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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja • XXV. évfolyam 5. szám • 2013. május

A Bölcsôdék Napja alkalmából április 19-én nyílt napot tartottak a városi 
bölcsôdében. 8. oldal

AJÁNLÓ

PROJEKTZÁRÓ
KONFERENCIA
Deutsch Tamás, Euró-
pa Parlamenti képviselô 
vágta a szalagját az új 
szerkesztôségnek. 2. oldal

CSÖKMÔN DALOLTAK
AZ IDÔSEK
Wass Albert szellemiségét 
idézte meg az az irodalmi 
vetélkedô, amelyet a Köl-
tészet Napja alkalmából 
rendeztek meg. 2. oldal

ÚJ NEVET KAP A 
SPORTPÁLYA
A füzesgyarmati születésû
Lázár Gyula lesz a név-
adója sporttelepünknek.
 3, 6. oldal

AJÁNLÓ

FAÜLTETÉS A
GYERMEKEKÉRT
97 facsemetét ültettek 
az elmúlt évben született 
gyermekek tiszteletére.
 5. oldal

KOMMUNIKÁCIÓS
KÉPZÉS A VÁROSBAN
Egy határon átívelô pá-
lyázatnak köszönhetôen 
négy napos kurzuson ve-
hettek részt a média iránt 
érdeklôdôk. 6. oldal

MARGARÉTÁS 
CSALÁDINAP
Május 11-én tartotta ha-
gyományos családi napját 
a Margaréta Egyesület.
 8. oldal

SÁRRÉTI ÍZEK A FÜZESGYARMATI KISKASTÉLY FOGADÓBAN

A Fogadó tulajdonosa, Tôkés Miklós 1998 óta vállalkozó 
Füzesgyarmaton. Aktív gazdasági szereplô a településen, s a 
Leader Akciócsoport tagja. Mai formájában a Fogadó - Körös-
Sárréti motívumokkal díszített szállásférôhely - 2007-tôl üzemel. 
Az étterem 50 férôhelyes, az emeleten 6 szoba, összesen 20 
férôhely található. A Fogadó és az étterem is folyamatosan üze-
mel, bár szezonon kívül csökkentett kapacitással.

Az üzemeltetô a helyi motívumok bemutatásán túl (tornácos 
terasz) a hagyományápolást szem elôtt tartva kiállításokkal, 
kézmûves bemutatókkal egészíti ki az üzlet mûködését. Olyan 
programcsomagokat állít össze, mely több szolgáltatás, helyi ér-
ték megismerését segíti a településre érkezô és itt élô vendégek 

számára. Az idén elkészült a Körös-Sárréti ételek receptgyûjteménye, mely a tulajdonosokhoz és a Fogadóhoz kötôdô 
barátok és szakácsok ételeit örökíti meg. A receptgyûjtemény bemutatója május 31-én történik meg, ahol néhányat a 
fi nomságok közül meg is kóstolhatnak a részt vevôk.

Fülemen Gyula

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a

Körös-Sárréti Ízek Napja címû rendezvényünkre

Melynek helye: Füzesgyarmat, Kiskastély Fogadó-Étterem
Ideje: 2013.május 31 (péntek) 14 óra

Program: • Körös-Sárréti ételek receptgyûjtemény bemutatója
• Közös ételkészítés és ételkóstolás

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Bôvebb információ és regisztráció e-mailben kérhetô: kiskastely@gmail.com

Ajánljuk fi gyelmébe honlapunkat: www.kiskastelyfogado.hu
Európai Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa
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SZALAG, OLLÓ, NAPSÜTÉS

A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Kö-
rös- Sárréten, valamint Bors térségében nevet viselô 
projektzáró konferenciájára került sor április 26-án, 
Füzesgyarmaton.

Bere Károly polgármestert követôen Deutsch Ta-
más európai parlamenti képviselô köszöntötte a 
résztvevôket. Kiemelte, hogy a határon átnyúló projek-
teknek különöse fontos szerepe van az egységes Euró-
pa kialakításában, az európai öntudat erôsítésében. A 
partnerek kezdeményezése több szempontból is fontos, 
mind földrajzi, mind gazdasági okok indokolják a hason-
ló együttmûködéseket. Egy erôsebb környezet kialakí-
tására van szükség a határ mindkét oldalán, azonban 
míg országonként egy-egy periférián lévô térség kevés 
kiugrási lehetôséget talál, Bátori Géza és Bere Károly polgármesterek helyesen vették észre az európai dimenziókban 
rejlô lehetôségeket.

Tôkésné Gali Mónika Projektmenedzser részletes beszámolója során nemcsak a már megvalósult projekteleme-
ket ismertette, nagy hangsúlyt fektetett a kialakult szerkesztôség és annak frissen kialakult infrastruktúrájában rejlô 
lehetôségek, valamint az ezekhez kapcsolódó távlati célok elérésének ismertetésére is. Annak ellenére, hogy az ese-
mény a projekt zárórendezvénye volt, még mindig akadtak új érdeklôdôk, akik különösen nagy fi gyelemmel hallgatták 
Bátori Géza, Bors községet bemutató elôadását. Az elôadások után helyszínt váltott az esemény, és a Városháza 
dísztermébôl átköltözött a szerkesztôség irodájának parkolójába. Deutsch Tamás vágta át a nemzeti színû szalagot, 
átadva ezzel az épületet a remélhetôleg sikeres és produktív munka számára.

Míg a résztvevôk a régi óvoda épületét ért változásokat, és a beszerzett eszközöket vették szemügyre, Muhr László 
gyakorlatban is bemutatta a web-portál által nyújtott lehetôségeket az érdeklôdôk számára.

A péntek délutáni program betekintést engedett az elvégzett munka feladataiba, megismertette azokat a magas 
színvonalú szolgáltatásokat, amelyek a szerkesztôség partnereinek rendelkezésére állhatnak, és rámutatott azokra a 
lehetôségekre, amelyeket a partnerek közösen kihasználva, további távlatokat nyithatnak a térségben élôk számára.

A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében valósul meg, 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfi nan-
szírozásával. Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. www.huro-cbc.eu és 
www.hungary-romania-cbc.eu

Hunyadi István

„DALOL A HONVÁGY”

A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény Füzesgyarmat Idôsek Klubja, április 24-én Csökmôn 
képviseltette magát a Költészet napja alkalmából megrendezett 
Kistérségi irodalmi vetélkedôn.

Az idei évben Wass Albert életérôl és munkásságáról szólt az 
egész délelôttöt betöltô feladatsor. Nagy szorgalommal és odafi -
gyeléssel készültünk, mint a jó diákok. A vetélkedô feladatai között 
szerepelt egy szabadon választott vers, melyet Papp Ferencné, 
Marika mondott el, választása Wass Albert Elôhang címû versére 
esett, amely szívéhez is közel áll, mivel unokája ezzel az írással 
nyert meg egy versmondó versenyt. Második feladatként az elôre 
kiválasztott verset csapatunkból Berczi Sándorné, Margitka adott 

elô, Wass Alberttôl a Dalol a honvágy címû verset. Az egyik legizgalmasabb feladat egy Wass Albert által írt mese, 
a Szerencsés Pista részletének a felolvasása volt. Nagy sikert aratott különbözô hang elôadási módjával Bujdosó 
Istvánné, Katika. Az elôadások után kvíz játékok, szójátékok és képkirakók sora következtek, ez alatt a zsûri pontozta 
az elôadásokat, és összesítette a többi feladat eredményeit.

Az induló nyolc csapat közül mi a dobogós harmadik helyezést értük el. Nagyon büszkék vagyunk, és szívbôl gratu-
lálunk mindenkinek, név szerint: Berczi Sándornénak, Papp Ferencnének és Bujdosó Istvánnénak, hiszen 60-70 felé 
még mindig óriási lendülettel és szellemileg frissen töltik nyugdíjas napjaikat. 

Szabó Lászlóné, telephely - koordinátor

Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013

Programul De Cooperare 
Transfrontalieră 
Ungaria-România 2007-2013

Két ország, egy cél, közös siker!
Două ţări, un scop, succes comun!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A FÜZESGYARMATI SPORTTELEP NÉVADÁSA 

Városunk Kossuth utcai sporttelepe elsôsorban a labdarúgóknak és a labdarúgást szeretôknek ad otthont, sok-sok 
évtizede. Eddig a sporttelepnek nem volt neve. Több esetben szót váltottunk a névadó személyérôl, de közös nevezôre 
nem jutottunk.  Felmerült helyi labdarúgó, sportvezetô neve is, de olyan híres labdarúgónk, világbajnoki ezüstérmes, 
mint Lázár Gyula eddig nem akadt. Lázár Gyuláról keveset tudunk, azt is inkább csak lexikonból. Életét és sportpálya-
futását röviden az alábbiakban ismertetjük (az életrajzi és sportolói anyagokat a Wikipédiából vettük át): Lázár Gyula, 
beceneve: Tanár úr, (Füzesgyarmat, 1911. január 24. - Budapest, 1983. február 27.) világbajnoki ezüstérmes magyar 
labdarúgó. Tagja a Ferencváros 1931-1932-es idényben 100 százalékos eredménnyel bajnokságot nyert csapatának. 
Becenevét a szurkolóktól kapta: kiválóan kezelte a labdát, pontosan passzolt, és csúszós talajon sem volt párja a pá-
lyán. Mindig szerény volt, és játékostársai is egyöntetûen elismerték játéktudását.

1930-ban mutatkozott be az Üllôi úton egy Wiener AC elleni 1-0-s gyôzelmet hozó találkozón. Többször hívták kül-
földre játszani, de végig hû maradt a Ferencvároshoz, ahol összesen 511 mérkôzésen szerepelt (273 bajnoki, 199 
nemzetközi, 39 hazai díjmérkôzés) és 39 gólt szerzett (12 bajnoki, 27 egyéb). Ötszörös magyar bajnok, négyszeres 
magyar kupa-gyôztes, egyszeres KK gyôztes. Az FTC-ben utoljára 1943. november 14-én lépett pályára az Újpest ellen 
(1-2) a Megyeri úton.

1931 és 1941 között 49 alkalommal szerepelt a válogatottban, és 1 gólt szerzett. 1931-ben a Svájc elleni 6-2-
es gyôzelemmel végzôdött mérkôzésen mutatkozott be a nemzeti tizenegyben. Lázár kiváló játékot produkált, és a 
meccs végén a játékosokat a szurkolók a vállukon vitték le a pályáról. Játszott az 1934-es olaszországi és az 1938-as 
franciaországi világbajnokságon. Itt az ezüstérmet szerzett csapat tagja. 1937. június 20-án tagja a Közép-Európa 
válogatottnak, mely 3-1-re legyôzte a Nyugat-Európa válogatottat.

A Nemzeti Sport 1931. évi számából egy idézet: „Lázár nagysága abban tornyosul fel a magyar futball egén, hogy 
benne mintha sûrítve jelentkezne, amit elôdei tudtak, tettek és a pályán véghezvittek. Mûvésze a labdának a szó egész 
értelmében, de mûvésze a játéknak is olyan egyéniséggel, amely bele tud olvadni az egészbe, az együttesbe, hogy 
annak minden mozdulatával hasznára váljon.” 

A fenti indokok alapján tettünk javaslatot a sporttelep elnevezésére, névadására. Ebben a szándékunkban megerôsít 
bennünket a Ferencvárosi Torna Club vezetése is. Tiszteletük jeléül, a tervezett névadási ünnepség napján – 2013. 
június 2-án - barátságos labdarúgó mérkôzésre érkeznek Füzesgyarmatra, és részt is vesznek az avatási ünnepségen. 
A szervezési munkákat már elkezdték, kellô reklámot is biztosítanak számunkra.

----------------------------------------------------------------
TÁJÉKOZTATÁS AZ INGATLANOK ELÔTTI KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL,

KARBANTARTÁSÁRÓL, BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSRÔL, ÉS KAPUBEJÁRÓK LÉTESÍTÉSÉRÔL

Tisztelt Lakosság!

Füzesgyarmat város közterületeinek rendezésével, gondozásával, kapubejáró létesítésével, átereszek elhelyezésé-
vel kapcsolatosan több esetben is látható, hogy a lakosság nincs megfelelôen tájékoztatva. Ezért az alábbi irányel-
vet, tájékoztatást kívánjuk Önöknek leírni, hiszen a városüzemeltetési feladatok megvalósításához a lakosság szoros 
együttmûködése is szükséges.

A legfontosabb lakossági feladatok, melyek az ingatlanok és az elôtti közterületek esetében rögzítenünk kell:

Közterület karbantartása, tisztántartása
•  az ingatlanok használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanjukat megmûvelni, illetve rendbe tartani, gyomtól, gaztól, 

szeméttôl, – különös tekintettel a parlagfûtôl – megtisztítani
•  az ingatlan tulajdonosa, kezelôje, használója a tulajdonában lévô ingatlan körüli közterületen található gyalog-

útszakaszt, és ha a gyalogút mellett zöldsáv is van az úttestig terjedô teljes területet köteles tisztántartani. 
Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró 
sártalanításáról, hó- és jégmentesítésérôl, tisztántartásáról gondoskodni.

•  A tulajdonos kötelessége a tulajdonában lévô ingatlan körüli közterületen található járdaszakasz melletti folyókák 
és csatornanyílások (csapadék-vízelvezetô árkok) tisztítása, gyomtalanítása, továbbá a jármûbehajtó átereszeinek 
rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommentesítése és a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása.

Belterületi vízrendezés, kapubejáró létesítés, faültetés
•  Az ingatlanok elôtti új átereszek építése alkalmával a mûtárgy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nél-

kül vezesse el, és ezért minimum 30 cm átmérôjû átereszek beépítése javasolt, melyrôl gondoskodni az ingatlan 
tulajdonosának (kezelôjének, használójának) kötelessége. Az adott utca árokrendszerének lejtésérôl a település 
vízkárelhárítási terve ad tájékoztatást.

•  Az ingatlan tulajdonos a tulajdonában lévô ingatlan körüli területen található padkán és árkon végzett munkála-
tokat, jármûbehajtó,- átereszépítést és átalakítást, fa- és cserjeültetést, annak megkezdése elôtt a Polgármes-
teri Hivatallal egyeztetnie szükséges. Fontos megjegyezni, hogy fa- és cserjeültetés esetében a lakosok vegyék 
fi gyelembe az érintett közmûvek nyomvonalait. A közmûvezetékek alá (villanyvezeték) vagy fölé (gáz- vízvezeték 
stb.) ne ültessenek növényzetet! A balesetmentes közlekedés érdekében a meglévô fákat gallyazzák le, és újat ne 
ültessenek a kerékpárút ûrszelvényébe. (2,5 magasság, szélesség 30-30 cm a kerékpárút két szélétôl) Hasonló-
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an járjanak el a gyalogutak, és a közutak (szélesség 50-50 cm) ûrszelvényei esetében is. Sarki telkek esetében 
fi gyeljünk oda, hogy az utak csomópontjában ne építsünk, telepítsünk a „rálátási háromszög”-ben. (az egymáshoz 
közeledô jármûvek között szükséges látómezô, az egymásra szabad rálátást biztosító terület).

A faültetéssel kapcsolatosan további elôírásokat ír elô Füzesgyarmat Város Helyi Építési Szabályzata, melynek be-
tartása mindannyiunk érdeke!

 •  Olyan kapubejáró építése esetén, mely állami utat érint (a szomszédos településekre is átvezetô fôútvonalak és a 
vasútállomáshoz vezetô út) az illetékes közút kezelôjétôl kell az engedélyt megkérni (Magyar Közút Nonprofi t Zrt. 
Békés Megyei Igazgatóság (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.).

•  Közterületen bárminemû burkolat felbontása csak a Jegyzô, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében 
az illetékes közút kezelôjének hozzájárulásával lehetséges. 

Itt felhívjuk a fi gyelmet a következô irányelvre: a kapubejárók építése során elôfordulhat, hogy a közterületen talál-
ható gyalogút is felbontásra kerül. Ebben az esetben szükséges az egyeztetés. Nem elfogadható megoldás az, ha a 
kapubejáró szintbeli megemelése a gyalogút szintbeli megemelésével is együtt jár, hiszen az zavarhatja az akadály-
mentes közlekedés (mozgáskorlátozottak, babakocsival járó szülôk) megvalósításának elvét. 

•  Közterületen fát kivágni, csak a Jegyzô engedélyével lehet, pótlási kötelezettséggel.
 Házszámot jelzô tábla elhelyezése
•  A házszámtábla beszerzésérôl, kihelyezésérôl, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjérôl és pót-

lásáról az ingatlantulajdonos gondoskodik.
•  A házszámot jelzô táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól 

látható módon kell az ingatlan használójának, kezelôjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

Csák Zsolt, mûszaki csoportvezetô

MUNKAHELYTEREMTÔ TÁMOGATÁSOKRÓL

Képviselô-testületünk áttekintette a munkahelyteremtô támogatásban részesülôk szerzôdéses kötelezettsége tel-
jesítését a támogatottak adatszolgáltatásai alapján. Hivatalunk a jövôben félévente elvégzi az adatok összesítését, és 
megállapítja a kötelezettségek teljesítése állását, és a szükséges intézkedést kezdeményezi, megteszi. Kérésünk az, 
hogy szerzôdéses kötelezettségét minden pályázati Támogatott teljesítse, hogy ne kelljen szankciót alkalmazni.

A testület abban foglalt állást, hogy nem tér el a szerzôdéses kötelezettség nem teljesítése miatti szankciótól, azaz 
a helyi vállalkozások munkahelyteremtô támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 10. §-ában 
szabályozott visszatérítési szabályokat alkalmazza: a visszafi zetési kötelezettség egy összegben esedékes, de egyéni 
elbírálás alapján rövid idejû részletfi zetés lehetséges.

DÖNTÉS MUNKAHELYTEREMTÔ TÁMOGATÁSOKRÓL
Képviselô-testületünk áttekintette beadott pályázati anyagokat, és döntést is hozott. Azon pályázók esetében, akik 

adótartozással nem rendelkeznek, azok részére a támogatás kifi zetésre kerül a szerzôdés elkészítése utáni napokban. 
Akik viszont adótartozással rendelkeznek, adófi zetési kötelezettségüknek nem vagy csak részben tettek eleget, azok 
részére a támogatás folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha az önkormányzat felé fennálló adótartozást befi zetik 
2013. május 30. napjáig. Amennyiben a befi zetés nem történik meg, úgy a támogatás elvész. Az adótartozás a pá-
lyázat elutasítását vonja maga után a helyi rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében, azaz a pályázat érvénytelennek 
minôsül. Nyilvánvaló, hogy ezt a testület sem akarja. Az adó megfi zetése egyébként is minden Polgárunk kötelezett-
sége, ilyen és hasonló pályázatoknál pedig alapvetô követelmény. Az adótartozásról az Adóügyi Csoport tud pontos 
adatot szolgáltatni.

SEGÍTSÉG A RÁSZORULÓKNAK A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSBAN

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elindította a digitális átállás la-
kossági szakaszát, amely során a Központi Statisztikai Hivatal közremûködésével fel-
keresik a rászoruló háztartásokat. Az átállás elsôsorban azokat érinti, akik elôfi zetés 
nélkül, szoba- vagy tetôantennával televízióznak és kizárólag az M1, az RTL Klub és 
a TV2 adásait látják. Ezek a tévénézôk a hagyományos földfelszíni (analóg) adást ve-
szik, amelyet 2013 folyamán felvált a digitális adás, ezért készülékeiket át kell állítani 
a digitális vételre. Azok számára, akik önerôbôl nem tudnák az átállást végrehajta-
ni, szociális alapú támogatási rendszer keretében az NMHH beszerzi és beszereli a 

szükséges dekódert (set-top-box-ot) és antennát, de a jogosultak választhatnak a szolgáltatók által nyújtott támogatott 
csomagok közül is. Annak eldöntésére, hogy ki jogosult az állami segítségre, a hatóság országos felmérést indít, amely 
során személyesen keresik fel az érintetteket. A rászoruló abban az esetben kaphat állami támogatást, ha azt hiva-
talosan igényli. Ebben a felkérési és igénylési folyamatban, amely 2013. március és június között tart, vesznek részt 
a Központi Statisztikai Hivatal által megbízott Felmérôk. A felmérésben Füzesgyarmat is érintett. A Nemzeti Média és 
Hírközlési hatóság a www.nmhh.hu internetes honlapon és a 06-80-38-39-40-es ingyenes telefonszámon elérhetô 
ügyfélszolgálaton is teljeskörû tájékoztatást nyújt az érdeklôdôk számára. A felmérés folyamatával, illetve az abban 
közremûködôk személyével kapcsolatban a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi fôosztály Békéscsabai osztályán, a 
66-322-196-os telefonszámon is készséggel adnak felvilágosítást.
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TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAKRÓL

Több lakossági bejelentés és panasz érkezett a szemétszállítás díjával és számlázásával kapcsolatban, ezért levelet 
írtunk Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofi t Kft., a közszolgáltatást végzônek, amelyet az alábbiakban közlünk rövi-
dítve (teljes levél a honlapunkon megtalálható).

A hulladékról szóló törvény (Ht.) az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatás ellátásáért közszolgáltatási díjfi ze-
tési kötelezettséget ír elô (nem szó szerint 38. § (2) bek.), amelyet egyéves díjfi zetési idôszakra, elôre kell meghatározni 
(47. § (1) bek.). A hulladéklerakó üzemeltetôje hulladéklerakási járulékot fi zet (68. § (1) bek.), amelyre megjelent a 
104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet is. 2012. decemberében  küldött A 2013. évi hulladékszállítási díjak meghatáro-
zásához c. Elôterjesztésük 2. pontjában a lakossági díjakra tett javaslatuk 2012. évi díjak 4,2 %-kal történô emelését 
tartalmazza, amely egyezik a Ht. elôírásaival, de más várható kötelezettséget e pont nem vázol fel.

Önkormányzatunk nem döntött 2012. decemberében e kérdésekrôl, nem foglalt állást díjkérdésben, mivel azt köz-
ponti jogszabály határozza meg. Ezzel szemben az I. negyedévi számlájukban – véleményünk szerint törvénytelenül – a 
lakosságot hulladéklerakási járulék megfi zetésére kötelezik 2013. január 1.-tôl, amelynek összege bruttó 552 Ft. 

Ez nem felel meg sem a Ht., sem a Korm. rendelet elôírásainak, mivel a járulék fi zetésére a lerakó üzemeltetôje 
kötelezett, azaz a Békés-Manifest Kft. A lakosság, az ingatlantulajdonos csak a közszolgáltatás elôre, 1 évre kiközölt 
ürítési díját köteles megfi zetni, arra nincs kötelezettsége, hogy a lerakási járulékot fi zesse meg, így annak elôírása nem 
megalapozott. A miniszter elôírta a 2012. évi ürítési díj mértékéhez viszonyítva a díjemelés maximált mértékét 4,2 
%-ban, amely magában foglal mindennemû közszolgáltatót terhelô költséget, így a lerakási járulék költségét is. Önök 
teljes egészében kihasználták az emelés mértékét a várható lerakási járulékra is fi gyelemmel, így további emeléshez 
nincs jogalap, a közszolgáltató további díjat vagy járulékot nem terhelhet jogszerûen az ellátást igénybevevô ingatlantu-
lajdonosra vagy önkormányzatra. Ez a magatartás a tisztességtelen gazdasági elôny elérését is jelentheti, amelyet egy 
monopolhelyzetben lévô szolgáltató sem tehet meg a kiszolgáltatott helyzetben lévô szolgáltatást igénybe vevôk felé.

Kérésünk, mivel mi nem foglaltunk állást a járulékkal és egyúttal a díjemeléssel kapcsolatban: - vizsgálják felül I. 
negyedévi számlázásukat, a kirótt lerakási járulékot térítsék vissza a lakosság, az ingatlan tulajdonosok részére.

„BRINGASULI” FÜZESGYARMATON

A DAOP 3.1.2/A-11-2011-0002 sz. „BRINGASULI” elnevezésû pályázat kere-
tében 2012/13. tanévben a füzesgyarmati általános iskola 3-tól 6-ig évfolyamos 
tanulói számára elméleti és gyakorlati KRESZ oktatást tartottunk. Már ôsszel  
megkezdôdtek az elméleti foglalkozások az általános iskola pedagógusai, a Szeg-
halmi Rendôrkapitányság és helyi rendôrök aktív részvételével. Az oktatás végén a  
gyerekek egy tesztlap kitöltésével adtak számot a foglalkozásokon megszerzett tu-
dásukról.  A tanfolyam idejére egy rajzpályázatot is meghirdettünk. A gyakorlati fog-
lalkozásokra az idôjárás kedvezôtlen alakulása miatt csak áprilisban kerülhetett sor. 
A központi  iskola udvarán  felállított pályán,  ismét a Szeghalmi Rendôrkapitányság 
rendôreinek segítségével, különbözô akadályok között  próbálhatták ki ügyességüket  
a résztvevô gyerekek.

Lelkesedésben nem volt hiány! A gyermekek tudását látva néhány bátor apuka 
is megkísérelt végigmenni az ügyességi pályán. A kerékpáros verseny befejezése 
után a legügyesebbeket, legszorgalmasabbakat, legaktívabbakat, a rajzpályázaton a 
legszebb rajzot készítô tanulókat könyvjutalomban részesítettük, az összesítésben elsô helyen végzett fôdíja pedigegy 
kerékpár lett!  Ezúton mondunk köszönetet a Szeghalmi Rendôrkapitányságnak az elméleti és gyakorlati foglalkozáso-
kon nyújtott munkájukért, Molnár Csaba fôtörzsôrmester, Dengi Károly   fôtörzsôrmester, Gurmai Tamás törzsôrmester 
uraknak szakértelmükért, precizitásukért,  a gyerekek iránt tanúsított türelmükért. Czeczéné Tóth Mónika, Bischof Éva

KILENCVENHÉT FÁT ÜLTETTÜNK A GYERMEKEKÉRT

A 2011 és 2012-ben született gyermekek tiszteletére kilencvenhét magyar kôris és nagylevelû hárs ültetésére 
került sor május 3-án Füzesgyarmaton. Mint ismeretes, még 2011-ben  képviselôi kezdeményezésemre babaérkezé-
si támogatásról döntött a képviselôtestület, mellyel anyagi segítséget nyújtunk a családoknak. Már akkor a terveim 
között szerepelt, hogy a gyermekek tiszteletére fát is ültetünk. Ez a terv most megvalósult, hiszen sikerült a Gemenci 
Zrt.-vel egy együttmûködési megállapodást kötni, mely szerint ingyen biztosították és a késôbbiekben is biztosítják 
részünkre az említett fákat. Az ültetésnek kettôs célja van. Méltónak tartok minden édesanyát és édesapát a köszö-
netre, a tiszteletre, hogy a nehéz gazdasági körülmények mellett is fontosnak tartják az életet, majd gondoskodást, 
szeretetet, tudást adni a legértékesebb kincsnek, a gyermeknek. Ezen túlmenôen pedig emlékeztetnünk kell önma-
gunkat arra is, hogy mi, emberek vagyunk felelôsek a saját környezetünk, a természet, mint életterünk védelméért, 
óvásáért, és ha úgy tetszik, erônkhöz, lehetôségeinkhez, képességeinkhez mérten, a helyreállításáért. Úgy gondolom, 
hogy a „Születésfa” ültetésével már kisgyermek kortól tudatosíthatjuk generációkon átívelô felelôsségünket Földünk 
megmentéséért, amelynek nagyon fontos tényezôje a faültetés, amely szintén az életet jelenti. A „Születésfa” ültetés 
az elkövetkezô években is tovább fog folytatódni. Bízom abban, hogy még több gyermek születik a településünkön, így 
a kijelölt területen néhány év alatt egy erdôt tudunk kialakítani.
     Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô
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MEDIA WORKSHOP AZ INTERAKTÍV
KOMMUNIKÁCIÓ JEGYÉBEN

A sarretlife.hu szerkesztôsége komolyan gondolja, hogy 
Bors és Füzesgyarmat térségének összefogásra van szük-
sége. Szakítva a hagyományokkal nem csak önképzésre 
fordítottak a határon átnyúló kommunikáció kiépítése a 
Körös- Sárréten, valamint Bors térségében címû projektjük 
költségvetésébôl, hanem meghirdettek egy mindenki szá-
mára nyitott média workshopot március 25. és 28. között.

A pályázat gerincét képezô sarretlife.hu hírportál igazi ere-
jét a minél szélesebb körben végzett szerkesztés adhatja. 
Ezért hirdették meg minden fotó és videó riportkészítés iránt 
érdeklôdô számára azt a négy napos képzést, amely során 
nemcsak a szakmai alapokat, fogásokat sajátíthatják el a 
résztvevôk, de a szerkesztôség frissen beszerzett eszközeivel történô konkrét munkát is begyakorolhatták.

Az intermédia szakembereként Tálosi Gábor, a képzés egyik oktatója elmondta, hogy a képzésen résztvevôk olyan 
munkafolyamat részesei lehetnek a jövôben, amely hazánkban ma még gyerekcipôben jár.

Az elsô nap médiatörténettel, és a szakmai alapokkal ismerkedtek a résztvevôk, azaz hogyan is építünk fel egy 
interjút, és ehhez milyen eszközeik vannak. Sok beszédnek sok az alja – gondolták a felkészítôk –, így hát be is dob-
ták a mélyvízbe tanoncaikat. Csoportokban folyt a munka, mindenki választhatott magának egy tetszôleges témát 
(képzelt vagy valós riportot) és azt körüljárhatta, elkészíthette az azzal kapcsolatos interjúkat. A csapatokon belüli 
folyamatos szerepcsere hozzásegített mindenkit ahhoz, hogy ne csak egy feladatot ismerjenek, hanem mindent kipró-
bálhassanak, ezáltal egészében láthassák át a folyamatokat. A képzésnek ezen a pontján mindenki szembesülhetett 
a gyakorlat nehézségeivel, megjelentek a világítás és hangosítás problémái, konzíliumot ülhettek egy-egy beállítás és 
a kérdések felett. Mivel a szerkesztôségnek nemcsak fényképezôk, videokamera, világítás állnak rendelkezésére, ha-
nem a felvett anyagok vágásához és egyéb utómunkáihoz szükséges szoftverekkel felszerelt média munkaállomás is, 
amelynek segítségével a harmadik napon a rögzített anyagokból mindenki igyekezett adásképes mûsort szerkeszteni 
a felvett nyers anyagokból. Az alapvetô szükségletek mellett a mentorok több praktikus fogással, effekttel is meg-
ismertették a résztvevôket, Odegnál Róbert révén igazi távlatokat fedezhettek fel a video effektek világában, egy, a 
közremûködésében készített hazai science-fi ction kisfi lmen keresztül.

A négy nap alatt folyamatos volt az eszmecsere, szakmai és ízlésbeli viták tették még színesebbé a tanulást és 
a munkát. Aki kedvet érez a tudósításhoz és dokumentáláshoz, de lemaradt a képzésrôl, forduljon bizalommal a 
sarretlife.hu szerkesztôségéhez Füzesgyarmaton, a Kastélypark Fürdôvel szemben.

A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében valósul meg, 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfi nan-
szírozásával. Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.huro-cbc.eu és www.hungary-romania-cbc.eu
Hunyadi István

Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013

Programul De Cooperare 
Transfrontalieră 
Ungaria-România 2007-2013

Két ország, egy cél, közös siker!
Două ţări, un scop, succes comun!

JÚNIUS 2-ÁN DÉLUTÁN
A FÜZESGYARMATI SPORTPÁLYÁN PÁLYAAVATÓ- ÉS

NÉVADÓ ÜNNEPSÉGET TART AZ EGYESÜLET SZAKOSZTÁLYA

A NAP PROGRAMJA

15.30-kor: A sporttelep új névadójának, Lázár Gyula (1911-1983) VB ezüstérmes,
füzesgyarmati születésû labdarúgó emléktáblájának avatása

16 órakor: Fórum a labdarúgásról: „...nagy pénz, nagy foci.”?
Elôadók: Mészöly Kálmán, volt szövetségi kapitány, Kubatov Gábor az FTC elnöke

17 órakor: FTC vegyes válogatott – Füzesgyarmat labdarúgó mérkôzés

Belépôk: felnôtt 500 Ft • gyermek 200 Ft

Mindenkit szeretettel várunk!
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EGYHÁZAINK ÉLETE
„Erôt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek”/

ApCsel 1,8/
   ERÔFORRÁS…

Már megint ezek! Bosszankodva csapja le a telefonját 
az egyik helyi vállalkozó. Ez már a tizedik, aki kér tôlem. 
Nem tudok mindenkinek adni. Igen, erôforrásaink korlá-
tozottak. Idôs, beteg presbitert látogattam. Felém nyújtja 
köszönésre karját, ám szorítása már nem a régi. Fülem-
ben csengnek szavai: „Nincs erô.”  Igen, erôforrásaink 
korlátozottak.

Ha saját hétköznapjainkra tekintünk, láthatjuk, hogy 
mindenhez erô kell: munkához, építkezéshez, tanuláshoz, 
neveléshez. Az energia, erô kérdése nemcsak anyagi, ha-
nem lelki vonatkozásban is fennáll. Erôforrásaink pedig 
korlátozottak.

Mi újság az egyházunkban e téren? Nos, karácsony, 
húsvét, az igen! Akkor megmozdulnak a népek, megtelnek 
a templomok. Pünkösd? Az csak a nagyon hívôknek való! 
Az nagyon titokzatos. Kevéske hitünkkel mit is akarnánk? 
Valóban így volna? Az egyház születésnapján Isten ereje 
áradt ki. Krisztus Urunk fölment a mennybe, földi külde-
tése véget ért, az Atya elfogadta megváltó mûvét. Nem 
jó helyen keressük, ha a távolba nézünk utána. Egészen 
közel van Ô! Szentlelke által bennem él! Honnan tudom? 

„Erôt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek…” Jé-
zus Krisztus utolsó földi mondata arról beszél, hogy miért, 
milyen céllal fog jönni a Szentlélek. A „hogyan” Jézusnál 
másodlagos. Pünkösdkor maga Isten kínálja a maga áldó 
erôit. Az erô(szak) világában a Lélek újjáteremt. Kiált-
sunk Szentlélekért: ”Veni Creator Spiritus!” Jövel Teremtô 
Szentlélek!

----------------------------------------------------------------
Híreink: A református temetôn -a sírborogatást követôen 

- a helyreállítás az elmúlt hónapban tovább folytatódott. 
Köszönet illesse Szôke Tamás sírköves mestert is, aki a 
javíthatatlanul összetört márvány sírkô helyébe, önzetle-
nül, nagyon szép új síremléket készített! Az elkövetôk pe-
nitenciát gyakoroltak ôszinte megbánást mutatva. 

Pünkösd ünnepére 7 fi atal konfi rmált gyülekezetünkben.
Csató Andrea, Csontos Viktória, Bak Krisztián, Bányai 
Dániel, Galambos János, Nagy László, Széles Kristóf

Tóth Zoltán, református lelkipásztor

MÁJUSI VIRÁGZÁS…

Virágtengerrel és szokatlan meleggel érkezett a ta-
vasz legszebb hónapja. Virágos udvarunkat nem is tudtuk 
hosszabb ideig megbámulni, mert a száraz hôség miatt 
hamar elhullatták szirmaikat a virágok és a fák is. De Is-
ten gondoskodott és gondoskodik, hogy legyen másfajta 
gyönyörködésre alkalom is az év minden részében. Kis 
gyülekezetünknek nagy ünnepe volt az Anyák Napja. Egy-
házkerületünk vezetôi, Kászoni-Kövendi József püspöki 
helynök, budapesti lelkész, Máté Ernô közügyigazgató, pé-
csi lelkész és Gazdag Árpád, a budapesti püspöki hivatal 
elôadótanácsosa Vizitációt tartottak gyülekezetünkben, 
hogy betekintést nyerjenek a gyülekezet életébe, munká-
jába. Mintegy 80 jelenlévô volt a templomban, akik közül 
17 gyermek és fi atal mondott verset, köszöntötte az Édes-
anyákat, Nagymamákat, Dédiket. Féltucat alkalomhoz illô 
ének hangzott el a hívek, a nyugdíjas klub énekesei és a 
népdalkör jelenlévô tagjainak ajkáról. Az ünneplôket, az 
ünnepelteket és a vendégeinket köszöntötte a jelenlévô 
Bere Károly, városunk polgármestere is. Az úrasztalát 
Keblusek Béla virágkertész, mint mindig, most is gyönyörû 
csokorral díszítette fel. A gyülekezet ajándékát, a kálákat 
a püspöki helynök adta át az ünnepelteknek. Élményteli 
nap volt, köszönet és hála érte.

A „Pünkösdnek jeles napján”, ahogy kezdôdik egyik 
ünnepi énekünk, megújulunk, megerôsödünk reménye-
inkben, bizakodásunkban, hitünkben. Erre biztatnak a 
következô verssorok is: „Isten szent lelke, égi láng, / lob-
banj fel, szállj le, szállj le ránk. / Világot gyújtó szeretet, / 
Áraszd szívünkbe szent tüzed. / Kettôs tüzes nyelv, harso-
nád. / A lelkeinken hasson át. / Ha a bú szívünket eltelé, 
/ Szólj hozzá, verj lelket belé. / A csüggedôt, a lankadót 
/ Tüzelje tettre szózatod, / Nyugtát ne lelje ember itt, / 
Míg meg nem lelte Istenét. / Kemény igába míg elôbb / 
Be nem fog minden csepp erôt, / Pihenni addig, oh, ne 
hagyd, / Üsd, vágd, amíg munkába kap. / Légy lángostor, 
légy fergeteg, / Szívünkbe írt szent végezet. / Isten szent 
lelke, égi láng, / Lobbanj fel bennünk, szállj le ránk!” Ha így 
imádkozunk, ha így ünnepelünk és éljük munkás, dolgos 
napjainkat minden hónapunk szép lehet, mert tele lesz 
élményvirágokkal, megelégedéssel, örömmel, boldogság-
gal. Ezt kívánom településünk minden lakójának:

Balázsi László, mb. püspök-fôjegyzô-unitárius lelkész

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

2013. április 19-én Nemes Mónika és Munkácsi 
Róbert, 2013. május 3-án pedig Mag Márta és Csák 
János Attila házasságkötésére került sor.

Sok boldogságot kívánunk a fi atal párnak!
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Kiadja: Füzesgyarmat Város Önkormányzata, Képviselô-testülete
Felelôs kiadó: dr. Makai Sándor jegyzô • Felelôs szerkesztô: Kiss Bernadett Ágnes • Szerkesztôség címe: Polgármesteri Hivatal, Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

E-mail: amondo@fuzesgyarmat.hu • Nyomda: BOX-PRINT Kft. • ISSN 2062-6681 (Nyomtatott) • ISSN 2062-669X (Online)
Lapzárta minden hónap 5-én. A szerkesztôség a magán jellegû közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal!

NYÍLT NAP A BÖLCSÔDÉBEN

1852. április 21-én nyitotta meg kapuit Magyarország elsô bölcsôdéje. Ennek emlékére 2010-tôl minden év április 
21-e a Bölcsôdék Napja. Ebbôl az alkalomból április 19-én nyílt napot rendeztünk a helyi bölcsôdében. Ezen a ren-
dezvényen a jelenlegi bölcsôdéseink és szüleik mellett szeretettel invitáltunk mindenkit, elsôsorban a bölcsôdés korú 
gyermekeket és szüleit, illetve minden érdeklôdôt, hogy látogassanak el a mi kis bölcsôdénkbe. Különbözô programo-
kat ajánlottunk. Többek között volt játékos torna. Ebben az a nagyszerû, hogy kisgyermek és szülô együtt tornázhat-
nak, mozoghatnak. Az együtt végzett mozgás, egyaránt örömforrás a gyermeknek és a szülôknek is. A tornát Ambrus 
Szilvia szeghalmi anyuka vezette. A torna után következett a kóstoló. Olyan ételekbôl kóstolhattak a szülôk, amik a 
kisgyermekek étrendjében szerepelnek, pl. tavaszi vagdalt, halpástétom, almás-szezámos sajtkrém, köleskása, stb. 
Mellé zöldségeket és gyümölcsöket kínáltunk, illetve házi készítésû süteményekkel kedveskedtünk a vendégeinknek. 
Erre az adta az ötletet, hogy az étlapokat olvasva a szülôk gyakran rákérdeznek, hogy ez, vagy az a másik étel milyen 
lehet? Itt volt az alkalom, lehetett kóstolni és a szülôk éltek is a lehetôséggel. Az ételeket a Városétkeztetés készítette. 
A bölcsôdébe beszerelt víztisztító készülék biztosítja a gyerekek számára a tisztított vizet, italként ezt kínáltuk.

A gyerekek részére volt még arcfestés, lufi formálás, játék a szabadban, a felnôtteknek pedig ismerkedés, beszél-
getés. Mi, a bölcsôde dolgozói úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jól sikerült délelôtt volt. Öröm volt látni a sok fi atal 
szülôt a kisgyermekükkel. Jó volt beszélgetni, ismerkedni. A mostani sikeres rendezvényünk után úgy gondoljuk, hogy 
az elkövetkezô években is szervezünk hasonló napokat. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy bepillantást nyerjenek 
magába az épületbe is. Reméljük, hogy akik éltek a lehetôséggel és eljöttek, azok jól érezték magukat. 

Ezúton is köszönjük a részvételt. A rendezvény támogatói voltak: Füzesgyarmat Város Önkormányzata, Hegyesi 
János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intézmény, Városétkeztetés (Furkó Sándor vállalkozó), Galambos Jánosné 
Linda, ifj. Galambos János, Nagy-Turbucz Ágnes                                         Önzetlen segítségüket szívbôl köszönjük!

A bölcsôde dolgozói nevében: Kiripóczki Istvánné, mb. bölcsôdevezetô

MARGARÉTA CSALÁDNAP FÜZESGYARMATON (2013. MÁJUS 11.)

A világ lázasan keresi az életünket minduntalan megkeserítô problémák okát és azok megoldási módját, és akárhol 
keresi azt, minduntalan a családnál köt ki, a legerôsebb társadalmi szervezôdésnél, ami az emberiség létezése óta 
létrejött. Akár hátra is dôlhetnénk, hiszen mi családban élünk, minket nem érhet semmi baj. Sajnos a dolog nem ilyen 
egyszerû. Nap, mint nap ér bennünket olyan váratlan esemény, amire nem készültünk fel, ami megnehezíti hétköznap-
jainkat. Legyen az váratlan betegség, megélhetési problémák, kapcsolati krízisek, nem várt akadályok. Rendezvényünk 
alapvetô célja az, hogy életünk, és ezen belül családi közösségünk karbantartására, életminôségünk megôrzésére 
felhívjuk a fi gyelmet, amellett, hogy ezt a néhány gondtalan órát gyermekeinkkel együtt kellemesen töltjük el. 

Az ENSZ illetékes bizottsága május 15-ét a Nemzetközi 
Családnap ünnepének jelölte ki. A felhíváshoz Magyaror-
szág is csatlakozott. A kezdeményezés a fi gyelmet a csa-
ládra, a társadalom legfontosabb „intézményére” irányítja.

Rendezvényünk nem titkoltan az egészség megôrzésére 
helyezte az egyik hangsúlyt, a megtervezett vizsgálatok cél-
ja, hogy megértessük a szülôkkel, és követésre ösztönöz-
zünk mindenkit: a legbiztosabb tôkebefektetés az egészség 
megôrzése, miközben a szülô legfontosabb feladata nem 
lehet más, mint a lehetô legtovább élve segíteni gyerme-
keit, unokáit, családját. Hogy ez önzés lenne? Hiszen hol 
van itt a társadalmi közösség? Hol van itt a munka és a 
közélet felelôssége? Nem! A társadalom akkor erôs, ha 
azt erôs, boldog, kiegyensúlyozott családok alkotják! Ez az 
érdeke a gyermekeinknek, a jövônek, a világnak is.

A rendezvényen megjelent a Családnap védnöke: Dr. 
Kovács József, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 
fôigazgató fôorvosa és a Parlament egészségügyi bizottsá-
gának vezetôje, Bere Károly, Füzesgyarmat polgármestere.                      

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, elnök, Önk. képviselô

Meghívó
BOKA GÁBOR SZÍNIDIREKTOR ÉS A

 SÁRRÉTI HÖKKENTÔK ELÔADÁSÁRA

PETÔFI SÁNDOR: János vitéz
címû mûve alapján szabadon

 Helyszín:
FÜZESGYARMAT, KASTÉLYPARK FÜRDÔ 

elôtti park

Esô esetén: Mûvelôdési Ház
Idôpont: 

2013. június 1.  18 óra
A színdarab megtekintése ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!
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