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Jó ütemben halad a Kossuth utcán a kerékpárút és a járda építése.
 5. oldal

Ajánló

OrOszlán A mûvházbAn
A törökszentmiklósi és 
a füzesgyarmati amatôr 
színjátszók közös produk-
cióval lepték meg a kö-
zönséget. 2-3. oldal

bereczki zOltán A 
csAládnApOn
Május 11-én életmód ta-
nácsok és egészségszûrés 
mellett érdekes progra-
mokat is láthatnak akik 
ellátogatnak a Mûvelôdési 
Házba.  3. oldal

Új infOrmációs
irOdA nyílik
HURO-s pályázatból irodát 
alakítanak ki Gyarmaton.
 5. oldal

Ajánló

idén is megrende-
zik A fûszeresek 
vásárát
Második alkalommal vár-
ják a városba kézmûves 
élelmiszergyártókat, kis-
termelôket egy rangos 
seregszemlére. 6. oldal

ÚjAbb mAzsOrett 
sikerek
Gyarmati mazsorettesek 
kiemelt arany illetve arany 
oklevelet szereztek a 
szeghalmi Országos Fesz-
tiválon. 6. oldal

rendôrségi felhívás
Nagyobb lakossági odafi-
gyelésre hívja fel a figyel-
met a rendôrség. 8. oldal

békés megyei nyílt semi és light-cOntAct 
küzdelmi diákOlimpiA

Április 13-án a Megyei Diákolimpiát legnagyobb örö-
münkre mi rendezhettük meg, fontos volt számunkra 
hogy legyen egy verseny, ahol a saját versenyzôink él-
vezhetik a „hazai pálya” elônyeit. A megmérettetésre 
igen nagyszámban érkeztek versenyzôk a megye min-
den pontjáról, több mint 100 fô képviselte egyesületét. 
A mi klubunk 15 fôvel képviseltette magát, és szeren-
csére nagyon jó eredmények születtek:

semi-contact szabályrendszerben
serdülô leány -37 Kiss Gréta Lili I., Fábián Leila Beat-
rix II. serdülô leány -47 Tóth Laura III. ifjúsági leány 
-50 Fábián Ilona Rita II., Kiss Eliza III. serdülô fiú -28 

Vicze Máté III. serdülô fiú -37 Szabó Zoltán III. ifjúsági fiú -52 Vincze Ádám Károly III. ifjúsági fiú -63 Sági Zsolt 
III. junior férfi -57 Csontos Norbert II. junior férfi -89 Vida Balázs II.

light-contact szabályrendszerben
serdülô leány -37 Kiss Gréta Lili II., Fábián Leila Beatrix III. ifjúsági leány -50 Fábián Ilona Rita I., Kiss Eliza II.
serdülô fiú -32 Szabó Lóránd III. serdülô fiú -37 Sági Roland II., Szabó Zoltán III. ifjúsági fiú -42 Vincze Ádám 
Károly II. ifjúsági fiú -69 Sági Zsolt II. junior férfi -63 Csontos Norbert III. junior férfi -89 Vida Balázs I.

A verseny reggel 8 órakor mérlegeléssel kezdôdött, 11 órakor bevonultak a versenyzôk, és meghallgattuk Vida Imre 
képviselô és Suchné Szabó Edit képviselônô megnyitóbeszédét, utána rögtön kezdôdtek a mérkôzések. Délután 13 
órakor az addig lezajlott mérkôzések dobogósainak rész eredményhirdetés lett tartva, és átvehették a jól megérdemelt 
érmeket, félórával késôbb folytatódtak a küzdelmek, este fél nyolc után ért véget az utolsó mérkôzés, nyolc órára az 
eredményhirdetés is lezajlott, így a verseny véget ért. 

A verseny rendezésérôl és lebonyolításáról elismerôen nyilatkozott shihan Gregor László a Békés Megyei Harcmûvész 
Szövetség elnöke. Itt szeretnénk megköszönni az egyesületünk nevében mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult a 
verseny sikeres és zökkenômentes lebonyolításában.

Az Egyesület vezetôsége
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épülô színjátszó-hAgyOmányAink

Figyeljenek jól, találós kérdés következik: Hol tölti együtt a 
szombat délutánját egy mûszaki mérnök, egy alpolgármester, 
egy szociális munkás, egy közfoglalkoztatott, egy óvónô, egy 
járási hivatalnok, egy gimnazista és egy-két testületi képviselô? 
Persze, hogy a színjátszó körben! Április 13-án megismerked-
hettünk a kísérleti színház fogalmával a törökszentmiklósi és 
füzesgyarmati amatôr társulatok jóvoltából és közös játékából. 
Oroszlánvadászat az Olimpia bárban, bohózat két felvonásban.

Kísérlet volt, hiszen a két csoport tagjai nem ismerték egy-
mást, és mindössze két közös próbájuk volt a bemutató elôtt. 
Kísérlet volt maga a darab is, amelyet Kincses Zoltán, a Sárré-
ti Hökkentôk tagja, illetve a törökszentmiklósi Zsigray Julianna 
Színjátszó Kör vezetôje írt két másik bohózat elemeinek felhasz-
nálásával. A gyarmati elôadás is kísérlet volt a maga nemében, 
hiszen ez volt a darab premierje, a „közönség-kísérlete”.

A jó hangulatért pedig nem kellett a szomszédba menni, jött 
magától, vagyis inkább a szereplôktôl. A bohózat mûfajához híven nevettetett szöveges és élôzenei elemekkel, helyzet 
és jellemkomikummal.

„Nagyon sokat jelent, tulajdonképpen a szeretteinknek, barátainknak játszunk. Nem szabad elmennünk egy boldog 
pillanat mellett sem. Ma este az a boldogság, hogy örömet érzünk és adunk.” (Ibrányi Éva F.gyarmat, alpolgármester 
- impresszárió, instruktor és súgó) „Örömöt jelent mindig, ha van lehetôség színjátszó körre, örömmel mesélek róla 
mindenkinek.” (Gulyás Erika T.miklós, gimnazista - varróleány) „Kell egy kis kikapcsolódás, amikor nem agyalunk a 
hétköznapokon és jó a hangulat.” (Vida Imre F.gyarmat, mérnök, önkormányzati képviselô – Szapora úr)

De hogyan is jött a közös színjátszás ötlete? Mint már fentebb említettem, a két csoportot Kincses Zoltán tartotta ösz-
sze. Itt Füzesgyarmaton a Boka Gábor színidirektor által vezetett mozgásszínházak után megszületett az igény arra, hogy 
szöveges elemek is legyenek a színpadon. Törökszentmiklósiaknak pedig férfitagokra volt szüksége, hiszen náluk eddig 
sajnos csak nôi aktív tagokat számlál a színkör. A közös munka mindkét csoport örömére szolgált. „Nagyon jó társaság 
alakult ki, ilyen rövid ismeretség után is. Nem probléma, ha valaki elrontja a szöveget, abból is vicc lesz. Az elôadás 
után együtt énekeltünk és táncoltunk, folytattuk a darabot.” (Szabadosné Marcsi T.miklós, járási tisztviselô – Kudlikné 
Manci) Ezt emelte ki Kincses Zoltán 
is, aki a bohózat megírásán és ren-
dezésén túl maga is színpadra állt: 
„Az amatôr színjátszásnak az a lé-
nyege, hogy ha mi jól érezzük ma-
gunkat közben, akkor az átmegy. A 
hibáinkat is kifigurázzuk, nevetünk 
saját magunkon is. Az én szerepem 
tulajdonképpen az volt itt, hogy 
meglegyen mindkét csapatnak a 
kellô lelkesedés, hogy higgyenek 
magukban és egymásban, hogy 
minden jól fog menni.”

A bátorításra azonban tényleg 
szükség lehetett, hiszen a két tár-
sulatnak mindössze egy hónapja és 
két közös próbája volt a bemutató 
elôtt, a megtanulandó szövegmeny-
nyiség pedig nem csekély. Éppen 
ezért el is kell, hogy „hangozzék” 
a két társulat tagjainak neve: Áy Melinda, Fehérné Gabika, Gulyás Erika, Rományné Marika és Szabadosné Marcsi 
Törökszentmiklósról, valamint Csák Imre, Ibrányi Éva, Nagy Imre, Szabó László, Szabóné Erzsike, Tüdôsné Marika és 
Vida Imre Füzesgyarmatról. 

A miklósiaknak a felkészülésre jutott rövid idô volt nagyobb kihívás, míg az itteniek a szöveggel barátkoztak nehe-
zebben. „Az elsô gondolatom az volt, hogy: na, de tizenöt oldal!? Hogyan fogjuk mindezt megtanulni?” – mesélte a jól 
sikerült elôadás után már könnyedén nevetve Vida Imre. Nagy Imre (F.gyarmat, gazdálkodó - Báró úr) pedig épp egy 
motort újít fel, de a Simering csapágygolyók száma mellett megfért a darab szövege is a memóriájában. „Boka Gábor 
gyerekkori jó barátom. Ô vetette fel, hogy mi lenne, ha szerepelnék. Neki igent mondtam.” Csák Imre (F.gyarmat, szo-
ciális munkás – Madame Dávid) a tizenöt oldalnyi szöveg pozitív oldalát említi: „Azért viszont könnyebb volt, mert Zoli 
megpróbálta hozzánk illeszkedô karakterekre formálni a darabot.” Kincses Zoltán így mesélt errôl: „Látod, ezt jelenti, 
hogy az emberek jól érzik magukat a szerepükben, szívesen csinálják és töltik itt és együtt az idejüket. Ez a katarzis 
élmény pedig, ami utána jön, na ez leírhatatlan. Hallod, ahogy énekelnek?”
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„Kellene ma éjjel egy kis
haccáré-haccacáré!
Hadd legyen a szád a számé!
Drágám miért vagy málé?
Kilesi a vén Hold ingyen
csipkés kis hálóinged.
Ha valaki pajkosan kacsint rád,
az a végén mennyben jár.”

Mindez gyönyörûen szólt a darabban is Fehérné Gabika 
tolmácsolásában, valamint Gál István trombita, harsona és 
énekkíséretében, mivel az elôadáshoz élôzene is dukált a 
hangulat és a poénok csattanóinak emelésére. Istvántól 
sem áll messze a színpad, gyermekkorától kezdve fellépett 
zenészként, most éppen a füzesgyarmati népdalkörrel van egy népi és modern elemeket is vegyítô show mûsoruk.

„Mindenféle zenét szeretek és játszom is. Ha lesznek további közös elôadások, még több zenei elemet csempész-
hetnénk az elôadásba, az mindig fokozza a hangulatot.”

A további tervekrôl faggatózva megtudtam, hogy már több felkérést is kaptak erre a darabra. Örömmel mesélték, hogy 
tulajdonképpen turnéra indulnak a környezô településeken. „A következô elôadás természetesen Törökszentmiklóson 
lesz, de fellépünk majd például a bucsai falunapon és a nem tudom még hol.” (Csák Imre) „Nem bocsátkozom jósla-
tokba. Tulajdonképpen ez most olyan, mint amikor egy kavicsot beledobunk egy tóba, és a hullám körbegyûrûzik. Ha 
lesz valami, ami mûködésben tartja ezt az egészet, akkor nem áll le. A kavicsot most bedobtuk.” (Kincses Zoltán)

A cikkem Ibrányi Éva gondolataival zárom, aki mindennemû háttérmunkát és szervezési feladatot látott el rendkívüli 
örömmel és munkabírással: „A mindennapjaink, a családunk, és a munkánk mellett néha gondoljunk egy kicsit önma-
gunkra is, hiszen a saját belsô boldogságára mindenkinek szüksége van, különben a hétköznapok sem mûködnek. Azt 
hiszem, ezt a plusz adhatja ez az egész mindkét társulat tagjainak. Itt ma mind nyitottan és pozitívan álltunk egymás-
hoz, a darabhoz, és a nézôk is hozzánk. Így mindenki elengedhette magát, és szórakozott, jót mulatott.”

Szabados Gabriella

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt 2013. május 11-én, szombaton délután 12.30-tól

a Mûvelôdési Ház területén megrendezésre kerülô

Családnapra.
Programokból:

-békéscsabai Cserebogarak 
zenekar mûsora

-társastánc, mazsorett-,
aerobic bemutató

elôadások:
az egészséges életmód

jelentôsége, 
az életmód fontos része a 

táplálkozás
- egészségszûrés

-kézmûves foglalkozások, mûveltségi totó, 
ugráló vár…

együttmûködô sportegyesületek:
Anonymus Motoros Egyesület, Sárrét Devils Airsoft Egyesület

A rendezvényen fellép: bereczki Zoltán

Mindenkit szeretettel vár: a Margaréta Családos Egyesület

a belépés ingyenes!
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ÖnkOrmányzAti hírek

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselô-testületének 
3/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a játszóterek használati 
rendjérôl

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete Ma-
gyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következôket rendeli el.

1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja, hogy biztosítsa a füzesgyarmati játszó-

terek és pihenôparkok, sportpálya használói számára a kellemes 
idôtöltést, hozzájáruljon a zavartalan kikapcsolódásukhoz, gondos-

kodjon az egészségük védelmérôl és a hatósági rendelkezések érvényesítésérôl. 

2. A rendelet hatálya
2. § (1)  A rendelet területi hatálya az Füzesgyarmat Város közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában, 

kezelésében lévô közterületen kialakított játszóterekre és pihenôparkokra, sportpályára terjed ki.
(2)  A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt területeken tartózkodó természetes személyekre terjed ki 

állampolgárságra tekintet nélkül.

3. Értelmezô rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazása szempontjából 
1.  játszótér: a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet 2. § a) pontjában meghatáro-

zott tér.
2.  játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet 2. § b) pontjában meg-

határozott eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is.
3.  szabadidôpark: Füzesgyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában álló terület (közterület), mely az ott kialakí-

tott spotpálya és az elhelyezett eszközök révén játék, sportolás céljára szolgál, ill. a pihenôparkok.
4.  játszótér és szabadidôpark területe: a játszótér, szabadidôpark kerítéssel körbekerített területe, kerítés hiányában 

a játszó- és sporteszközök 10 méteres körzete
5.  nyitvatartási idô: az önkormányzat tulajdonában lévô, körülkerített vagy zárható kapuval ellátott játszóterek, vala-

mint a körül nem kerített játszóterek és szabadidôparkok használatára biztosított idô. 

4. A játszóterek és pihenôparkok használatának rendje
4.§ (1)  A játszótér a gyermekek és kísérôik számára játék és pihenés céljára használható oly módon, hogy az mások 

nyugalmát szükségtelenül ne zavarja. 
(2) A játszótéri eszközöket csak a 14 év alatti gyermekek használhatják. 
(3) A játszótéri eszközöket a 6. életévüket be nem töltött gyermekek csak szülôi felügyelettel használhatják.
(4)  A szabadidôpark játék, sportolás és pihenés céljára használható oly módon, hogy az mások nyugalmát szükség-

telenül ne zavarja. 
5. § (1) A játszóterek és szabadidôparkok az alábbi idôpontban látogathatók:
a)  április 1-tôl szeptember 30-ig  naponta 8.00 órától - 21.00 óráig (20.00 és 21.00 óra között 14 éven aluli gyer-

mekek csak szülô felügyelettel)    b)  október 1-tôl március 31-ig naponta 12.00 órától - 17 óráig.
(2)  A játszótéri eszközök és a szabadidôparkban elhelyezett tárgyak, sporteszközök kizárólag rendeletetésüknek 

megfelelôen, az állaguk megóvásával használhatóak. A játszótéri eszközöket a 6-14 éves gyermekek szülôi fel-
ügyelet nélkül, de a szülôk felelôssége mellett használhatják.

(3)  A játszóterek és szabadidôparkok területén tilos dohányozni, alkoholt és más bódító hatású anyagokat fogyasztani.
(4)  A játszóterek és szabadidôparkok területére tilos kutyát és más állatot bevinni vagy beengedni.
(5)  A játszóterek területére tilos kerékpár bevinni, és szabadidôparkok területén tilos kerékpárral vagy más jármûvel 

áthaladni vagy közlekedni, kivéve, ha út vezet át a területen, vagy ha azt kifejezetten kerékpározás céljára ala-
kították ki. 

5. Jogkövetkezmények
6. § (1)  Az e rendelet 4. § és 5. §-ában foglalt szabályokról a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal tájékoztató táblát 

helyez el a játszóterek és szabadidôparkok területén.
(2)  Az e rendeletben foglalt szabályok betartását a Polgármesteri Hivatal közterület- felügyelôje és a rendôrség terü-

letileg illetékes megbízottjai ellenôrzik, törvényben meghatározott esetben helyszíni bírságot szabhatnak ki.
6. Záró rendelkezés
7. § Ezen rendelet 2013. március 29. napján lép hatályba.
Füzesgyarmat, 2013. március 28.

 Bere Károly, polgármester dr. Makai Sándor, jegyzô
Polgármesteri Hivatal 
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emelkedik A pszichOlógiAi szOlgáltAtás órAszámA

Füzesgyarmat Város Képviselô-testülete a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
kérésére 300.000,-Ft-ot biztosít a Füzesgyarmat, Bethlen utca 9. szám alatt mûködô szociális intézményegység pszi-
chológiai szolgáltatás óraszám emelésének költségeire. A pszichés zavarok súlyosbodó lefutást mutatnak a települé-
sünkön is, melyek családok életét tehetik tönkre, és komoly szövôdményekhez vezethetnek. Dobóvári Béla klinikai és 
mentálhigiéniai szakpszichológus (a Pándy Kálmán Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályának Klinikai szakpszichológusa) 
Békéscsabáról jár ki, pszichológus tanácsadással, pszichodiagnosztikával, pszichoterápiával, krízisintervencióval, szak-
mai konzultációkkal a hozzá fordulók számára. Munkáját a kialakult és elfogadott szakmai normáknak, a tudományág 
mindenkori fejlettségi színvonalával végzi. A pszichológusnak eddig biztosított havi 7 óraszámban Füzesgyarmat lakos-
ságának igényét a mentális gondozásra megközelítôleg sem tudta kielégíteni. Ezért ezzel a támogatással duplájára 
emelkedhet a pszichológus havi óraszáma, amely azt jelenti, hogy az eddigieknél gyakrabban lesz rendelése, szolgálta-
tása a szakembernek. A szolgáltatás továbbra is ingyenesen vehetô igénybe elôjegyzés, bejelentkezés alapján, melyet 
az intézmény dolgozóitól kérhetnek.

gyAlOgÚt építése A kOssuth utcán

Füzesgyarmat Város Gazdaság Programjában (2010-2014) 
megjelenik az a fontos településfejlesztési célkitûzés, hogy a 
városban található járdákat és kerékpárutakat fel kell újítani és 
bôvíteni. A célkitûzés megvalósításához önkormányzatunk jelen-
leg gyalogutat épít a Strandfürdô  környékén és a Kossuth utcán 
a közmunka-program keretein belül. A gyalogút térkô burkola-
tot kap, két szélén pedig kerti szegéllyel van ellátva. Az újonnan 
megépített Kossuth utcai játszótér elôtt térkô burkolattal ellátott 
kerékpártároló kerül kialakításra. A város belterületétôl indulva a 
Sportpályáig már teljesen elkészült a gyalogút a program kere-
tein belül.

hAmArOsAn nyit Az Új infOrmációs irOdA 
füzesgyArmAtOn

Lassan végéhez közeledik a Magyarország-Románia Határon 
Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 (HURO ETE), mely-
nek címe, „ A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-
Sárréten, valamint Bors térségében”. A program tavaly március-
ban kezdôdött, s az eredeti tervek szerint februárban fejezôdött 
volna be. Idôközben azonban az egyes feladatok megvalósítása 
kisebb nehézségekbe ütközött, illetve megváltozott a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
157.§ törvény is. Ezek alapján 2013. január 01-tôl mûködô ön-
kéntes társulásoknak nem kötelezô munkaszervezetet fenntarta-
ni. A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás társult önkormányzatainak vezetôi ezért abban állapodtak meg, hogy a 
projektet és a szerkesztôségi iroda mûködtetését Füzesgyarmat Város Önkormányzata viszi tovább. 

A tervek szerint március közepére már megkezdheti munkáját a háromfôs szerkesztôség a Füzesgyarmat Kossuth u. 
90 sz. alatt kialakított új helységben, ahol modern számítástechnikai eszközök és szoftverek segítik a munka színvo-
nalas végzését. Az iroda úgy lett kialakítva, hogy ott kisebb közösségi workshopok is megszervezésre kerülhessenek, 
átépítésre került a mosdó, a mozgáskorlátozottak részére feljárót építettek és az épület nagy része hôszigetelést is 
kapott. Március végén megszervezésre kerül a záró konferencia is, mely során az új iroda ünnepélyes átadása is meg-
történik.

A projektrôl bôvebb információt a www.sarretlife.hu honlapról kaphatnak, s egyben biztatjuk is térségünk lakosait, 
hogy itt bátran regisztráljanak, s használják a kommentezési, vagy az e-market adta lehetôségeket.

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 társfinan-
szírozásával.

Jelen sajtóanyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.    www.huro-cbc.eu

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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Napsugár csoport Liliom csoport

pályázAti felhívás

Füzesgyarmat Város Képviselô-testületének Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottsága pályázatot hirdet
„Virágos Füzesgyarmat 2013” címmel.
 A pályázat célja: Kezdeményezésünkkel arra buzdítjuk városunk lakóit, hogy a házuk elôtti közterületeket virágos nö-

vényekkel díszítsék, a szennyvízberuházás után újra szemet gyönyörködtetô elôkertek örvendeztessék meg az itt élôket 
és a városunkba érkezôket. A legszebb közterületeket értékes vásárlási utalványokkal, nyereményekkel díjazzuk. Az 
értékelést 4 fôbôl álló zsûri végzi, melynek idôpontja június hónapban lesz. Jelentkezni személyesen a Hegyesi János 
Városi Könyvtárban, vagy a 06/30/984-9867 telefonszámon, Bere Katalinnál lehet.

Pályázatunkra magánszemélyek, lakóközösségek jelentkezését várjuk 2013. május 31-éig.
Tegyünk együtt Füzesgyarmat virágos várossá tételéért!
Szeretettel várjuk a pályázókat, és mindenkinek örömteli kertészkedést kívánunk!

Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság

meghívó
ii. fûszeresek és kézmûvesek vásárA - 2013.május 4-5., füzesgyArmAt

Az idén már második alkalommal hívjuk seregszemlére a kistermelôket, kisgazdaságok kézmûves élelmiszerek 
elôállítóit, mestereket és kezdôket egyaránt.

Ez a vásár a régió színes gasztronómiai és kézmûves világát kívánja bemutatni.
A vásár Füzesgyarmat belvárosában kerül megrendezésre, a kiállítók, árusok, kézmûvesek mellett színpadi produk-

ciók és interaktív elôadások színesítik a két napos rendezvényt.
A város apraja -nagyja készül, hogy illô módon vendégül láthassuk a hozzánk érkezôket, ezért gyakorolnak már hetek 

óta kicsik és nagyok, és hogy illôen köszönthessük az édesanyákat. Érdekességként vendégünk lesz Magyarország 
elsô cigányétterme, ahol autentikus cigány ételeket kóstolhat minden látogató. A legjobb sajt falatok, lekvárok, kolbá-
szok, sonkák mellôl nem maradhatnak el a bor, sör és fröccs sátrak sem.

Lesznek itt mézesek, lekvárosok, bôrmûvesek, fafaragók, bábosok, táncosok, zenészek látványos produkciók és 
utcabál, a gyermekeknek kézmûves foglalkozással, és meseolvasó sátor.

fellépôk: desert foxes hipp-hopp, Sárrét virágai-hastánc, Lehel kürtösök, Mazsorett és társastánc csoportok, 
dobosok és énekesek, szombateste utcabál a dr. lOve nosztalgia zenekar közremûködésével

Legyen a látogatónk, legyen a vendégünk, legyen a kiállítónk!    részletek: http://kezmuvesfeszt.webnode.hu/
Szervezô: Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete   Érdeklôdni: 20/461-4661 – gergely mária

mAzsOrett siker

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes Napsugár csoportja ismét szakmai megmérettetésre vállalkozott, 18 csoport 
társaságában, a III. Szeghalmi Országos Mazsorett Fesztiválon. A lányok remekül szerepeltek, III. korcsoportban, a 14-
18 évesek mezônyében, Show kategóriában Arany, Pompon kategóriában Kiemelt Arany Oklevelet szereztek.

A napsugár csoport tagjai: Bartucz Fabióla, Éri Alexandra, Jambricska Szilvia, Kocsán Kitti Anikó, Korcsok Klára, 
Kovács Laura, Novák Vivien, Pálfi Liza, Szôke Fanni, Túri Judit.

A hozzátartozókból álló Liliom csoport bemutatója is nagy sikert aratott. A liliom csoport tagjai: Bartucz Szimonetta, 
Bartucz Zoltán, Éri Frigyes, Ériné Liska Erzsébet, Herczeg Szilvia, Kocsán Pál, Kocsán Pálné, Nyitrai Melinda.

Szeghalom Város Különdíját a zsûri Macskinné Pór Erzsébet mûvészeti vezetônek ítélte oda kiváló pedagógiai és 
szervezô munkájáért.

Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô
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egyházAink élete
hÚsvét után 

2013. Április 5-én bejelentés történt a rendôrség felé a Nyugati 
temetôn észlelt rongálás miatt. A rendôrség gyors intézkedéssel kiderí-
tette a feltételezett elkövetôk kilétét, kiskorú gyerekek garázdálkodtak a 
temetô I parcellájában, a 8-20 sorok között. /Itt van a Hôsök sírja is./

A Füzesgyarmati  Református Egyházközséghez tartozik a temetô, a 
szükséges lépéseket megtettük ez ügyben. A felelôsségre vonás nem 
kerülhetô meg, a gyerekeké és a felnôtteké egyaránt. Jézusunk keresz-
ten elmondott imádságát értsük jól: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert 
nem tudják, hogy mit cselekszenek”. /Lukács evangéliuma 23, 34./ Az 
elsô felindulás után lecsillapodva mondjuk, van bocsánat, de ahhoz bo-
csánatot kell kérni. A történtek is jelzik a felborult értékrendet. Az etika, 
hit és erkölcstan bevezetésére szükség van, még inkább, hogy tudjunk 
egymásról. Vegyük szárnyaink alá a csellengô gyerekeket.

ledöntött sírkövek és tartozékok: /24 sír/ Csató Mártonné,  Szôke 
Mihály  Szabó Ferenc, Kiss Zsigmond, Lakatos János, Darabos Imre, 

Bujdosó Mihály, Jónás János  Daru Sándor ,Kovács Lajos, /kettétört-márvány/ Zsíros Imre, Halász Sándorné, Incze 
László, Madar Sándor, Lázár Ferenc, K. Tóth Veronika, Nagy László, Laskai Andrásné,. Jenei Andrásné, Kovács Imre, 
Tokai Bálintné, Márton Rozália  Szabó Károly, Fekete Demeter  

ledobott virágtartók: /50 sír/ Geszti Zsigmond Báthori István, Báthori Gyula, Báthori Gyula, Fekete Imre,  Pardi 
Erzsébet, Kende József,  Olasz Imre,. Tasnádi Imre Nagy József, Lázár Imre, Szekeres János Molnár András, Kovács 
József, Czaga János, Csák István,  Pengô Károly,   Soós Sándor, Varga Károly,  Lánai József, Varga Sándor, Nagy 
János, Sári János, Oláh Károly Makra Károly   Kovács Endre, Kovács János, Kovács Sándor, Bakó család, Tóth Ger-
gely, Kovács Károly, Rácz Lajos, Budai Nagy Margit, Nagy Ferenc, Áger József, Geszti Zsigmond, „Szüleink” , Homoki 
János, Papp Zsigmond  Kiss József, Tóth Sándor,  Madar Sándor  Béres Lajos, Kovács Péterné, Czeglédi Gergely, 
Daru Istvánné, Földi István, Karancs Ferenc, Gulya Gergely, Nyilas Endre, Barna József, Barna József , Török Teréz, 
Csák Károly, Tóth Lajosné.

Példás összefogással a város jó szándékú polgárai helyreállították a sírokat. A hozzátartozók köszönik Laskai András-
nak és tettre kész embereinek, az önkormányzat dolgozóinak és a református gyülekezet tagjainak a gyors segítséget. 
Szeretnénk, hogy az ott pihenôk háborítatlanul nyugodjanak.

megmaradt a hit, a remény és a szeretet!
Ahol maradandóak a károk, ott a helyreállításnak folytatódni kell. Vannak sírok, ahol már hozzátartozók sincsenek, 

de keressük és meg is fogjuk találni a megoldást.
Tóth Zoltán, református lelkipásztor

----------------------------------------------------------------
de mégis tAvAsz jÖn…

A nagyon nehéz márciust csak az ünnepek szépítették meg egy kicsit. Közülük is a Húsvét ünnepe, bár akkor is 
inkább úgy tûnt, hogy havas-szeles adventben járunk. A Nemzeti Ünnep „lerövidített” változatát ökumenikus istentisz-
telettel tettük teljessé a reformátusok meleg gyülekezeti termében a három helyi lelki vezetô igehirdetésével, énekkari 
számokkal, valamint versolvasással és szólóénekléssel. Azután készültünk a közel 500 éves, magyar nyelvû, erdélyi 
unitárius passió elôadására. Nagypénteken este 6 órától (szintén rossz idôjárásban) mintegy 30 gyülekezeti tag, né-
hány nyugdíjas dalárdista és a népdalkör néhány tagja adta elô és hallgathatta Krisztus kínszenvedésének megzené-
sített evangéliumát. Jó „belépô” volt az ünnepszentelésre.

A tavasz szeszélye folytatódott az ünnep alatt is, de a hívek dacolva széllel-hóval -vízzel buzgón részt vettek az úr-
vacsorázó istentiszteleten templomunkban, a Hajnal István Idôsek Otthonában és délután Gyulán, a Pándy Kálmán 
Megyei Kórház ökumenikus kápolnájában. Itthon keresztelési szertartást is végeztünk, Gyáni Endréné hatodik déduno-
káját kereszteltük, akik Várpalotán laknak, de mindig hazatartanak. Ez volt az elsô család, ahol negyedik gyermeket is 
vállaltak a fiatalok, ami nagyon ritka itt, az Anyaországban. Szép volt…

Április is tovább folytatja keménységét. Szenved az ország sok része az árvíztôl, belvíztôl, télies havazástól. Szük-
ség lesz ismét a testvéri önzetlen összefogásra és a töretlen hitre, hogy mégis csak tavasz jön. A halk szavú Áprily 
Lajos, református iskolaigazgató – tanár - költô így ír: „S mikor völgyünkre tört az áradat / s már hegy se volt, mely 
mentô csúccsal intsen, / egyetlen kôszikla megmaradt, / egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten.” Dsida Jenô, katolikus 
költô így biztat: „Ember!- hívnak a száraz téli erdôk, / hogy virágba borítsd a tar világot, / szikkadt ó-kutak öble búg 
utánad, / hogy kristály-buzogású tiszta vízzel / töltsd meg ôket:- ezért ma mély örömmel / hinned kell, hogy a kósza 
fellegek mind / biztosan kiszabott úton suhannak, / s minden lépted után nyomok maradnak. / Ismerd meg, fiam,- ó a 
fûbefekvô / ember békefödött, szelíd derûjét, / nyisd ki már az aranykaput, amelynek / alján kék patakok zenéje zendül. 
/ Minden bús madarat, szomorka bárányt / végy öledbe, becézz, étess, vigasztalj!-/ Légy vidám, sugaras: Légy szent 
fiacskám!”

Minden nehézség ellenére vidám tavaszt adjon a jó Isten: Balázsi László, mb. püspök-fôjegyzô-unitárius lelkész



szíeszáj hungAry
egy vidéki helyszínelô kAlAndjAi 3.

A négy férfi fejvesztve menekült át a sötét sikátoron. Már ameny-
nyire sötét sikátornak lehet tekinteni egy verôfényes délután 
Füzesgyarmaton a Szabadság teret, vagy amennyire négy férfinak azt 
a huszonkét óvodást és az ôket kísérô óvónôket, és amennyire fej-
vesztett menekülésnek, hogy békésen átsétáltak a posta és a város-
háza közötti járdán. Az elsô állítás többi eleme egyébként igaz.

Szmájli felügyelô a presszó elôtti padon cigarettázva nézte végig 
az említett jelenetet, majd dühösen csapta le az asztalra az Amondó 
legújabb számát. – Már megint nem történik semmi – gondolta ma-
gában. Való igaz, a helyszínelô tudását, valamint a ki- és körülrajzoló 
képességeit akkor tudta utoljára kamatoztatni, amikor az új kerékpár-
út nyomvonalát kellett kirajzolni a városban. Ott azonban semmiféle 
gyilkosság nem történet, ha csak az nem, hogy néhány kóbor fûszál 
homlokára ejtettek rá néhány térburkolati elemet, de ehhez ôt már 
nem riasztották.

Már azt hitte ez is szokványos és csendes tavaszi délután lesz, 
amelyek egyébként a legnagyobb ellenségei az akciódús élethez és 
izgalmakhoz szokott helyszínelôknek, de ekkor váratlanul megcsörrent 
a telefonja. Egyébként csak zárójelben jegyezném meg, hogy a telefon 
mindig váratlanul csörren meg, még akkor is, amikor várjuk. Ennyit 
a közbevetésrôl és a telefoncsörgések metafizikai alapvetéseirôl. Te-
hát megcsörrent Szmájli telefonja, aki izgatottan rántotta a füléhez. 
A vonal túlsó felérôl egy izgatott nôi hang éles sivítását hallhatta az 
akcióra és kalandokra felajzott nyomozónk.

- Azonnal gyere, azonnal gyere – zihálta a nô. – Valami óriási tra-
gédia történt.

- Nyugodjon meg asszonyom – kezdett bele a sablondumába 
Szmájli. A rendôriskolában, a pszichológiai órákon az elsôk között ta-
nulták meg, hogyan kell megnyugtatni a tanúkat, hogy a vallomásuk 
hitelesebb és pontosabb legyen. Ez a kísérlet azonban nem volt túl si-

keres a jelen helyzetben 
a nô még hangosabban 
kezdett el kiabálni.

- Mégis mi a probléma, 
hölgyem – próbálkozott 
tovább a nyomozó normál 
mederbe terelni a beszél-
getést azzal, hogy a tényekre 
szorítkozva folytatja az eleddig 
egyoldalúnak tekinthetô kommu-
nikációt.

- Hogy kérdezhetsz ilyet, hogy 
kérdezhetsz ilyet? – hangzott a túloldalról az egyre kétségbeesettebb 
kiáltozás. – És még te tartod magad nyomozónak?

- Kérem, asszonyom, hagyjuk a személyeskedést – intette le a nôt 
Szmájli némi sértettséggel a hangjában. – Térjünk vissza a tárgyhoz. 
Mi is a probléma? Vázolja fel nekem, lehetôleg minél körültekintôbben 
és részletesebben. Csak így tudunk elindulni.

- Elindulni, elindulni. Éppen ez a lényeg – sikított bele a nô telefon-
ba. – Az a legnagyobb probléma, hogy még nem vagy itt.

- Ezt nem értem hölgyem, már ne haragudjon meg érte, de mi köze 
hozzá, hogy én hol vagyok – szisszent fel a nyomozó most erôs felhá-
borodottsággal. – Koncentráljunk az ügyre, és ne az én személyemre.

- Az, hogy elhûlt az ebéd, te hülyegyerek! Pedig a kedvencedet 
fôztem, tyúkhúslevest csigatésztával és tarajos zúzapörköltet, de ha 
neked nem kell, egye meg a fene.

Elôször Szmájli megdöbbenten hallgatott. Nem értette, hogy mi 
történt, hogy mit is mondott neki ez a nô, majd hirtelen a felismerés 
fénye csillant fel a szemében.

- Anyu, te vagy az? – de a vonal túlsó végén már csak hosszú és 
fájdalmas sípolás hallatszott. 

Így oldotta meg Szmájli nyomozó a harmadik ügyét.
/Folytatása következik/ írta Kincses Zoltán
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rENDÔrSÉgI FElhíváS!

Az utóbbi idôben ugrásszerûen megemelkedett a szeghalmi Rendôrkapitányság illetékességi területén a régebbi 
suzuki típusú személygépkocsikból való üzemanyaglopások száma, melyet az üzemanyagcsô elvágásával való-
sítottak meg. Ezek a személygépkocsik mind egytôl-egyig a közterületen parkoltak. 

Kérjük a lakosságot, hogy akiknek ilyen típusú személygépkocsija van, és a közterületen tárolja, fokozottabban 
ellenôrizzék, illetve amennyiben lehetôségük van rá, azt bekerített helyen tárolják!

Szintén sok esetben fordul elô, hogy különbözô szolgáltatónak adják ki magukat az elkövetôk, például szennyvíz-
csatorna tisztítást vállalnának, vagy a kapubejárót betonoznák le nagyon kedvezô áron. Ilyen esetben ne kössenek 
velük üzletet, elôbb bizonyosodjanak meg arról, hogy azok a személyek valóban az igazat mondják. Ilyen esetben nyu-
godtan kérjenek rendôri segítséget, mert sok esetben átutazó elkövetôkrôl van szó, akik felveszik a „megrendelést” és 
az „elôleget”, majd azt követôen elhagyják településeinket. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a szolgáltató valós 
szolgáltatást kínál, abban az esetben is elôre állapodjanak meg az elvégzendô munka díjáról, melyet írásban rögzítse-
nek úgy, hogy mindkét fél igazolja olvasható aláírásával, valamint tanúk is legyenek az üzlet létrejöttérôl. Mindezekre 
azért van szükség, mert nem egy esetben elôfordult, hogy a munka díját már csak utólag közölték a vevôvel, melyrôl 
szakértô kimondta, hogy az ár töredékébe került valójában a megrendelt munka. 

ne feledjék, a legfontosabb a megelôzés!
Kiadta: Szalai Zoltán, r. alezredes, Szeghalom Város Rendôrkapitánya

születések: Kárász Luca, 2013.03.03.          Szántó Virág, 2013.03.07.        
 

házAsságkÖtés: 2013. március 29-én került sor Mile Beatrix és Faránki Imre házasságkötésére.
2013. április 13-án került sor Kovács Bernadett és Daru Gábor Zsolt házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!


