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A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület keretein belül mûködô 
Dance Aerobic csapat több rendezvényen is megmutatta már magát és 
várja sorai közé a kikapcsolódni és mozogni vágyókat. 6. oldal

AJÁNLÓ

ELFOGADTÁK A
KÖLTSÉGVETÉST
Füzesgyarmat Város Ön-
kormányzata február 14-
én megtárgyalta a város 
költségvetését.
 2.-3. oldal

90 ÉVES BAKONYI 
IMRE BÁCSI
A város vezetôsége ez alka-
lomból köszöntötte szüle-
tésnapján, február 15-én.
 5. oldal

HELYTÖRTÉNETI
ÉRDEKESSÉGEK
Fekete János írásában szá-
mos régi történet elevene-
dik meg. 5. oldal

AJÁNLÓ

KÖLCSEY FERENC 
SZÜLÔVÁROSÁBAN
JÁRTAK A GYARMATIAK

A Füzesgyarmatiak és 
Elszármazottak Baráti 
Köre többek között Szat-
márcsekére is ellátogatott 
kírándulásán.
 6. oldal

SZMÁJLI NYOMOZÓ
BEMUTATKOZIK
Új karakterrel gazdago-
dott újságunk. Amenyiben 
elnyeri tetszésüket a tör-
ténet, és megkedvelték 
hôsünket, folytatással je-
lentkezünk.
 8. oldal

ANGOL NYELVÛ KÖNYVEKET KAPOTT
A FÜZESGYARMAT IDEGEN NYELVI OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Mariann Stewart - Nagy Mariann - gyermekeknek szóló könyvek gyûjtésébe kezdett 
angliai munkahelyén.

Sikerült több mint 100 darab angol nyelvû könyvet, DVD-t, videokazettát szereznie. 
Munkahelyén süteményeket árult, hogy a könyvek postaköltsége fedezve legyen. Miért 
tette mindezt? 

„1998-ban hagytam el Magyarországot, egy kb. 7000 lakost számláló kisvárosból, 
Füzesgyarmatról származom. Az utóbbi években akárhányszor hazalátogattam mindig 
azt éreztem, hogy tennem kellene valamit a helyi közösségért, de akkor még nem 
tudtam, hogy mit. Amikor elkezdtem az angol nyelvet tanulni, elmentem a helyi könyv-

tárba, hogy angol nyelven írott könyvet kölcsönzzek ki, és meglepetten láttam, hogy kevés ilyen jellegû könyvük van. Ez 
sajnos az elmúlt 15 évben nem túl sokat változott.“

A munkahelyi gyûjtés mellett Mariann egy helyi jótékonysági szervezet, a nagylelkû “Healthy Planet” segítségével egy 
adományhoz jutott, amely egy tonna, körülbelül 1500 darab angol nyelven írott gyermek-és ifjúsági könyvet juttatott el 
Füzesgyarmatra. A könyvek szeptemberben érkeztek és a Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatásáért Alapítvány gondozásá-
ba kerültek.

SCOTT WILSON MILLENIUM PROJECT

1270 font! 444 000 forinthoz jutott alapítványunk, 
amelyet Mariann Stewart pályázott meg számunkra a 
SCOTT WILSON MILLENIUM PROJECT keretein belül. 

Az elnyert összeget a Füzesgyarmat Idegen Nyelvi 
Oktatásáért Alapítvány informatikai eszközök és köny-

vespolcok vásárlására valamint a német nyelvtanulást segítô könyvek és segédeszközök 
beszerzésére használta fel.

Nem tudjuk elégszer kifejezni hálánkat Mariannak. Nagyon sok sikert kívánunk neki 
mind munkájában, mind magánéletében. Bízunk benne, hogy adományai méltó módon 
fogják szolgálni a nyelvtanulásra éhes gyermekek igényeit. KÖSZÖNJÜK MARIANN!

Pálfi  Ágnes
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Képviselô-testület 2013. február 14-én tartott ülésén Bere Károly polgármester úr elmondta, hogy sok önkor-
mányzat megirigyelhetné városunk 2013. évi költségvetését, ami annak köszönhetô, hogy sok saját bevétele van 
városunknak. Nagyon erôs a költségvetés abból a szempontból, hogy 34 millió forint tartalék áll rendelkezésre az eset-
leges elnyert pályázatok saját erejének biztosítására, illetve 10 millió forint van biztosítva a vállalkozói alapra, a helyi 
vállalkozók munkahelyteremtésének támogatására.

A külsô tényezôket fi gyelembe véve az is erôssége, hogy ebben az évben a központi költségvetés átállt a feladatfi -
nanszírozásra, ennek köszönhetôen átláthatóbb a költségvetés.

A fôösszeg most lényegesen kisebb a tavalyinál, mivel akkor a szennyvízberuházás miatt jóval több volt a kiadás és a 
bevétel is. Ha mégis sikerülne ebben az évben is hasonló fôösszeget elérni, akkor nagyon sikeresnek mondható lenne 
a 2013-as költségvetésünk, ám ez sok tényezôn múlik még. 

Az elmúlt évek takarékos gazdálkodását kívánja folytatni az önkormányzat ebben az évben is. További elvonásokra 
nincs szükség egyetlen területen sem. 

Sajnos van gyengesége is a költségvetésnek, mivel az iparûzési adó nagy százaléka mûködésre megy el, jó lenne 
még több pénzt fejlesztésekre fordítani.

A szennyvízberuházás befejezése kapcsán valószínû, hogy plusz forrásokhoz fog jutni az önkormányzat azáltal, hogy 
magasabb, 85 % helyett 95 % támogatási intenzitást határozott meg a Kormányzat. Ennek köszönhetôen több tízmillió 
forint állhat rendelkezésre a városnak. Valamint a víziközmû társulás átadott pénzeszközei megjelenhetnek ebben az 
évben az önkormányzat számláján, amit meghatározott célra, az utak helyreállítására fogunk fordítani. Mivel a munka 
nem fejezôdött még be, ezért a költségvetésben ez még nem szerepel, várhatóan a következô képviselô-testületi ülésre 
rendelkezésre áll az adat a pontos összegrôl.

A KÖLTSÉGVETÉSRÔL

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodására vonatkozó rendeletét - 830 millió 204 ezer forint 
bevételi és kiadási fôösszeggel - 2013. február 14-én megtartott ülésén alkotta meg a Képviselô-testület.

2013. évben alapjaiban megváltozott az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a fi nanszírozási rendszer is, 
miután az önkormányzati feladatok egy része az államhoz került. A polgármester, a jegyzô, illetve ügyintézôk államigaz-
gatási feladatai csökkentek, mert az okmányirodai, gyámügyi, valamint egyes építésigazgatási és szociális feladatokat 
ez évtôl a kormányhivatal kerületi kirendeltsége intézi. A feladatátrendezôdés megjelent a köznevelés területén is. Az 
iskolai oktatás - nevelés állami kézbe került, az oktatási intézményi épületek mûködési költségeit önkormányzatunk 
továbbra is biztosítja.

Bevételeink jelentôs részét 2013. évben is a központi költségvetésbôl származó források teszik ki. Az említett költ-
ségvetési fôösszegbôl 240 millió forintot biztosít a központi költségvetés az alábbi célokra, feladatokra:

105 millió forint szolgál az önkormányzati hivatal mûködésének támogatására, 33 millió forint a településüzemelés 
költségeikhez való hozzájárulásként érkezik majd, továbbá 16 millió forintot az önkormányzat általános mûködési ki-
adásaira fordíthatunk. A helyi önkormányzatok kötelezô feladatai közé tartozik az óvodai nevelés, ellátása érdekében 
52 millió forint kötött támogatást vehetünk át az óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül 
segítôk bértámogatására, és az óvodaépület fenntartási költségeire. Örvendetes, hogy a gyermekétkeztetés támogatá-
sa kiemelt jelentôséggel bír ez évben, hiszen a 2012. évi 68 ezer forint/ gyermek állami támogatást ez évben 102 ezer 
forintra emelték. Szociális ellátások területén viszont szûkült a keret, 25 millió forintot kapunk az elôzô évi 44,9 millió 
forinttal szemben. Bízunk abban, hogy a szociális területen történô állami szerepvállalás folyamata még nem zárult 
le, és egyes ellátások folyósítása nem ebbôl a keretbôl, hanem közvetlen állami fi nanszírozásként fog megvalósulni. 
Bölcsôdénk fenntartásához 8,4 millió forinttal járul hozzá az állam, amely a felmerült költségeink felét fedezi. 2013. 
évben újra fi nanszírozza az állam a könyvtári, közmûvelôdési feladatokat, lakosságszám arányában 6,8 millió forintra 
vagyunk jogosultak, ami egyharmadát teszi ki a Füzesgyarmat kulturális életére fordított kiadásainknak.

A 2011. évben elért iparûzési adóalap 0,5 %-ával csökkenti a fenti támogatások mértékét az állam annak érdeké-
ben, hogy az egyes önkormányzatok között keletkezô jövedelemkülönbségeket korrigálja. Önkormányzatunkhoz beval-
lott 2011. évi adóalap mértéke 11.535.805.952.- forint volt, így a beszámítás (az elvonás) összege 57,7 millió forint. 
Az eddig önkormányzati feladat állami átvételével párhuzamosan az adott feladat normatív támogatásán felül már nem 
kerül átadásra az önkormányzatokhoz a személyi jövedelemadó, amely 2012. évben 115 millió forint bevételt jelentett 
költségvetésünkben, továbbá a gépjármûadó 60%-a sem illeti meg, ami önkormányzatunk esetében további 18 millió 
forint kiesés jelent. 

Az önkormányzat gazdálkodásának legfôbb bevételi forrását az iparûzési adó adja. Magasabb összeget jelent költ-
ségvetésünkben, mint az állami feladatfi nanszírozás. 248 millió forint elérését tervezetük 2013. évre, mely összeget az 
alábbi célokra terveztünk fordítani. 
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ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGÁLLOMÁNY-HITELÜGYLETEK:

- folyószámla hitelünk 2012. évzáráskor nem volt, így a nyitóállomány is nulla.
- 3,2 millió forint a Kastélypark fürdô téliesített részének megépítéskor felvett hitel utolsó törlesztô részlete,
-  121,7 millió forint a szennyvíz beruházásra kifolyósított hitel. A vízi közmû társulattal a beruházás lezárása után 

elszámolunk.
-  31,8 millió forint, az EU Önerô Alap megelôlegezésére felvett hitelnél kötelezettségünkként fennáll, viszont ugyan 

ennyi követelésünk van az NFÜ felé, amely ha kiutalást nyer, abból kifi zetjük a fennálló tartozást.

TERVEZETT KIADÁSOK:

Önkormányzatunk 2013. évi gazdálkodását a csökkenô feladatokhoz, ezzel összefüggésben pedig a szûkülô forrá-
sokhoz kell igazítani. A tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság, és 
a hatékonyság érvényesítése. 

A költségvetési szervek zavartalan mûködtetése kötelezô feladatunk, ennek feltételeit a költségvetésünk biztosítja
Segélykeretünket igyekszünk a leghatékonyabban kihasználni. Amennyiben szociális helyzete indokolja, ellátatlan 

nem maradhat egyetlen Füzesgyarmati lakos sem. Közfoglalkoztatás terén a munkaprogramok folytatódnak, illetve új 
pályázatok kerültek beadásra. A foglalkoztatás önerejére 20,1 millió forint szolgál a 2013. évi költségvetésében.

Céljelleggel ez évben is biztosít támogatást önkormányzatunk. Egyházak és civil önszervezôdések támogatására 15 
millió forintot, Füzesgyarmat hírnevét eredményességükkel öregbítôk elismerésére 2 millió forintot, vállalkozások foglal-
koztatás bôvítésének segítésére 10 millió forintot, a sportegyesületek pályázati önerejére 2,7 millió forintot tartalmaz 
a költségvetésünk.

A felsoroltak mellett városunk fejlôdése is fontos célja a városvezetésnek, ezért kiemelt része költségvetésünknek. 
Folytatódik, illetve befejezôdik a szennyvíz beruházás, és a kerékpárút, elkezdôdik a szociális célú város rehabilitáció, 
mely célokra 32 millió forint szerepel eredeti elôirányzatban a költségvetésben. Egészségügyi gép, mûszer beszerzés-
sel a korszerûbb betegellátás érdekében kerül sor több, mint egymillió forint értékben. Víztisztító berendezés iskolába, 
óvodába történô beszerelésére 900 ezer forintot fordítunk, védve általa gyermekeink egészségét.

Felújítjuk a Hivatal udvarán levô épületet 12 millió forintból, amellyel a közfoglalkoztatott dolgozók számára elenged-
hetetlen szociális épület létesítését tudjuk megvalósítani. A sportcsarnok felújítására 20 millió forintot fordítunk 2013. 
évben.

Több ízben foglalkozott képviselô-testületünk az önkormányzati épületek energiahatékonyságának javításával, ezzel 
kapcsolatban készülnek el ez évben a tervek, tanulmányok, és lehetôség szerint a pályázatok. E célra 8 millió forintot 
tartalmaz a költségvetés. Szintén e cél mentén haladva kicseréljük a bölcsôde ablakait is.

Vízmû rendszerünk rekonstrukciójára 10 millió forintot szánunk ez évben.
Évközben folyamatosan fi gyeljük a kiírt pályázatokat, és mindent megteszünk, hogy eredményesen vegyünk részt 

rajtuk. Költségvetésünk jelentôs tartalékából, amely 34 millió forint, a késôbbi fejlesztési lehetôségek önerejét bizto-
sítjuk.

Az önkormányzat 2013. évi tervezetét úgy alakította képviselô-testületünk, hogy abban nem szerepel mûködési 
hiány, a fejlesztési hiteleink közül is csak a szennyvíz beruházás pályázati önerejére felvett hitelbôl maradhat tartozás 
az év végére. 

RENDELKEZÉS LÁZÁR LAJOS GYÛJTEMÉNYÉRÔL

A képviselô-testület úgy döntött, hogy Lázár Lajos füzesgyarmati la-
kos által évtizedek alatt összegyûjtött jelentôs mennyiségû tûzvédelmi 
eszközökbôl, tûzoltó egyéni védôeszközökbôl és egyéb kisebb tûzoltással 
kapcsolatos eszközökbôl álló gyûjteményének a Kossuth utcán lévô, Szi-
tás Erzsébet Képtárral egy épületben ad helyet.

Így két turisztikai szempontból fontos látványosságot tudunk bemutat-
ni az idelátogató turistáknak.

Elvonás ellentételezésére 57,7 m f.
Szociális juttatásokra 25,0 m f.
Gyermekétkeztetésre 10,6 m f.
Bölcsôdei ellátásra 7,3 m f.
Orvosi ügyelet 2,4 m f.
Orvosi gép, mûszer beszerzésre 1,0 m f.
Laboratórium mûködtetése 2,5 m f.
Védôoltásokra 2,4 m f.
Pályázatok önerejére 34,0 m f.

Sportszervezetek pályázati önereje 2,8 m f.
Intézmény, település üzemeltetés 46,3 m f.
Folyószámla hitel kamatára 3,0 m f. 
Vállalkozások munkahely teremtése 10,0 m f.
Közfoglalkoztatás 21,1 m f.
Önszervezôdések támogatására 15,0 m f.
Eredményesség díjazására 2,0 m f.
Lakosság, önszervezôdések szállítása 4,0 m f.
Üdülô mûködtetésre 0,9 m f.
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TÁJÉKOZTATÓ: SZENNYVÍZBEKÖTÉS ELMARADÁSA – ADÓZÁST JELENT

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd tv.) alapján 2004. július 1. napjától 
lépett hatályba a talajterhelési díjfi zetési kötelezettség.

Díjfi zetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 90 napon belül 
nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja a naptári évet megelôzô évben szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ALFÖLDVÍZ 
Zrt. (ivóvíz szolgáltató) által igazolt elszivárgott vízmennyiséggel (pl: csôtörés), valamint a locsolási célra felhasznált 
és a szennyvízszállításra feljogosított szervezet által számlával igazolt elszállított szennyvíz mennyiséggel. A bevallás 
beadásának határideje: a tárgyévet követô év március 31. napja, a talajterhelési díjat a fogyasztónak kell bevallani és 
a bevallással egyidejûleg kell megfi zetni.

A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a talajterhelési díj egységdíjának mértékét a korábbi 120 Ft/m3 helyett 
1200 Ft/m3 összegben határozta meg. Ez a díjemelkedés 2012. február 1. napjától érinti az ingatlantulajdonost.

A fi zetendô díj összegét a korrigálás utáni szennyvíz mennyisége és a törvény szerinti 1200 Ft-os egységdíj, valamint 
a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi 

szorzó (amely Füzesgyarmat vonatkozásában 1,5) határozza meg.
A talajterhelési díjfi zetés alól egyetlen teljes mentesség létezik, amennyiben az ingatlan tulajdonos ráköt a szennyvíz-

csatornára, és jelzi az Alföldvíz Zrt.-nél ezt, a szennyvízdíj megfi zetési kötelezettség vállalása mellett. Ebben az egyetlen 
esetben nem kell talajterhelési díjat fi zetni.

Mindaddig, amíg a rákötésre nem kerül sor, addig az Alföldvíz Zrt.-nél talajterhelési díj fi zetésre kötelezettként fog az 
ingatlan tulajdonos megjelenni, és mint ilyet, a szolgáltató rendszeresen jelenteni fog az önkormányzati adóhatóság 
felé. A települési önkormányzat mentességet nem ad, csak részletfi zetési kedvezményt biztosít az érintet-
teknek, kérésükre.

Adócsoport

TÁJÉKOZTATÓ

262/2004.(IX.23.) Korm. rendelet a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok fi gyelmét, hogy a központi költségvetés az önkormányzat útján a közmûfejlesztési hozzá-
járulás egészének, vagy részleteinek megfi zetése után, meghatározott hányadát támogatásként visszatéríti.

A lakossági közmûfejlesztés hozzájárulás az alábbi közmûvekre igényelhetô:
- gázelosztó vezetékhálózat,
- víz- és csatornahálózat,
- közcélú villamoshálózat,
- valamint az út.

A jogosult a közmûfejlesztési támogatás alapjának 25%-a erejéig igényelheti, de ingatlanonként és közmûvenként 
legfeljebb 150 ezer forint.

Jogosult a 25%-os lakossági közmûfejlesztési támogatásra:
„Az a magánszemély, aki a kormányrendelet alapján az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét 

meg nem haladó nyugellátásban, illetve idôskorúak járadékában, normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, 
aktív korúak ellátására jogosult, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre – a saját vagy a gyermeke jogán - 
jogosult, és a közmûfejlesztési hozzájárulást nem vállalkozási célra épített ingatlan közmûvesítése érdekében, annak 
tulajdonosaként elsô ízben, közvetlenül fi zeti meg. És azt akár részben, akár egészben korábban más módon az állam 
által támogatott lakás-takarékpénztári számlán összegyûlt megtakarításból.”

Azok a személyek kérhetik a támogatást, akiknél az egy fôre jutó jövedelem az 57 ezer forintot nem éri el.

Akik LTP lakástakarék pénztári számlát nyitottak akkor lesz jogosultságuk a visszaigénylésre, mikor a pénzintézet a 
Viziközmû társulatnak átutalja az érdekeltségi hozzájárulás összegét.

Nem igényelhetô közmûfejlesztési támogatás:
- ingatlanon belüli közmû vezetékhálózat megépítése után
- LTP lakástakarékpénztár által utalt állami támogatás összege után.

A támogatás igénylésének a folyamata: a Polgármesteri Hivatal részérôl minden személy névre szóló 
írásos tájékoztatót fog kapni, melyben közli, hogy milyen jövedelemigazolásokat kell hozni, és az igénylés 
pontos idôpontját.

Dr. Makai Sándor, jegyzô
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TISZTELET AZ ÉVEKNEK, TISZTELET AZ ÉLETNEK…

Szép, bevett szokásunkhoz híven Bere Károly polgármes-
terrel és Dr. Makai Sándor jegyzô úrral február 15-én, 90. 
születésnapján köszöntöttük Bakonyi Imrét. Településünk 
„szépkorú” polgárainak megbecsülése és tisztelete városve-
zetésünk szívügye. Ennek jeleként kerestük fel Imre bácsit, 
akinek emléklapot is nyújtottunk át a köszöntés mellett.

Imre bácsi 6 gyermekes családban nôtt fel. Az elemi iskola 
elvégzése után dolgoznia kellett, hasonlóan a sokgyermekes 
családokhoz, földmûveléssel foglalkozott. Mindig volt egy kis 
gazdaságuk, melyben tevékenyen élték a mindennapokat fe-
leségével együtt, K. Tóth Erzsébettel, akivel 1951-ben kötött 
házasságot. Majd 30 évig a Gabonaipari Vállalat dolgozója-

ként tevékenykedett, és innen ment nyugdíjba. Három gyermeket neveltek fel, taníttattak és bocsátottak szárnyukra. A 
föld iránti szeretet most is életének része, hiszen büszkén mutatta a kiskertet, melyet ô ásott fel, és egészségéhez mérten 
gondozza. Minden nap kerékpározik, és intézi a napi ügyeket. Feleségével együtt református vallásúak, presbiterként is 
segítette az egyházközség munkáját.

Arra a kérdésre, hogy: - Mi a hosszú élet titka? - a következô választ kaptuk: „Aki folyamatosan dolgozik minden nap, 
és nyugodtan, higgadtan, nem kapkodva, hosszú életet él!”

Szívbôl kívánunk neki ehhez további jó egészséget és sok-sok boldog évet!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, önkormányzati képviselô

ÉRDEKESSÉGEK FÜZESGYARMAT TÖRTÉNETÉBÔL…

A Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület egyik aktuális feladata a város határában, fôként a középkorban elpusztult 
falvakról egy emlékezô hely kialakítása, illetve az összegyûjtött ismeretanyag megjelentetése. Úgy gondolom, ez szép 
és nemes feladat, és szeretném is hinni, hogy ez a törekvés érdeklôdésre is számot tart. A helytörténész azonban 
nagyobb idôzónában gondolkodik. Több száz évvel ezelôtti eseményt, illetve állapotot közreadni a mának, remélve, ez 
is érdekli az olvasót. 

Füzesgyarmat múltja hihetetlenül gazdag, színes és népes volt. Például 1933-ban a Református Iskola harmadik 
fi úosztályába 72 tanuló járt, plusz a lányosztály, plusz a Katolikus Iskola, a Hagymási iskola, a Zsidó iskola, tehát egy 
évfolyam 230 fôvel indult.

Közbirtokosság a község szélén bikaszint tartott fenn. Füzesgyarmaton 1870-ben 7700 juhot számoltak. A gyen-
gébb földeket így tudták hasznosítani. Sok névnapon vágtak birkát, vagy pünkösdre, lakodalomra, szüretre, stb. A birka 
gyapját is jó áron el tudták adni, a bôrét pedig a szûcsök vitték el, akik feldolgozták. 1930-ban 2150 ló volt. Nagy 
tekintélynek örvendett Homoki Lajos, aki annyira ismerte az állományt, hogy a háza elôtt elmenô fogatról ablakon 
keresztül megmondta a lovak származási vonalát.

Az 1800-as évek végén megjelenô iparosok szép számmal bírtak, céhbe tömörültek. Volt két olajütô, két szélmalom. 
Az egyik malom az egyeszugon a Darvasi út mellett állt, és olyan roskatag volt, hogy szólás maradt fent róla: „Olyan, 
mint az Erôssbácsi szélmalma”… Mindig javítani kellett. A másik a téglagyár déli oldalán volt, amelynek Czaga volt a 
mestere, az egyik javítás alkalmával nem rögzítette jól a szélkereket, amely felvitte a magasba a mestert, onnan lezu-
hant és szörnyethalt.

Farkas György földbirtokos 3000 holdat hagyott 
könnyelmû fi ára, aki a pesti mûvészvilágból hozatta 
vendégeit, táncosnôket és zenészeket. Így a vagyont 
két év alatt elherdálta. Ez a Farkas György megfogadta 
Kovács Mihályt, hogy a birtok halastavába szerezzen 
rákot, mit darabonként ki is fi zetett neki. Két-három 
napig minden reggelre hozott egy zsák rákot más ta-
vakból, de késôbb egyszerûbb útját választotta a ráká-
szásnak: amit reggel beleengedett a kis tóba, azt éjjel 
kifogta, és újra bemutatta az uraságnak.

Ha a múltból nem mindenki által ismert adatokat 
soroltam fel, tartsanak velem a következôkben is, hi-
szen még számtalan érdekességet közlünk kiemelkedô 
személyekrôl, vidám történeteket gyarmati emberekrôl, 
Füzesgyarmat sporttörténetérôl, a legújabb gyûjtés 
bece- és gúnynevekrôl, régi szavainkról.

Fekete János, helytörténeti kutató
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A HIMNUSZ ÍRÓJÁNAK FALUJÁBAN JÁRTUNK 

A Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre 
2012. augusztus 17-én egynapos kirándulást szerve-
zett Szatmárcseke településre. A szabolcsi kis település 
világhírnevére tett szert. 190 éve itt írta meg a magya-
rok Himnuszát Kölcsey Ferenc. 1973-ban a 150. évfor-
dulón szobrot állítottak a település lakói az írónak.

A szobor hátterében a Kölcsey Ferenc Múzeumba 
várják az ide érkezô látogatókat. A világhírû csónakos 
kopjafás temetôbe kerestük fel a Kölcsey síremléket. 
A temetôt a világörökség részeként tartják nyilván. A 
település híres rendezvénye a cinkefôzô verseny és a 
lekvárfôzô fesztivál. A szabolcsiak büszkék a „Nem 
tudom szilvából” fôzött lekvárjukra. Penyige telepü-
lésen a Lekvárfôzô Múzeumot látogattuk meg, míg 

Túristvándiba a Báthoryak emlékkastélyát, valamint a református templomot tekintettük meg. Nagyon szép és tartal-
mas kiránduláson vettünk részt, ahova magunkkal vittük a nyári táborozó gyerekek két tagját is. Jó volt megismerni 
Magyarország nevezetes helyeit, mivel így még több élménnyel gazdagodtunk.

Galambos Katalin,
egyesületi elnök

FÜZESGYARMATI
DANCE AEROBIC!

Az aerobik csapat 2009 
év ôszén alakult, és a Sár-
réti Gyöngyhalász Gyermek-
sport Egyesület keretein belül 
mûködik. A csapat tagjainak 
lelkesedése azóta is töretlen: 
táncolnak, aerobikoznak, és 
fellépnek különbözô fesztivá-
lokon, sporteseményeken. A 

lányoknak hetente többször van edzésük, így már jól összeszoktak, és emellett egyben jó barátnôk is lettek. Évrôl 
évre ügyesednek, mozgáskoordinációjuk folyamatosan fejlôdik. Számtalan fellépésük volt megalakulásuk óta, és egyre 
népszerûbbek. Többféle típusú koreográfi át készítettek, különbözô tornaszerekkel, így labdákkal, fi t ball labdával, zsá-
mollyal és szalaggal. Nagyon szeretik ezt a sportot, mert felfrissíti, megnyugtatja ôket, és a nap levezetésére kiváló 
elfoglaltság. Ezt a sportot mindenkinek ajánlják!

A csapat szívesen várja a lelkes kikapcsolódni vágyókat, és a jövôbeni csapattagokat. (Csoportkép a címoldalon)
Csapat tagjai: Barta Boglárka, Barta Kata, Elek Tímea, Nagy Anna, Nagy Éva, Petri Anita, Ruha Vivien, Tasnádi 

Cintia, Vad Judit, Vígh Mercédesz Felkészítô tanáruk: Csákné Vincze Gabriella

FELHÍVÁS!

Kérjük városunk lakóit, akinek kiadó vagy eladó lakása van, jelentkezzen intézményünknél.
Cím: Bethlen u. 9. Családsegítô Központ
Részletes információ itt kérhetô: Kálmánczhey Anett családgondozótól személyesen vagy a 491-055-számon.

TISZTELT TÁMOGATÓK!

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány az idén is szívesen fogadja adója 1%-át, 
melynek bevételét a gyermekek táboroztatására, színházlátogatására, oktatási eszközök fejlesztésére fordítjuk.

ADÓSZÁM: 18379761-1-0
Tisztelettel: A Kuratórium

TISZTELT TÁMOGATÓK!

A Füzesgyarmat Idegennyelvi Oktatásáért Alapítvány az idén is 
szívesen fogadja adója 1%-át, melynek bevételét a gyermekek tá-
boroztatására, idegennyelv oktatására, oktatási eszközök fejlesz-
tésére fordítjuk. 
ADÓSZÁM: 18390296-1-04 Tisztelettel: A Kuratórium

SZÜLETÉSEK

Bereczki Éva 2013.01.04.
Latyák Nikolett 2013.01.06.
Terhes Milán László 2013.01.30.
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EGYHÁZAINK ÉLETE
„TÖBB NAP MINT KOLBÁSZ.”

Ha kinézek az ablakon, tavasz van, ha kimegyek, inkább 
tél. Ez a böjti idôszak. Nagyon praktikus oka is van a böjt 
gyakorlásának, ahogy a fenti szólás-mondás is igazolja. 

Ám valódi rendeltetése ezen idôszaknak, a keresztyén em-
ber készen álljon befogadni Nagypéntek, Húsvét üzenetét. A 
Megöletett és Feltámadott Krisztussal való találkozást.

Ma ismét reneszánszát éli e gyakorlat, jóllehet a spi-
rituális tartalmat nagyrészt felváltotta a szekuláris böjt, 
a méregtelenítô kúra. Van léböjt, gyümölcsböjt, teaböjt, 
tejsavböjt, stb. Nincs új a nap alatt. Hipokratész már 
idôszámításunk elôtt négyszáz évvel beszámolt a böjt jóté-
kony hatásáról, és javasolta néhány betegség esetében.

A Szentírásban a böjt az Istennel való kapcsolatfelvétel 
nyomatékosított formája. Ennek külsô kerete a földi jók-
ról való lemondás, hozzá kapcsolódik a lélek leborulása, 
megalázkodása Isten elôtt. A test megzabolázásának és 
a lélek Isten elôtti megalázkodásának közös célja: az Is-
ten irányába való elmozdulás, tér, idô, fi gyelem biztosítása 
arra, hogy Ô megérintsen, átformáljon. 

Kálvin János így tanított: - A test megtartóztatása lelki 
tartalom nélkül kiüresedett forma.

- Tévedés a böjtöt érdemszerzô cselekedetnek tartani.
-  Nem tartozik a legfôbb erények közé, csak eszköz, 

nem cél. Mindemellett nem veti el, „Azt bizonyára 
tapasztaljuk, hogy ha a has tele van, az elme nem 
emelkedik úgy Istenhez, hogy abban kitartó tudjon 
lenni..”- írja az Institutióban.

Korunk a fogyasztói szemlélet hatása alatt habzsolná 
az életet. Meddig? „Meglesz ennek a böjtje”. Reformá-
tusként is és magyar emberként is ösztönösen elutasítjuk 
az önsanyargatást. Ránk kényszeríttették az „önkéntes” 
lemondást történelmünk során, nem kérünk belôle.

A pénzügyi válság egyelôre nem rengette meg a fo-
gyasztói társadalmi berendezkedést, és a mértéktelen 
fogyasztást is csak a pénzszûke miatt mérsékeltük. Ma 
terjed a mélyszegénység, amely sokakat a középosztály-
ból is a leszakadó társadalmi rétegekhez taszít. Ezt nem 
kíséri a kevesebbel való megelégedés békessége. Sem 
huszonkettô, sem negyvenkilencezer forintból nem le-
het megélni, ám a felháborodás nem a szükséges javak 
megszerzésérôl szól, sokkal inkább a boldogság-mítoszok 
elérhetetlenné válásáról. Cifra nyomorúságban élünk.

A húsvét elôtti hat hét lehetôséget ad arra, hogy átél-
jük, a kevesebb olykor több is lehet. A valós eredmények 
megkívánják az önfegyelmet és a lemondást is. 

Egy öreg indián mesél az ôt hallgató gyerekeknek. Két 
farkas lakik bennem, harcolnak egymással. Szörnyû harc 
dúl belül. Az elsô farkas természete félelmetes. Harag, 
gôg, önteltség, agresszió és félelem, féltékenység, fa-
lánkság, fösvénység, bûntudat megbántódás és bántás a 
fegyvere. A másik farkas ezzel szemben küzd a vidámság, 
öröm, békesség, szeretet, együttérzés, szerénység, ked-
vesség, jóindulat, bátorság, igazságszeretet, nagylelkûség, 
becsületesség, bizalom, hûség erejével. Ugyanez a harc 
dúl mindenkiben!- emeli fel az ujját nyomatékosan. A gye-
rekek megdöbbenve kérdezték: - Melyik fog gyôzni?

- Amelyiket eteted! Hangzott a bölcs válasz.
Áldás- Békesség! Istennek dicsôség!

Tóth Zoltán, református lelkipásztor

FEBRUÁRI FARSANG ÉS BÖJT…

Ebben az évben rövid farsangot szabott ki az élet, de 
legalább hamar eljön a megújulás húsvétja a keresztény 
világ számára. Az adventi, karácsonyi, szilveszteri, újévi, 
vízkereszti és egy egész imaheti ünnepkavalkád után jól 
esett egy kicsit vidámkodni, hofi s lazítást hozni be éle-
tünkbe.

Ahogy gyárfás Endre írja: „Maszkát ölt ma apraja-nagy-
ja / Szekéren járnak erre meg arra, / indul a bárgyú, ma-
lacpofájú, / kosfejû, bakfejû, oroszlánszájú, / agyaras, ma-
daras, kalapos, szamaras. / Minden házba beköszönt. / 
Gyôzze csak a háznak népe / felaggatni a kéménybe / a 
jókívánságözönt.”

Volt ilyenben is része kis gyülekezetünknek a hónap 
folyamán, még ha bele is szaladtunk a rendezvények 
sûrûje miatt a nagyböjt elejébe. A Margaréta Családosok 
Egyesületének néhány tagjával és támogatásával hitta-
nosaink nagyszerûen idézték meg az elôdeink élményvi-
lágát versekkel és öltözeteikkel-maskaráikkal. A szokásos 
gyermekistentiszteletet most Kovács Sziszi és Köleséri 
Martin hittanosok tartották. Köszönjük mindenkinek a 
tombolákat és a fogyasztani valót. 

A Balázsok, Zsuzsák, Bálintok, Mátyások hónapja meg-
felezte a farsangunkat. Farsang után jött a komolyabb 
idôszak. No, nem a nyugati világból behozott, üzleti bo-
hóckodás, a valentinozás, ami teljesen idegen a magyar 
lélektôl, tájainktól, és csak mérgezi az amúgy is feledé-
keny népünk lelkét.

Böjtfô-vasárnap után egy héttel tartottuk meg a Kom-
munizmus Áldozatainak Emléknapját. A már megkonfi rmált 
gyerekeinkkel és felnôttekkel az alkalomhoz illô mûsorral, 
versekkel, énekekkel emlékeztünk annak az istentagadó 
eszmének a 100 millió áldozatára, amelyik annyi könnyet, 
vért, fájdalmat, veszteséget, kirekesztést hozott, és em-
berek millióit tette földönfutóvá, hazátlanná.

Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas tudósunk imádságos 
soraival zárom februári gondolataimat: „Uram! Mentsd 
meg gyermekeinket, / Mentsd meg szellemüket…/ Mentsd 
meg az életüket, / Hogy jobbak legyenek, mint szüleik, / 
Hogy megalapítsák saját birodalmukat, / SZÉPSÉG, IGAZ-
SÁG, BECSÜLET, ÖSSZHANG ÉS JÓAKARAT BIRODALMÁT, 
/ HOGY BÉKE ÉS SZERETET uralkodhassék, / Mindörökké: 
Ámen”

Isten áldásával köszönti:
Balázsi László, mb. püspök-fôjegyzô-lelkész és hívei

FELHÍVÁS!
A Füzesgyarmati Családsegítô Központ

ADOMÁNYGYÜJTÉST SZERVEZ!

Kérjük Önöket, hogy mindazt, amit már nem használnak (ruhák, 
bútorok, háztartási gépek, konyhai felszerelések, kiegészítôk, 
vagy bármi apróság, amivel segíthetnek), jutassák el hozzánk, 
és mi továbbítjuk felajánlásukat!
Minden olyan tárgyat, ami még használható, de Ön már nem 
használja, használhatja valaki más, akinek nem telik rá!
Segítsünk együtt!!!
A gyûjtés folyamatos, egész évben várjuk felajánlásukat, Füzes-
gyarmatra a Bethlen u. 9 szám alá reggel 8-tól délután 2-ig.
Segítségüket elôre köszönjük!

A Családsegítô Központ



SZÍESZÁJ HUNGARY
EGY VIDÉKI HELYSZÍNELÔ KALANDOS TÖRTÉNETEI

Kropacsek Edömér, amikor tízévesen a fejére esett a tejeskanna, 
még nem sejtette, hogy ô lesz a Sárrét legragyogóbb helyszínelôje. 
Bár gyermekkorában már voltak erre utaló jelek, ugyanis az iskolából 
rendszeresen elorzott krétákkal elôszeretettel rajzolt körbe mindent, 
ami csak elé került. Ezt édesanyja, Kropacsek Gusztávné született 
Hamvas Rozália is kellô rendszerességgel jutalmazta egy-két jól elhe-
lyezett tenyeressel, ha ugyan sikerült elhivatott csemetéjét fellelnie a 
vastagon szálló krétaporfelhôben. Egy ilyen jutalom után Edömérnek 
fülig felszakadt a szája, ami örökös mosolyt kölcsönzött az ábrázatá-
nak. Ebbôl sok problémája akadt a késôbbiekben. 

Egy ilyen eset volt, amikor Brezsnyev temetését nézték az isko-
lában a tévén keresztül, és az iskolai párttitkár véletlenül ráemelte 
tekintetét a kis Edi „vigyorgó” képére. Az aparatcsnyik nem csupán 
személyes sértésnek vette ezt, hanem egyenesen rendszer ellenes 
támadásnak, és amellett, hogy egy hatalmas, dühös hörgés kíséreté-
ben homlokközépen zúzta a méterrúddal, még az apjának is hetekig 
kellett a pirosszônyeg szélén toporognia, hogy ilyen megátalkodott 
ellenállót, a burzsoá tôke kiszolgálóját nevelt egyetlen gyermekébôl. 
Szegény apja pedig csak akkor látott tôkét, amikor a téli tûzifát aprí-
totta, a burzsoá szóról pedig nem is sejtette, hogy micsoda. Ennek a 
testi elváltozásnak köszönhette becenevét is, amelyet felnôtt korára is 
magával hozott, mivel azóta mindenki csak Szmájlinak szólította.

Mindezek persze már rég a feledés homályába vesztek, amikor a 
fagyos februári reggelen az idôközben felnôtt Edömér a kiterjedt vértó-
csát vizsgálta. A gyilkosság helyszínére hajnalban riasztották. Nem örült 
a korai ébresztésnek, ugyanis álmában éppen ott járt, hogy egy kiadós 
tengerparti séta után Angelina Jolie-val elindultak a hálószoba felé. A 
hosszú, kitartó csöngetést elôször a pezsgôvel érkezô szobaszervíznek 
vélte, de aztán jött a keserû ráébredés: ez a mobilja.

Most itt áll a hidegben, egy vidéki ház hátsóudvarán, és közben 
Angelina ki tudja, mit csinál. Szmájli elhessegette magától a gondola-
tot, hogy mit is hagyott ki, inkább az esetre próbált koncentrálni. 

A megfagyott vértócsa körül sétálva próbált rájönni, hogy vajon 
hová tûnhetett a tetem, hiszen ha valakibôl ennyi vér kifolyt, az bi-
zonyosan nem élhette túl. A szeme sarkából a helyszín körbekerített 
szalagján túl a gumicsizmás emberkéket fi gyelte, akik idegesen emel-
gették a lábukat, mint akiket rajtakaptak valamin. Az egyiket, a legide-
gesebbet magához is szólította.

- Maga itt a házigazda?
- Igen. Én vagyok – mondta kipirult arcú férfi , akinek a képén lát-

szott, hogy a pírt nem a hajnali szél okozta, hanem az elfogyasztott 
ipari mennyiségû szilvapálinka. – Igen, én vagyok a gazda.

- Mondja ember, mi történt itt? – tette fel elsô, lényegretörô ke-

resztkérdését Szmájli.
- Hááát, semmi külö-

nös – hebegte a gazda, 
miközben egy nagyot 
böffentett, amitôl komoly 
pálinkagôz kezdett kava-
rogni a levegôben.

Szmájli egy nagyot hátralép-
ve mustrálgatta az embert, hátha 
felfedez rajta valami árulkodó je-
let, de az csak homályos tekin-
tettel igyekezett megtartani az 
egyensúlyát.

- Hová tûnt innen a tetem? – támadt neki egy újabb kérdéssel.
- Hát egy részét már megettük – mondta az ember vállait vonogat-

va. – A többivel majd lesz valami.
A nyomozó elszörnyedt a válasz hallatán. Nem is az borzasztotta el, 

amit mondott, hanem ahogyan mondta, az a természetesség, amely 
a hangjából áradt, mintha ez mindennapos dolog lenne.

- És ki ölte meg? – igyekezett ütni a vasat Szmájli nyugalmat 
erôltetve magára. Ha már ennyire megnyílt elôtte ez az ember, hátha 
mást is elárul.

- Hát, a Kovács Sanyi. Ott áll hátul – bökött maga mögé a gazda. 
– Mindig ô szokta csinálni.

- Mindiiig – sipított fel Szmájli -, mi az, hogy mindig? Hát maguknál 
rendszeres dolog a gyilkosság?

- Ilyenkor télen szinte minden hétvégén. Lacikát egyébként is mu-
száj volt, mert hetekkel ezelôtt kiheréltük.

Szmájliban egy világ fordult meg. Nem csupán gyilkosság, hanem 
kínzás és csonkítás is?

- Hát miféle szörnyetegek maguk? – üvöltött fel a türelmét elveszt-
ve. – Itt mindenféle válogatott rémtetteket hajtanak végre, aztán még 
jópofáskodik?

- Mi van már, mi van már? – ugrott egyet a gazda felháborodottan. 
– Ilyenkor persze nagy a tiltakozás, de amikor megeszi, akkor nem sír 
a szája.

- Mi az, hogy megeszi – hápogott a nyomozó. – Mit képzel maga 
rólam?

- Na, maga is ilyen se kolbász, se hurka? Maga is ilyen vegetári 
János? Láttam is, amikor belépett, hogy nincs semmi emberformája.

- Miért, hát mi történt itt?
- Levágtuk a Lacikát, a vörös durok kant, mert már nem bírt magá-

val. Ha gondolja, vihet belôle egy kis tepertôt.
Így oldotta meg Szmájli nyomozó, a zseniális helyszínelô az elsô 

komolyabb gyilkossági ügyét.
/Folytatása következik/ írta Kincses Zoltán
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A GYARMATIAK KEDVENC RECEPTJEI
ARANYGALUSKA (BEKÜLDTE: TÓTH TÜNDE)

Tészta: 3 tojás, 20 dkg vaj, 1 dl tej, 1,5 kávéskanál só, 5 evôkanál cukor,
1 élesztô, 60 dkg liszt

A tésztát összegyúrom, megkelesztem, majd olvasztott vajas kanállal egy jénai 
vagy porcelán tálba szaggatom. Megkenem olvasztott vajjal, és megszórom durvára 
darált dióval és kristálycukorral. Elômelegített sütôben aranysárgára sütöm.

Vaníliasodó: 4 tojássárgája, 8 dkg cukor, 1 púpozott evôkanál liszt, 1 vaníliás 
cukor (vagy fél vaníliarúd), 5 dl tej, ,2 dl habtejszín

Szétválasztjuk a tojásokat. A tojássárgákat a cukorral és a liszttel kikeverjük, 
majd hozzáadjuk a vaníliát. Apránként felengedjük a tejjel és a tejszínnel, majd lassú 
tûzön, folyamatosan kevergetve krémmé fôzzük.
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