
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja • XXIV. évfolyam 11. szám • 2012. december

Az utóbbi évek legnagyobb szabású beruházását adták át a vidékfejlesz
tési miniszter közremûködésével. 2.oldal

Ajánló

InformAtIkAI fejlesz-
tés A könyvtárbAn
Egy pályázatnak köszön
hetôen közel nyolc millió 
forintot nyert eszközbe
szerzésre a könyvtár.
 2. oldal

búcsúzIk A jegyzô
Tizennyolc év után Botlik 
Tiborné jegyzôasszony meg
válik hivatalától nyugdíjba 
vonulás miatt. 4. oldal

Preventív nAP 
szülôknek és 
PedAgógusoknAk
Játékkal, mozgással és 
elôadásokkal keresték a 
választ a füzesgyarmati 
szülôk és a szakma 
képviselôi a nagy kérdés
re: „Hogyan lehetnék jobb 
szülô?”. 5. oldal

Ajánló

újrA megrendezték 
A várkonyI Imre 
emléktornát
A város egykori polgár
mesterének tiszteletére 
idén másodjára rendez
tek futballtornát.
 7. oldal

legyôzhetetlen 
gAlAmbos-huszár 
Páros!
Világkupát nyert Galam
bos Nándor a kettes fo
gatok szimultán hajtás 
versenyszámában.
 7. oldal

jól szerePeltek A 
gyArmAtI lányok
Felnôtt nôi kézilabdások 
a középmezônyben zártak 
az ôszi fordulóban.
 8. oldal

gAzdAfórum füzesgyArmAton

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt a vendége an
nak a gazdafórumnak, amelyet 2012. november 30án 18.00 
órától tartottak Füzesgyarmaton a Mûvelôdési Házban. A minisz
ter a szennyvízberuházás átadására érkezett a városba, de egy 
a Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselônôvel való korábbi 
egyeztetésnek köszönhetôen az átadó ünnepség után is a telepü
lésen maradt egy gazdafórum erejéig. Fazekas Sándor elôadása 
az „Anyaföldtermôföldmegélhetés” címet viselte, amelyben a 
miniszter ismertette azokat a kormányzati intézkedéseket, ame
lyek a vidéken élô emberek és a gazdatársadalom könnyebb 
megélhetését voltak hivatottak elôsegíteni. 

A nemrégiben elfogadott földtörvény és más törvénymódosítá
sok elsôsorban azoknak a helyben gazdálkodó embereknek az ér
dekeit szolgálják – derült ki a miniszter szavaiból , akik valóban termelô tevékenységet folytatnak. A meglévô szabályok 
egyszerûsítésével is igyekeztek támogatni a gazdák piacrajutását, hogy a termelô közvetlenül tudja, ha más nem, köz

vetlen környezetében értékesíteni elôállított termékeit, 
amely korábban komoly nehézségekbe ütközött.

Fazekas Sándor mellett jelen volt a fórumon Palkovics 
Péter, az MVH elnöke és Dr. Szabó Csaba miniszteri 
biztos, akik a jelenlévôk konkrét szakmai kérdéseire is 
válaszoltak, amelyeknek egy részét már elôzetesen, 
írásban megküldték a tárcának.

A teltházas találkozón számos kérdés vetôdött fel, 
amelyekre elsôkézbôl kaphattak választ a gazdák a 
minisztertôl, a Hivatal elnökétôl illetve a miniszteri biz
tostól.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
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A vIdékfejlesztésI mInIszter közremûködésével
Adták át A szennyvízberuházást füzesgyArmAton

A beruházás a „Füzesgyarmat Város (2/A2/B456
78910 öbl.) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisz
títótelepének bôvítése” elnevezésû pályázat keretében 
valósulhatott meg az Európai Unió Kohéziós Alapjának 
társfinanszírozásával. A kétmilliárd forintot is meghaladó 
fejlesztés Füzesgyarmat város életében az elmúlt idôszak 
egyik legnagyobb volumenû beruházása.

Az ünnepélyes átadó rendezvényre a város szennyvíztisz
tító telepénél került sor 2012. november 30án 15 órától. 

A rendezvényen ünnepi köszöntôt mondott Bere Károly, Füzesgyarmat város polgármestere, Dr. Fazekas Sándor vidék
fejlesztési miniszter és Dr. Kovács József, a Parlament Egészségügyi Bizottságának elnöke. A Miniszter Úr elmondta, 
hogy beruházásnak köszönhetôen a város szennyvíz általi talajterhelése nagymértékben csökkenhet, és ezáltal egy 
európai színvonalú szennyvízkezelés valósulhat meg Füzesgyarmaton, aminek köszönhetôen javulhat a gyarmatiak 
életminôsége is.

A szennycsAtornA hálózAtrA ráköthetô IngAtlAnok utcAjegyzéke 
(2/A, 2/B, 4,5,8,9,10. sz. öblözet) (2012. december 10. állapot)
Áchim András u., Akácfa u., Aradi u., Arany János u., Árpád u., Attila u., Bacsó Béla u., Bajza u., Baross u., Báthori 

u., Batthyány u., Bem u., Berzsenyi u., Bethlen u. (2535. számig), Bihari u., Bocskai u., Botond u., Brassói u., Csánky 
Dezsô u., Damjanich u., Dobó u. (3755. számig és 3866. számig), Dózsa u., Dugonics u., Erkel u., Gacsári u. (19. 
számig és 236. számig), Garai tér, Garai u., Garalapos u., Hegyesi János u., Hunyadi u., Jókai u., József Attila u., 
Kertész u., Kinizsi u., Kisfaludy u., Kiss Ernô u., Klapka u., Kölcsey tér, Kolozsvári u., Kont u. (4377 számig és 58
76/1. számig), Kossuth u., Körösi Csoma S. u., Kunérkert, Lehel u., Lenkei u., Lôcsei u., Május  1. u., Mátyás király u. 
(519. számig és 1422. számig), Mikszáth u., Nagyatádi u., Orgona u., Pozsonyi u., Rákóczi u. (17. számig), Réti u., 
Sárrét u., Sas u., Simonyi u., Somogyi  Béla u., Sport u., Szabolcs u., Szabolcska u., Széchenyi u., Szigligeti u., Szív 
u. (24. számig), Táncsics u., Tó u., Vécsei u., Veres P. u., Vörösmarty u. (215. számig), Zöldfa u., Zrínyi Miklós u., IV. 
külterület.

Az ingatlantulajdonosok, a szennyvízcsatorna hálózatra történô rácsatlakozás feltételeirôl és lehetôségérôl  szórólap 
formájában   tájékoztatást kaptak/nak/.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy aki 2013. március 31.ig ráköt a szennyvízcsatorna hálózatra, annak két 
hónapon át díjmentesen biztosítja a csatornaszolgáltatást az Alföldvíz Zrt.

sAjtóközlemény
InfrAstruktúrAfejlesztés A hegyesI jános városI könyvtárbAn

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intézménye TIOP1. 2. 311 / 120120176 azonosítószámú 
pályázatával 7 993 774 Ft vissza nem térítendô EUs támogatást nyert a Füzesgyarmat Város Könyvtárának infrast
rukturális fejlesztésére.

Az informatikai eszközbeszerzés 2012 októberében indult és 2012 decemberében fejezôdött be. A fejlesz
tés eredményeképpen Füzesgyarmat város könyvtárának infrastrukturális fejlesztése során új munkaállomások és 
mûködtetésükhöz szükséges operációs rendszerek, felhasználói szoftverek és egyéb kapcsolódó informatikai eszközök 
kerültek beszerzésre, melyek a szolgáltatások technikai hátterét biztosítják, hozzájárulnak a szolgáltatások minôségi 
és mennyiségi fejlôdéséhez. A fogyatékossággal élôk számára biztosítani a speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kap
csolódó infrastruktúra  fejlesztést a fogyatékkal élôk könyvtárhasználatát segítô informatikai eszközök beszerzésével. 
A fejlesztések lehetôvé teszik a kapcsolódást az országos könyvtári rendszer egészéhez.

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intézmény • Cím: 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 10.
Email: hegyesi5525@gmail.com • Honlap: www.fuzesgyarmat.hu • www.ujszechenyiterv.gov.hu
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önkormányzAtI hírek

A képviselô-testület a 2012. november 29-ei ülésén a 2013. évi költségvetési tervezést és gazdálkodást 
illetôen az alábbi jelentôsebb célokat és feladatokat határozta meg: 

  Az intézményeink mûködésének biztosítása maximális takarékosság mellett. Elsôsorban a kötelezô önkormányzati fel
adatok ellátásának fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi 
elôírásoknak megfelelôen, a kiadások minimalizálása mellett. 

  Önkormányzati és intézményi bevételek maximalizálása.
  A költségvetési egyensúly megôrzése érdekében valamennyi költségvetési szerv vezetôje köteles takarékos, ésszerû 

gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 

2013. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a jövô évi 
költségvetési rendeletben a mûködési és esetleges felhalmozási feladatokon belül a kötelezô és önként vállalt felada
tok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges.

  A közvetett támogatások körének és mértékének felülvizsgálata szükségessé válhat.
  Az önkormányzati tulajdonban lévô gazdasági társaságok saját bevételeinek maximalizálása, ezáltal az önkormányzati 

hozzájárulások csökkentésére való törekvés.
  A felvett hitelek tôke és kamattörlesztésének pontos teljesítése.
  Pályázati lehetôségek kihasználása, elsôsorban az önerôt nem igénylô pályázatok esetében.
  A folyamatban lévô pályázatok sikeres befejezése. (szennyvíz, kerékpárút)
  Közterületeink karbantartására, örökzöld, cserje, fák és évelõ növények ültetésére, telepítésére a 2013. évben 

jelentôsebb összeget szükséges elkülönítenünk,
  Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maradéktalan beszedésére.
  Legfontosabb cél a 2013. évi költségvetés mûködési hiány nélküli tervezése, hiszen a törvény értelmében a költség

vetési rendeletben mûködési hiány már nem tervezhetô.
  Sportcsarnok felújítása pályázati támogatással.
  Sport és Árpád utca forgalomlassításának kiépítése.
  A sportpályánál szociális helyiség építése. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselôtestülete megalapította a füzesgyarmati városgazdálkodási és Intéz-
ményüzemeltetési korlátolt felelôsségû társaságot, az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságát elsôsorban 
a közintézmények épületeinek üzemeltetésére és mûködtetésére, valamint az önkormányzat egyes városgazdálkodási fel
adatainak 2013. január 1tôl történô ellátására. Fôbb feladatai lesznek:

településgondnokság: 
 közintézmények épületeinek mûködtetése,(iskola, óvoda, sportcsarnok, hivatal, közmûvelôdés, bölcsôde)
 önkormányzati szakember és szociális bérlakások bérbeadása, fenntartása
 közfoglalkoztatott dolgozók irányítása (tevékenységhez köthetô létszám)
  
településüzemelés: 
  településgondnokság által nem mûködtetett ingatlanok (nem lakás céljára és nem közfeladat ellátását szolgáló épü

letek + Egészségügyi Központ) üzemeltetése, bérbeadása,
 munkagépekkel, jármûvekkel szolgáltatás nyújtása, bérbeadása, (személyszállítók kivételével)
 piac üzemeltetése,
 agyagbánya üzemeltetése, földértékesítés.
 közparkok gondozása,
 önkormányzati utak akadály és hómentesítése,
 belvízvédelem biztosítása, 
 állati hulla begyûjtô telep mûködtetése,
 munkagépek, jármûvek üzemeltetése a felsorolt feladatok vonatkozásában,
 közkifolyók és közvilágítás felügyelete.

A felsorolt feladatokat eddig az önkormányzat szakfeladatán alkalmazott 6 fô közalkalmazott, és a KLAPI intézménynél 
10 fô közalkalmazott, míg a polgármesteri hivatal pénzügyi dolgozói közül 1 fô köztisztviselô látta el, akiknek 2013. január 
1tôl a gazdasági társaságnál  változatlan feltételû továbbfoglalkoztatását biztosítja a Képviselôtestület.

új jegyzôt választott a pályázók közül a Képviselôtestület. 2013. január ltôl a város jegyzôje dr. makai sándor lesz, 
aki Füzesgyarmaton kezdte a közigazgatási pályáját, jelenleg Zsadányban jegyzô, és Komádiban lakik.
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elköszön A nyugdíjbA vonuló jegyzô

tisztelt lakosság!

Egy változás történik az életemben, 2013. január ltôl nyugdíjas leszek. 
Édesapám arra tanított, hogy az elmúlást nem szabad szomorúan megélni, 
tudomásul kell venni, hogy ez az élet rendje. 

Igen, az élet rendje, az hogy a fiataloknak át kell adni a helyünket. Örülni 
kell, hogy a pályámon ezt a szép kort megértem.

Néhány hét híján 18 éve dolgozom Füzesgyarmaton. Nagykorúvá nevelke
dett a munkám gyümölcse. Ez a gyümölcs is, mint minden kisgyermek na
gyon sok áldozat és nehézség által nevelkedett, melyet minden körülmények 
között szívesen vállaltam. A jegyzôi hivatás egy megtisztelô, felelôsségteljes szolgálat a város lakosságáért, 
mely egyrészt közvetlenül a lakosság egyedi ügyeinek elintézésével, másrészt az önkormányzat Képviselôtestületének 
munkája útján valósult meg. Munkámmal igyekeztem segíteni a város lakóinak jobb megélhetését és jövôjét. Az el
múlt 18 évben nagyon sokat fejlôdött Füzesgyarmat. Örülök, hogy mindennek részese lehettem. 2000ben város lett, 
remélhetô. jövôre már nem marad aszfalt nélküli út, kerékpárutak, járdák épültek, szennyvízhálózat tisztítóval az egész 
településre. A gyógyvízhez OEP támogatással a gyógyászati kezelés kiépült a Gara szállóban, ami remélhetôen rövide
sen újraindul. A Kastélypark fürdôben új gyógymedencék és gyermekmedence épültek. Ide települt a KUKA Kft, mely 
ma már közel ezer embernek ad munkát. Az ország egyre nehezedô gazdasági helyzetében nagyon sok megszorító 
intézkedést kellett tenni az önkormányzat intézményeinek napjainkig. Vállalkozásba adtuk a konyhát és a köztemetôt, 
a strand intézményi feladatait Kft vette át. 

Most alakul át a közigazgatás, 9 fô köztisztviselô januártól a járásnál fog dolgozni, de marad kirendeltség 
Füzesgyarmaton, így csak 2 fô fog Szeghalomra átjárni. A lakosság pedig helyben intézheti az ügyeit tovább. 

Az iskola fenntartója az állam lesz januártól. Az óvoda új intézményként marad. A közoktatás is itt marad, változatlan 
feltétellel mûködik tovább, mivel az épületeket továbbra az önkormányzat üzemelteti. 

A közintézmények üzemeltetési feladataira Kftt hozott létre az önkormányzat. Sokat tettem azért, hogy mindez 
lehetôleg úgy történjek, hogy ne csorbuljon senki érdeke. 

A feladat legalább ugyanolyan színvonalon legyen ellátva, és a dolgozók változatlan feltételû továbbfoglalkoztatása 
megvalósuljon. 

Bízom abban, hogy a munkámmal beírhattam Füzesgyarmat történetébe a nevem. Sokszor mondtam, hogy én 
„gyarmatosítva” vagyok. Itt éltem és dolgoztam: Füzesgyarmat városért és lakosságáért a polgármesterrel, a Képviselô
testülettel, az intézményvezetôkkel, a civil szervezetekkel és a munkatársaimmal együtt. 

Úgy érzem, hogy eddig két családom volt, és most az egyiktôl el kell köszönni.
Kívánok városunk minden lakójának Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Esztendôt. 

Tisztelettel: Botlik Tiborné

AjánlAtI felhívás!

A Kossuth utca 10. szám alatti Kínai bolt 2012. december 31én bezár. A 250 m2 hasznos alapterületû épületet keres
kedelem, szolgáltatás, vagy munkahelyteremtés céljára bérbe adásra ajánlja a tulajdonos önkormányzat.

Az ajánlat elbírálásánál elônyt élvez, aki a legtöbb munkahelyet teremti és a legmagasabb bérleti díjat ajánlja.

Az ajánlatokat 2013. február 10ig lehet benyújtani Bere Károly polgármester részére címzett 
(5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.sz.) zárt borítékban. Részletesebb tájékoztatást ad Bere Károly polgármester.

bolhAPIAc füzesgyArmAton 2013. évben

helyszín: Városi piactéren a kijelölt helyen, szombatonként 7 órától 12 óráig
Idôpontok:  2013. január 16., február 13., március 11., április 15., május 13., június 10., július 14., 

augusztus 12., szeptember 16., október 14., november 11., december 8.

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 sem 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.

jôjjôn - nézze - vegye
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hogyAn lehetnék jobb szülô?

2012. november 26án, egész napos rendezvénysorozaton vehettek 
részt az érdeklôdô szülôk, ill. az óvodai és bölcsôdei nevelésben résztvevô 
szakma képviselôi.

A körös-sárréti civil szervezetek szövetsége szervezésében 
a délelôtt folyamán a bölcsiben, „mondókázó-játékos mozgásra 
ösztönzô foglalkozás” volt, ahol megtapasztalhatták a szülôk, nevelôk 
milyen jó együtt játszani, milyen sokat jelent az a néhány meghitt perc 
gyermekeinknek, mely alatt együtt mókázhatunk. A foglalkozást Ambrus 
Szilvia szülô vezette.

Délután az óvoda közösségi termében tartott nagyon színvona
las, tartalmas elôadást szatmári Andrea mentôtiszt: „A gyer-
mekek életét és egészségét leggyakrabban veszélyeztetô 
betegségek, balesetek ellátása a mentôk kiérkezéséig” 
címmel. A jelenlévôk hasznos tanácsokat kaphattak, gyakorlati 
bemutatóval egybekötve, azzal kapcsolatban, hogy mi a teendô 
váratlan események, sürgôsségi esetek kialakulásakor, hogyan 
ôrizzük meg lélekjelenlétünket, mit kell feltétlen megtennünk, 
hogy ne veszítsük el a bajba jutott kisgyermeket.

Este, A füzesgyarmati 
napközi otthonos óvodás- 

és bölcsôdés gyermekeiért Alapítvány szervezésében dr. vekerdy tamás 
gyermekpszichológus volt a vendégünk, a városháza dísztermében.

A Tanár úr, nagyon sok jó tanáccsal látta el a jelenlévôket, s tette ezt olyan 
fantasztikus humorral, kedvességgel, hogy senki számára ne legyen az bántó, ha 
esetleg magára ismert volna. 

A rendezvény egy része, a „családi erôforrás központok szeghalmon 
és körösladányban - körös-sárréti cilvil szervezetek szövetségének 
családfejlesztô programja” részeként valósulhatott meg, ill. az esti vekerdy 
elôadás füzesgyarmat önkormányzatának, és A füzesgyarmati óvodás-és 
bölcsôdés gyermekekért Alapítvány támogatásának köszönhetô.

Ibrányi Éva, kuratóriumi elnök

mAzsorett

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes többszörösen ki
emelt arany okleveles Napsugár csoportja, meghívást ka
pott a Kisvárdai Mistral Sportnap keretében megrendezés
re kerülô Tiszán innen – Tiszán túl Mazsorett Találkozóra 
és azt követô Továbbképzésre. A lányok show kategóri
ás programot és vidám mikulásváró mûsort mutattak be. 
Túri Judit ,, A több mint egy évtizedes, kitartó mazsorettes 
és twirlinges tevékenységéért, a „botforgatás elkötelezett 
népszerûsítôje” különdíjban részesült. A Napsugár csoport 
a legszabályosabban forgató, átlátható, világos térformákat 
produkáló csapat ,,a Kisvárdai Mazsorett Találkozó Tökéle
tes Mazsorettjei” különdíját nyerték el.

Emlékérmet csak mi kaptunk. Az emlékérmet, a mazsorettes szabályoknak megfelelôen forgató, síkokat betartó, 
fúvószenére készült, változatos térformákat alkalmazó csoport kaphatta meg, akik „csak tiszta forrásból” építkeznek, 
mazsorettre nem jellemzô más zenét, mozgástechnikát nem alkalmaznak a bemutatott mûsorszámaikban.

A zsûriben Gál Ágnes közremûködött, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde a számlálóbizottság elnöki tisztségét töltötte 
be. A rendezvény nagyon tanulságos és hasznos volt, a szép élmények, a siker újabb lendületet adott a csoportnak, az 

elôttük álló megmérettetésekre való felkészülésben.
December 20án, csütörtökön, 17 órától, négy cso

port évzáró foglalkozása lesz, melyre minden kedves 
érdeklôdôt szeretettel hívunk és várunk!

A mazsorettek és szüleik nevében Békés Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok!

Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô

házAsságkötés:

2012. december 12én került sor 
Galajda Judit Eszter és Tóth László 
házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk 
a fiatal párnak!
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egyházAInk élete
2012 kArácsonyárA…

Hószagú, ünnepváró idô jár felettünk. Jelzi, megint eltelt 
egy év felettünk. Múlik az esztendô. A kereszténység leg
szebb ünnepén emlékezünk az Igére: Betelt az idô. Megváltó 
született! Mit tesz az Isten fia? Megváltoztat. Emberré lett, 
hogy ember lehessek. A lényeget vegyük észre, ragadjuk 
meg, hogy ne csak múljék az életünk, hanem teljék, telje
sedjék.

„Már a templom elé is beköltöztek a hajléktalanok!” Né
hány éve, mikor elôször volt felállítva a református templom 
elôtt a Betlehemes, néhány korán kelô munkás ezt újságol
ta a gyárban. Mennyire igazat mondtak. „Megszületett, kit 
évezredek óta vártak, s nem akadt hely az Emberfiának.” 
Most kisgyermek képében van elôttünk az Isten, hogy kérges 
szívünk, életünk könnyebben befogadhassa. Most szelíd Úr, 
otthonunkban kíván élni, s mi ôvele.

Egy kisváros gimnáziuma megyénkben református fenn
tartású lett e tanévtôl. Megkérdezte vallásórán a lelkipásztor, 
a város négy temploma közül tudják e melyik a református? 
Néma csend volt a válasz. Tovább próbálkozott. Tudjátok, 
amelyiket most újítottunk föl, a toronysüveg fél évig a temp
lom mellé volt téve. Ja  így már tudjuk , kaptak észbe a diá
kok. „Tornaórán, amikor futottunk nagyobbat kellett kerülni!” 

A toronysüveg néhány hónap után helyére került, nem 
kell már kerülgetni. Most a Karácsony áll az utunkba. Meny
nyit kerültünk már, sokfelé, nagyokat az életünkben. Istent, 
a szeretet ünnepén most ne akarjuk kikerülni. Énekeljük a 
régiekkel:

„Nyílj meg szívem, lásd meg jobban,
Ki fekszik itt e jászolban..
Ez a gyermek bizonyára,
Az Úr Jézus Isten Fia.” /Ref. énekeskönyv 316,7/

Áldott, Karácsonyi Ünnepeket és Boldog új esztendôt kívá
nok mindnyájunknak! 

Tóth Zoltán, református lelkipásztor.

elIndulás és megérkezés

Kereszténymagyar életünk olyan idôszakaszában va
gyunk, amikor minden igaz kereszténymagyar ember 
ezeken a tájakon is alázatos szívvellélekkel elindul azon 
az úton, amely végén beteljesednek a legszebb álmok a 
megszületett Megváltó, a názáreti Jézus jászolbölcsôje 
mellett.

Adventi utunkon szeretetvendégséggel igyekeztünk 
Betlehem felé, amikor a gyermek istentiszteletet temp
lomunkban Hegyesi Dominika és Zsolt tartotta. Saját 
gyermekeink és híveink mellett ott volt a Margaréta Csa
ládosok Egyesületének több tagja is, és a mi tombolás 
ajándékozásunk mellett az egyesület is kiosztotta ajándé
kait a Mikulás és Krampusz segítségével.

Rendezvények, félig megvalósított álmok, tervek töm
kelegében, reménykedô, költôi szavakkal fordulunk az Al
kotó felé,

„kezünket összefogva kérünk,/ Küldj Valakit a te ne
vedben, / Rá milliók ím, várvavárnak, / Kit prófétáltál az 
atyákban: / Küldj Szabadítót a világnak.” A ránk bízott 
emberi közösségeknek felelôsséggel tartozunk mindig, 
de különösen ilyenkor, a ránk köszöntô adventben, hogy 

mindenki méltóképpen felkészülhessen az év legnagyobb 
ünnepére, Karácsonyra. Igazi hírmondókként, mint az elsô 
Karácsonykor a pásztorok, az angyalsereg kell hirdessük, 
és jó példával elôl járni: „Szüless meg bennünk, tisztaság, 
/ szüless meg bennünk, béke, / s tedd kezedet a vad világ 
/ lázas ütôerére. / Szüless meg bennünk, szeretet, / te 
legszebb lelki virtus, / teremts bennünk új életet, / szüless 
meg bennünk, Krisztus!”

Amikor egyegy ilyen jeles alkalommal összegyûlünk, 
biztatnunk kell egymást, hogy nem vagyunk magunk
ra, együtt kell az adventi úton menni és megtenni min
dent, hogy mindenki érezhesse, testvérei, barátai vannak 
a világban, akikkel együtt akarunk megérkezni a Jézus 
jászolbölcsôjéhez, ünnepelni Karácsonykor, függetlenül 
attól, hogy milyen az életszemlélete, felfogása, elkötele
zettsége, mert Isten elôtt soha sincs személyválogatás.

A célok pedig ugyanazok: mindenki legyen boldog, 
megelégedett, nem csak az ünnepek mámorában, él
ményvilágában, hanem az azok után következô, dolgos 
mindennapokban is. Karácsony szent estéjén, az igazi, 
templombeli Jézusváráskor örömet varázsoltunk gyer
mekeink arcára, mert a hûséges templomba és hittanra 
járásért az angyalcsomagok mellett jutalmakat kaptak az 
arra érdemesek.

A felnôttek pedig ôszintén örülhettek gyermekeik sza
valataiban, énekeiben, pásztorjátékában, betlehemezésé
ben. Kaptunk az év végén sok olyan szellemi – lelki  val
lásos ajándékot, amelyek velünk lesznek és megáldanak 
a 2013as esztendônkben.

Élményteli várakozás, ünneplések után adjon a Minden
ható Isten, városkánk minden lakójának sikeres, erôben, 
egészségben, imádságban, hitben, lelkiekben, találkozá
sokban, együttlétekben gazdag új esztendôt.

Szeretettel kívánja:
Balázsi László,

mb. püspökfôjegyzôlelkész és gyülekezete
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újrA várAkozunk…

Negyedik alkalommal gyúltak ki az „Adventi fények” Füzesgyarmat fôterén, a református templom elôtt. Ne
gyedik alkalommal készítette el az óriás adventi koszorút, és állította fel az életnagyságú betlehemi jelenetet, a 
füzesgyarmati népi kismesterségek-és kézmûvesek egyesülete. A Református Gyülekezet, a hittanosok, és a 
debreceni fiatalok zenés szolgálata fokozta az együttlét örömét ezen a szép estén. Ismét volt forró tea, sült gesztenye 
és mini kézmûves vásár is.

Szépek ezek a pillanatok. Jó volt látni, hogy a város minden irányából jönnek családostól az emberek, azért a néhány 
percért, hogy évente egyszer, együtt legyünk a gyertyagyújtáskor. Ez az idôszak a belsô elcsendesedés kezdete. Robo
gó életünkben, mindannyiónkban megvan ennek az elcsendesedésnek az igénye, de sajnos sokszor a külsô körülmé
nyek erôsebbek, magával sodor bennünket a rohanás, az idôhiány, az ajándékvásárlás láza. Egyszer csak azt vesszük 
észre, hogy egyre ingerültebbek leszünk, még mindig van, akinek nem tudtuk kitalálni, mit vegyünk, még sütni, fôzni 
kell, és eltelt az idô. Anélkül telt el, hogy valóban nyitott szívvel vártuk volna a Megváltó érkezését, anélkül, hogy napi 
tíz percet szántunk volna arra, miért is jött Ô el hozzánk. 

Anyagias világunkban az ajándék más értelmet nyert. Csak kézzelfoghatót, felvehetôt, birtokolhatót jelent. Ajándék 
azonban a családunkkal, gyermekünkkel, barátainkkal töltött idô is, ajándék, ha szomszéd kedvesen áthoz egy kistá
nyér süteményt, ajándék az egymás felé forduló ôszinte mosoly, a kedves szó. A legnagyobb ajándék pedig az, hogy 

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Mert nem azért küldte az Isten az Õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.”

 Máté 1,20. 21. • János 1,14. 3,16. 17.

A karácsonyi várakozás idején sok ajándék közül választhatnánk, de én úgy döntöttem, hogy inkább emlékeztetem 
szeretettel a kedves olvasót arra az ajándékra, amit Isten adott nekünk: az Ô egyszülött fiát: Jézust.

Áldott karácsonyt,egészségben, szeretetben teljes boldog új esztendôt kívánok!
Ibrányi Éva, alpolgármester.

másodIk várkonyI Imre lAbdArúgó emléktornA

2012. november 04én került megrendezésre, a 2010. 
októberében elhunyt Várkonyi Imre Füzesgyarmat volt pol
gármesterének tiszteletére.

A meghívásos tornán 6 csapat vett részt: A 6 résztvevô 
csapat 2 csoportban küzdött egymás ellen, lendületes, jó 
iramú, sportszerû mérkôzésen.

végeredmény: 1. Haladás 2. Füzesgyarmat Önkormány
zat, 3. MegyerFarm, 4. Zimándújfalu, 5. FamilyFrost, 6. 
Szeghalom

A gyôztes vándorkupát és egy kisebb kupát kapott, amit 
magánál tarthat. A többi csapat oklevél elismerésben része
sült.

A mérkôzések ideje alatt a játékosok büfé kiszolgálásban részesültek, majd a rendezvény meleg ebéddel zárult.
Várkonyi Imre emlékét ily módon is megôrizzük, hogy a család évente megrendezi az emléktornát.
támogatók: a család, a barátok, munkatársak, Kossuth Lajos Általános Iskola, Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport 

Egyesület, Füzesgyarmati Nôk Egyesülete, Városért Egyesület, Szabó László vállalkozó

hIbátlAnul és gyorsAn

December 1jén tartották Budapesten a Papp László Sportarénában a 
VI. OTP Lovas Világkupa rendezvényét, melyen a kettes fogatok szimultán 
hajtás versenyszámában induló volt Galambos Nándor fogathajtó Huszár 
Lénárd segédhajtóval.

Hibátlanul és gyorsan!  hangzott el a mûsorvezetô bevezetôjében az 
MVM Partner díjáért kiírt verseny kezdetén. A hajtók a gyorsaságot meg
fogadták és a verseny olyan gyorsan zajlott, hogy még fel sem ocsú
dott a közönség egy–egy forduló látványától máris ott volt a következô. 
Nándorék az elôdöntôt nagy fölénnyel nyerték, de a második forduló is 
nekik sikerült a legjobban. A döntôben nagyon jó hajtással, kitûnô tak
tikával a Galambos fogat nyert! Nagy öröm volt hallani az igazi lovi han
gulatot varázsló bemondótól, hogy a Füzesgyarmati Lovas Barátok Egye
sületének fogata ma legyôzhetetlen volt! A közönség nagy lelkesedéssel 
köszöntötte a búcsúkörön a füzesgyarmati fogatot.

Megint nagyon jó volt Budapesten Füzesgyarmatinak lenni.



8

kiadja: Füzesgyarmat Város Önkormányzata, Képviselôtestülete
felelôs kiadó: Botlik Tiborné jegyzô • felelôs szerkesztô: Kiss Bernadett Ágnes • szerkesztôség címe: Polgármesteri Hivatal, Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

e-mail: amondo@fuzesgyarmat.hu • nyomda: BOXPRINT Kft. • ISSN 20626681 (Nyomtatott) • ISSN 2062669X (Online)
Lapzárta minden hónap 5én. A szerkesztôség a magán jellegû közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal!

felnôtt nôI kézIlAbdA csAPAt, 2012 ôsz

A felnôtt nôi és ifjúsági kézilabda csapat 24 játékossal au
gusztus elején kezdte a felkészülést az ôszi fordulókra. A nyá
ri idôszakban heti 5 edzéssel készültünk, edzômérkôzéseket 
beiktatva. Célként tûztük ki, hogy az elôzô évekhez képest 
elôre lépjünk a tabellán, valamint több fiatal ifjúsági játékost 
építsünk be a csapatba. Szeptembertôl heti két edzést ve
zettem, illetve hévégén jöttek ehhez a mérkôzések. A pénteki 
edzésen tudott általában részt venni a csapat valamennyi 
tagja, hiszen tanulókról és családanyákról van szó. A felké
szülés ezért nem volt tökéletes.

Ami egyértelmû fejlôdés, hogy az együttes valamennyi mérkôzésén remekül helytállt, volt tartása, végig az utolsó 
percig küzdött, megalázó vereséget nem szenvedett. A védekezés sokat fejlôdött, a kapusteljesítmény hullámzó volt, 
támadásban játékunk a két fiatal lövôre épült. Szélsô poszton két még ifjabb  16 éves  játékos szerepelt legtöbbet, 
akikre még kevesebb terhet lehet rakni. Maradéktalanul elégedett azért nem lehettem, mert két mérkôzést  amit 
hozni lehetett volna , elbuktak a lányok. Jelenleg 13 csapatot számláló mezônyben 7. helyen állunk, Gyáni Nikoletta 
141 góllal vezeti a góllövô listát. Reméljük, hogy tudjuk folytatni ezt a munkát, mivel a fejlôdés ígérete benne van a 
csapatban. Az ifjúsági csapat az elôzô évi bajnokságot megnyerte és most az ôszi fordulók után is vezeti a tabellát, 
mivel ezt több sérült, hiányzó sportolóval érte el, biztató a tavaszi folytatás elôtt. Kovács Gábor, edzô

sárrét gyöngyhAlász gyermeksPort egyesület lAbdArúgó híreI

2012. 09. 01tôl ismét nagy számban jelentkeztek gyermekek a labdarúgó szakosztályokba, ezekben a számokban: 
 2006 – 2007ben született: 6 fô edzô: Nyéki Szabolcs

I.kcs. 2004 – 2005ben született: 24 fô edzô: Nyéki Szabolcs
II.kcs. 2002 – 2003ban született: 18 fô edzô: Nagy Gábor
III.kcs. 2000 – 2001ben született: 18 fô edzô: Nyéki Szabolcs
IV.kcs. 1998 – 1999ben született: 17 fô edzô: Nyéki Szabolcs
Az alsósokat a Bozsik Egyesületi programba neveztük be. A tornát ôsszel megrendezték Szeghalmon, Vésztôn és 

Füzesgyarmaton. Ellenfeleink voltak a rendezô csapatokon kívül: Dévaványa, Körösladány és Köröstarcsa csapatai is.
Szeptember végén a Sárrét bajnokságra is beneveztük az apróságokat, hadd szokják a versenyeztetést, és élvez

zék a labdarúgást. Ebben a bajnokságban a két korcsoporttal veszünk részt. Résztvevô csapatok itt: Szeghalom, 
Körösladány, Berettyóújfalu és Füzesgyarmat csapata. 2012. 11. 18án a 20052006ban született gyermekekkel 
részt vettünk Szeghalmon a Sárrét kupán, ahol egy bronzérmet sikerült elhoznunk, valamint a legjobb kapus díjat, me
lyet Gorgyán Levente (1.c) érdemelt ki. A 2000 – 2001es korosztályt beneveztük az U13as nagypályás bajnokságba, 
ahol jelenleg a második helyen állunk. A góllövôlistán jelenleg Vámos Soma (6.b) a második helyen áll 8 góllal. Részt 
vettünk még Diákolimpián minden korcsoporttal, melyen a legjobb eredményt a III. korcsoport produkálta elsô helye
zésével. A IV. korcsoport II. lett a Füzesgyarmaton megrendezésre kerülô Baranyi Kupán. A legjobb hazai játékos díjat 
Kovács Krisztián (8.a) tanuló érdemelte ki. A téli szezonban is sok torna vár a gyermekekre, amelyen reméljük, további 
szép élményeket szereznek a sport által. Nyéki Szabolcs, edzô

A gyArmAtIAk kedvenc recePtjeI
AszAlt szIlvás csIrkemell rIzssAlátávAl  (BEKÜLDTE: TóTH TÜNDE)

hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, 2 szál újhagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 fél 
kaliforniai paprika, 1 TV paprika, néhány szelet csípôs zöldpaprika, fél zeller, 2 sár
garépa, 1 fél fej kelkáposzta, 1 bögre rizs, ételízesítô, só, bors, kakukkfû, rozmaring, 
bazsalikom, oregano, kurkuma, 4 db csirkemell filé, 1 csomag aszalt szilva, 12 sze
let bacon szalonna, só, bors, a panírozáshoz tojás, liszt, zsemlemorzsa

elkészítés: A csirkemell filéket harmonikaszerûen bevágom, nagy szeletekké 
klopfolom. Sóval és borssal fûszerezem, majd ráterítek 3 szelet bacon szalonnát, 
és aszalt szilvát helyezek rá. Kettéhajtom, ha szükséges, a széleit megtûzöm. Dupla 
panírba forgatom, forró olajban kisütöm. A salátához a hagymákat és a papriká
kat kb. 0,5x0,5 cmes kockákra vágom, a zellert és a sárgarépát lereszelem, a 

kelkáposztát kb. 2 cmes apró csíkokra szabdalom. Bô vízben pici sóval és kurkumával megfôzöm a rizst, majd leszûröm. Mély 
serpenyôben olajon párolom a hagymákat, majd hozzáadom a paprikaféléket és fedô alatt tovább puhítom. 5 perc múlva beleke
verem a reszelt zellert és sárgarépát, majd ismét ennyi idô múlva a kelkáposztát. Sózom, borsozom, kakukkfûvel, rozmaringgal, 
oreganóval és bazsalikommal ízesítem. Ha a káposzta is megpuhult, hozzákeverem a kifôtt rizshez. A saláta hidegen és melegen 
egyaránt fogyasztható. Italként egy könnyû kadarkát kínálok hozzá.

.


