min-
den adventben bizalommal és örömmel várni újra és újra, 
míg egyszer minden váradalmunk beteljesül, mert ismer-
jük Urunkat és tudjuk, hogy Ô szavatartó Úr. Ezért a mi 
várakozásunk nem hiábavaló! Az ilyen várakozáshoz pedig 
nem más, csak egy jó adag hit kell!

              Áldott Adventet Mindenkinek!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

ADVENTI FÉNYEK ünnepségünkre

Idôpont: 2012. december 02. 17 óra
Helyszín: Füzesgyarmat, Református templom

Tisztelettel: Református Egyházközség és
a Füzesgyarmati Népi Kismesterségek- és

Kézmûvesek Egyesülete
 Támogató: Füzesgyarmat Város Önkormányzata
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egyházAink élete
Az unitárius egyház oldAlA

emlékek árAdAtábAn…

„ôszi napnak mosolygása, / ôszi rózsa hervadása, / ôszi 
szélnek bús keserve / Egy-egy könny e szentelt helyre.”- 
írja Ady Endre, aki soha nem volt az a lágyszívû, búslako-
dó fajta, de emelkedett, erôs hangon tudott nemzetünk 
fájdalmával egybeolvadni.

Az ô idejében sok más dicsô történelmi esemény kö-
zül az aradi 13 (és több száz másik) kivégzésével zárult 
1848/49-es forradalom és szabadságharcra kellett emlé-
kezni. Két borzalmas világégés, az ország szétszaggatása 
és kommunista véres diktatúra után jött a másik nagy 
októberi dicsôséges forradalom, majd annak az orosz 
tankok és csizmák általi eltiprása. Mindkettôrôl méltó-
képpen emlékeztünk, emlékezünk templomunkban alka-
lomhoz illô versekkel, énekekkel és helyeztük el virágain-
kat településünk mindmáig egyetlen „Aradi 13 Vértanú” 
emlékmûvénél, valamint a templombeli 1956-os emlék-
tábla és a szoborparkbeli ’56-os emlékmû és rajta Gímes 
Miklós, az 1958-ban kivégzett unitárius vértanú, mártír 
emlékére állított emléktáblánál.

Október 28-án pedig azokra a hitelôdökre emlékezünk, 
akik elindították a reformációt, és vállalva vérpadot, mág-
lyát, börtönt, hóhérpallost, számûzetések gályarabságát 
kiküzdötték, hogy „mindenki azt a vallást gyakorolja, amely 
felfogásával megegyezik, mert a hit Isten ajándéka” (Dá-
vid Ferenc 1579-ben, a dévai várbörtönben vértanúhalált 
halt unitárius egyházalapító püspök fogalmazása). 

Egy szempillantás az emlékezések áradatába és ott va-
gyunk november 1-jén, amikor gyertyát gyújtunk halotta-
ink emlékére, és november 4-én, a Nemzeti Gyásznapon 
ismét fekete gyászt ölt az életünk, a lelkünk, az ’56-os 
szabadságharc eltiprásának napján. Ez alkalommal a Kos-
suth Rádió, délelôtt 10 órától a templomunkból közvetít 
istentiszteletet. Várjuk templomunkba vagy a rádiók elé e 
megemlékezésre, városunk egyedi, kivételes alkalmára!

Dutka Ákos azt írja az ’56-os szabadságharc kapcsán: 
„Ady kérdezte sorsa éjjelén: / Lehet-e az ember, ember és 
magyar?”. Erre válaszolhat zivataros magyar történelmünk 
minden helyzetében, minden októberi emlékezô alkalom-
mal a kezdô Ady vers záró soraival: „ôszi napnak csendes 
fénye, / Tûzz reá a fényes égre, / Bús szívünknek enyhe 
fényed / Adjon nyugvást, békességet!” Mély, ôszinte em-
lékezéseket, lelki megújulást kíván:

Balázsi László lelkész, mb. püspök

ôszi hitélet…

Úgy szoktam fogalmazni, hogy a jó Isten úgy teleszór-
ta az ôszünket emlékezések alkalmaival, mint ahogy te-
leszórja a természetet ezerszínû lehulló falevelekkel. Az 
emlékezésekbôl jutott novemberre is. Októberbôl egyé-
ni fájdalmainkkal hajoltunk át november 1-je délután-
jára, a halottainkra való emlékezésbe. De már az idô 
fordulékonyságára való tekintet nélkül elindultak az embe-
rek elôtte és utána való napokon a temetôk, emlékhelyek 
felé, vagy csak a messze távolba gondolni otthon hagyott 
vagy idegenbeli jeltelen sírhelyekre.

Áprily Lajos írja: „Ne állj zokogva síromnál, / nem va-
gyok ott, nem alszom. / De ott vagyok az ezer szélben, mi 
fú, / Én vagyok a gyémántcsillogás a havon, / Én vagyok 
a napfény az érett gabonán, / Én vagyok a szelíd esô. / 
Amikor felébreszt a reggeli zsivaj, / Ott vagyok minden 
hangban veled. / Ne állj hát zokogva síromnál, / mert nem 
vagyok ott, / nem haltam meg…” És mégis ott álltunk és 
állunk, mert „Én várom ôket, ôk várnak engemet. / Ôk 
vissza sohse jönnek, én bizton elmegyek.”- írja Horváth 
Imre nagyváradi költô.

És tudjuk, mert Kosztolányi Dezsô után, hogy „Így táp-
lálnak még most is a holtak, / S élnek, amíg emléküket 
áldjuk! / Kárba nem vész a vetômag jó földbe hullva, / És 
a talentumok is csak sokasodnak méltó kezekben.”

Ilyen volt az egyéni emlékezésünk, de ilyen volt a közös-
ségi emlékezésünk is november 4-én a Kossuth rádió által 
élôben közvetített istentiszteleten is, ahol éppen elegen 
voltunk és nem hiányoztak azok, akik meghívásunkra sem 
jöttek el, mert nekik nem gyászos emléknap az, amikor a 
szovjet gonosz birodalom véresen eltiporta 1956-os for-
radalmunkat. Nem gyôzzük küldeni megkeresésre szerte 
az országba és határainkon kívülre az istentisztelet hang- 
és írásos anyagát. Köszönet a Príma-díjas Népdalkörnek, 
Kovács Gréta és Laura megkonfirmált lánynak és a töb-
bi hittanosnak, hogy gyülekezetünk és nyugdíjas klubunk 
megjelent tagjai mellett emelték a nap élményét. Novem-
ber 18-án is találkoztunk gyermekistentisztelet keretében, 
amikor Oláh Nikolett és Kovács Sziszi hittanosok szolgá-
latával, de a többi hittanos és a Margaréta Családosok 
Egyesülete tagjai segítségével emlékeztünk Dávid Ferenc, 
Déva várában mártírhalált szenvedett reformátorunk, a 
világ egyedüli magyar alapítású unitárius egyház elsô püs-
pökére. Aztán a hosszú estéjû napok elhozták az adventet 
is. December 2-án meggyújtjuk a templomi koszorú elsô 
gyertyáját, valamint az ökumenikus szertartással megnyi-
tott advent városi koszorújának gyertyáját és megáldjuk a 
református templom elôtti betlehemet. Majd december 
9-én gyermekistentisztelettel („szolgál” Hegyesi Domini-

ka és Köleséri Martin) és 
a margarétásokkal Miku-
lás-napi rendezvénnyel me-
gyünk Karácsony felé.

Hogy áldott legyen az ün-
nepünk, jöjjön mindenki ve-
lünk. Szeretettel kívánunk 
városunk minden lakójának 
szép ôszt és tartalmas ad-
ventet:

Balázsi László,
ny. mb. püspök
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zumbA füzesgyArmAton

Zumba alapszlogene: „Ditch the work out, join the party!”
Vagyis: „Hagyd a monoton edzést, és csatlakozz a bulihoz!”

A zumba egy könnyen elsajátítható, latin ritmusokra épülô fitness program, ahol a test és lélek egy-
aránt felfrissül. Aerobik és különbözô táncok lépéseibôl tevôdnek össze a mozdulatok. Olyan ismert 
táncok alaplépéseit tartalmazza, mint a salsa, merengue, cumbia, flamenco, calypso, reagetton, 
hastánc. Egy óra alatt körülbelül 600 kalória égethetô el. Ez a csodálatos új ôrület kicsiny város-
unkban is megjelent Kovács Eszter jóvoltából. 2011. októberében úgy döntött, Füzesgyarmaton és 

Szeghalmon elindítja élete elsô zumba óráit. 2012-ben pedig Körösladányban is megalakult a Zumba csoport, Eszti 
elmondása szerint: ezt igazán szívbôl és „szerelembôl” lehet csinálni! A gyarmati zumba csapat nemcsak egy csoport, 
amelybe minden héten eljár az ember, hanem egy családnak mondható. Mi se bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy má-
jus 27-én egy családi-baráti szalonnasütést rendeztünk a Tájháznál, ezúton is köszönet Fekete Jancsi bácsinak. Nagy 
örömünkre kis csapatunk különbözô rendezvényekre 
kapott meghívást a nyári idôszak alatt. Július 21-én 
a Kastélypark Fürdô területén megrendezésre került 
Csöröge Fesztiválon színesítettük a programot. 

Szeretnénk megköszönni minden rendezvény 
szervezôjének, hogy meghívnak rendezvényeikre 
bennünket, melynek örömmel teszünk eleget. 

Reméljük, hogy akik láttak minket, kedvet kaptak 
a Zumbához, és csatlakoznak „családias” csapatunk-
hoz. Bármikor be lehet lépni; kortól, nemtôl, súlytól 
független! A lényeg, hogy bô egy óra alatt vidám, 
laza, felszabadult lesz mindenki úgy, hogy táncol, és 
kalóriát éget! 

Szeretettel várunk mindenkit!
Pengô Anikó

óriási sportteljesítmény! szép volt lányok!

Nagy örömmel hallottuk a hírt, hogy 2012. október 07-én a Spar Buda-
pest Nemzetközi Maraton – és Futófesztiválon három füzesgyarmati hölgy vé-
gig futotta a maratont: 42 195 m-t. Hatalmas teljesítmény! Mennyi munka, 
mennyi energia és kitartás van mögötte!
Hogy kik ôk, akikre büszke minden füzesgyarmati? Szilágyiné Szabó Mónika 
4 óra 30 perces idôvel, Szulyáné Szabó Gyöngyi 4 óra 54 perces idôvel, 
Oláhné Túri Magdi 5 óra 14 perces idôvel teljesítette a távot.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében szívbôl gratulálunk, jó egész-
séget és további szép sikereket kívánunk!

Bere Károly, Ibrányi Éva

nôi-férfi erôemelô és fekvenyomó
profi nyílt rAW (nemzetközi verseny)

2012. szeptember 8-9-én Füzesgyarmaton meg-
rendezésre került a Nôi-Férfi Erôemelô és fekvenyomó 
Profi Nyílt RAW (Nemzetközi verseny). A kétnapos ren-
dezvényen mintegy 180 versenyzô vett részt, és hihe-
tetlen súlyokat mozgattak meg. Többek között szüle-
tett egy új magyar csúcs, valamint az Európai csúcs is 
megdôlt. A versenyre a környezô országokból is érkez-
tek versenyzôk, így még hangulatosabb lett a rendez-
vény. A hely adottságai miatt mind a versenyzôk, mind 
a Profi Liga vezetôsége meg volt elégedve, és hozzá-
tették: „remélik a közeljövôben is sikerül egy hasonló 

színvonalú versenyt szervezni”. füzesgyarmati indulók: kunos sándorné Open kategóriában arany érmet szerzett; 
dobos lászló Open kategóriában bronzérmet szerzett; Ambrus krisztián Ifjúsági kategóriában ezüstérmet szerzett; 
oláh zsolt Ifjúsági kategóriában bronzérmet szerzett. Eredményeikhez gratulálunk!

Szôke Szabolcs, Boss Body Club elnöke
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A gyArmAtiAk kedvenc receptjei
csirkemell ôzgerinc formábAn

(BEKÜLDTE: BISCHOF ÉVA)

hozzávalók: 80 dkg kockára vágott csirkemell, 
40 dkg szeletelt bacon, 20 dkg reszelt sajt, 2 egész tojás, 
4-5 evôkanál tejföl, egy csokor petrezselyemzöld, 3 
evôkanál liszt, só, bors ízlés szerint.

elkészítés: Összekeverem a sajtot, a tojásokat, a tej-
fölt, a lisztet, a petrezselyemzöldet, a sót, a borsot, a csir-
kemellet a masszához adom. Közben a baconnel kibéle-
lem az ôzgerincformát. Beletöltöm a húsos keveréket, a 
kilógó szalonnát ráhajtogatom. Elômelegített sütôben kb. 
40 percig sütöm, tepsire borítva még visszateszem, hogy 
szépen megpiruljon.

Melegen tetszés szerinti körettel (sült krumpli, rizs) íz-
letes fôétel, hidegen egy szelet kenyérrel, salátával kiváló 
vacsora lehet.

kürtôskAlács recept
(BEKÜLDTE: SZÔKÉNÉ IBRÁNYI JUDIT)

hozzávalók: 10 dkg zsír, 50 dkg liszt, 1 tojás, 1 csipet 
só, cukor ízlés szerint, 1 tejföl, 5 dkg élesztôt kevés tejben 
felfuttatni.

 elkészítés: A zsírt a liszttel elmorzsolni és a többi hoz-
závalót kézzel vagy akár robotgéppel simára összedolgoz-
ni. Megkelesztem. Azután lisztezett deszkára kinyújtom 
kb: fél-egy cm vastagra, téglalap alakúra. Kétujjnyi széles 
csíkokat vágok belôle, annyit amennyi rolócsövem van. A 
megolajozott rolócsövekre ezután feltekergetem a tésztát 
vigyázva, hogy ne nyúljon. Tojással megkenem a tetejét 
és apróra vágott dióba amibe rakhatok kevés cukrot is, 
megforgatom. Bele a tepsibe, kicsi pihentetés után sül-
het. Ha marad ki tészta, az tökéletes lekváros buktának. 
(Édesanyám almáslepényt is készít ebbôl a tésztából.)


