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Hamarosan birtokba vehetik a füzesgyarmatiak az új Közösségi Központot amely 
megújult környezettel, bôvülô kultúrálódási és szórakozási lehetôségekkel várja 
majd az itt élôket.  2. oldal

Fürdôkupon

A Kastélypark Fürdô 
thermál részlege egész 
évben nyitva tart, és 
várja felüdülni, gyógyul-
ni vágyó vendégeit!
A fürdôkupon bemuta-
tása egyszeri, 480 Ft-os 
kedvezményes belépés-
re jogosít 2015. novem-
ber 30-ig!

ünnepi nyitvatartás:

Dec. 24-én 900-tôl 1400-ig
Dec. 25-én 900-tôl 2100-ig
Dec. 26-án 900-tôl 2100-ig
Dec. 31-én 900-tôl 1400-ig
Jan. 1-jén 1400-tôl 2100-ig

Füzesgyarmati hírességek – galambos János lótenyésztô

A füzesgyarmati Galambos család története generációk óta összefonó-
dik a lovas élettel. Ifj. Galambos Jánossal beszélgetett nemrégiben a Tou-
rinform iroda egyik munkatársa, aki sokat megtudhatott a lótenyésztéssel 
foglalkozó szakember életérôl, hivatásáról.

Jánosról mindenképpen érdemes tudni, hogy már évtizedek óta ered-
ményesen képviseli városunkat a lótenyésztô szakma számos területén, 
így Füzesgyarmat nevét már mindenhol ismerik országos szinten lovas 
berkekben. A lószeretetet szinte az anyatejjel szívta magába, és lovak kö-
zött nôtt fel. A gyermekévek során rengeteget tanult a lovakról szüleitôl, 
nagyszüleitôl, az akkori TSZ kocsisaitól, a méntelep dolgozóitól, valamint 
saját tapasztalatain keresztül. 10 évesen már saját lova volt. A katonaságot követôen Dr. Barkóczi István állatorvos 
biztatására a helyi vadásztársaság kocsisa lett, és elkezdte gyarapítani saját lóállományát nóniusz és kisbéri félvér 
fajtákkal. 1996-ban hozta el elôször az elsô díjat egy hortobágyi versenyrôl, s azóta szinte megállás nélkül nyerik lovai 
az arany- és ezüstérmeket és különdíjakat a neves versenyeken. 2000-tôl rendszeres résztvevôje a debreceni országos 
Farmer Exponak 2-5 lovával, ahol 2008 óta töretlenül az 1. helyezés címvédôje. Jelenleg tenyésztés vezetési tag a 
Kisbéri Lótenyésztô Egyesületnél, és országos szinten végez szaktanácsadást. Kiváló adottságokkal rendelkezô lovai 
külföldön is megállják helyüket kettes és négyes fogathajtó versenyeken.

János sikerének titka tehetsége és lószeretete mellett az az 
elôny, amely abból fakad, hogy gyerekkorától kezdve évtizedek-
re visszamenôleg ismeri a helyi lóállomány tenyésztési történetét, 
sok esetben jelenlegi lovai ôseit, amely segítette szakmai tudásá-
nak elmélyülését.

Idén harmadjára mérettettek meg a Galambos lovak az OMÉK-
on, ahonnan Lótenyésztés, Kisbéri félvér kategóriában bronzérem-
mel tértek haza. 2011-ben is bronzérmet, 2013-ban pedig arany-
érmet nyertek.

Gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk!

Barkóczi Adrienn

A fürdôkupon
bemutatása

egyszeri,
480 Ft-os

kedvezményes 
belépésre jogosít 

2015.
november 30-ig!
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türr istVán képzô és kutató intézet (tkki)
innoVáCiós, oktatási és kÖzÖsségi kÖzpont

háttér információk a projektrôl:
az emberi erôforrások minisztériuma, szociális ügyekért és társadalmi Felzárkózásért Felelôs államtit-

kárságának háttérintézménye által megvalósított, a kistérségi közösségi szolgáltatások infrastrukturális 
fejlesztését szolgáló kiemelt projekt (tiop – 3.2.3-12/1-2013-0001) célja a társadalmi integrációt elôsegítô 
szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a helyi szinten elérhetô szolgáltatások fej-
lesztése és bôvítése. A program a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtása keretében valósul 
meg.

A létrejövô modellértékû, innovatív, többfunkciós kirendeltségként mûködô Közösségi Központok a felzárkózási prog-
ramokhoz kapcsolódóan az ott élôk közösségi szolgáltatásokhoz való általános hozzáférési problémáinak enyhítését, 
ellátásainak korszerûsítését és helyzetük javítását szolgálják. a központok és az általuk nyújtott szolgáltatások 
elôsegítik az iskolázatlanság és a képzettségek hiányából adódó munkanélküliség csökkentését, felsze-
reltségükkel, infrastruktúrájukkal és a kialakított funkcióikkal alkalmasak a társadalmi és munkaerô-piaci 
integráció elsô lépéseinek támogatására.

a kiemelt projekt keretében 17 hátrányos helyzetû kistérségben jön létre innovációs, oktatási és közös-
ségi központ.

Az épületekben a munkaerô-piaci hátrányokkal küzdô, különösen az alacsony iskolai végzettségû, illetve végzettség-
gel nem rendelkezôk esélyeinek növelése érdekében elméleti és gyakorlati programok, szolgáltatások és közösségfor-
málásnak is helyet adó terek létesülnek.

az innovációs, oktatási és közösségi központok
fôbb helyiségei és funkciói:
- ügyfélfogadó iroda – hivatali, ügyintézési szolgálat,
- tantermek – elméleti oktatás,
- tanmûhelyek – gyakorlati képzés,
- közösségi terek – közösségi rendezvények,
- mentoráló, fejlesztô helyiség – kompetenciafejlesztés, tanácsadás,
- gyermekmegôrzô, ifjúsági foglalkoztatás
a központok jó felszereltségükkel támogatják a helyszíni komplex felzárkóztató programok lefolytatását: 
- életvezetési és alap kompetenciákat fejlesztô program (élelmiszertartósítás, varrodai, háztartási ismeretek),
-  egyes szakmákhoz köthetô program (pl.: víz-, gáz-, villanyszerelés, kômûves, burkolás, szobafestés, kertészet, fém- 

és faforgácsolás).

A projektben kiemelt hangsúllyal szerepelnek korszerû agrotechnikai eszközök (pl. öntözôrendszerek, fóliasátrak). 
Ezek használatával a programban résztvevôk olyan mezôgazdasági ismeretekre tehetnek szert, amelyek hozzájárul-
hatnak mind a saját kertjeikben végzett hatékonyabb zöldség- és gyümölcstermesztéshez, mind a munkaerô-piacon 
történô elhelyezkedési esélyeik növeléséhez.

A projekt zárásáig – egészen 2015 végéig – a feladat a további Központok megépítése, a bennük kötelezôen kiala-
kítandó terek megvalósítása, az eszközök beszerzése. A projektmegvalósítást követôen a Türr István Képzô és Kutató 
Intézet 15 éves fenntartási idôszakban gondoskodik az épületek üzemeltetésérôl.

Füzesgyarmat a Sárrét központjában, Békés megye északi részén, Hajdú-Bihar megye és Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye határán, a Szeghalmi kistérségben helyezkedik el. Legnagyobb kincse, a kiváló minôségû „Sárrét gyöngye” gyógy-
víz, mely a Kastélypark Fürdô vize. A feltörô 62 fokos termálvizet 1965-ben találták a szénhidrogén kutatások nyomán. 
Jelenleg tendencia a képzett, tanult munkaerô elvándorlása a térségbôl, a jobb keresetet nyújtó munkalehetôség 
reményében. A város életében jellemzô az elszegényedés és a munkanélküliség. A Közösségi Központ székhelyének 
szánt Füzesgyarmati Mûvelôdési Ház épülete a városközponttól néhány perc sétára található, a Városi Könyvtár és 
a Mûvelôdési Ház által közösen használt, egybenyitott területen fekszik. Az épület vélhetôen az 1920-as években 
„iparosháznak” létesült, majd azt több ütemben bôvítették. Eddig idôszakos használatban volt: a színháztermében 
elôadásokat, rendezvényeket, a kisebb helyiségekben ügyvédi tanácsadást, kiscsoportos oktatást tartottak. Ezen 
épületrészeket a projekt keretében végzett építési beruházás során elbontották, hogy
egy új, korszerû Közösségi Központ épülhessen a helyükön. Elôre láthatóan az új
Közösségi Központ 2016. év elején kezdheti meg a mûködését.

épület jellemzôi: 
Az új épület alapterülete: ~1000 m2

A helyszínen 9,6 m2 területû napelemes rendszert építenek ki
az elektromos hálózat támogatására.
tervezett elrendezés, funkciók:
Az épület földszintjén tanmûhelyeket, közösségi teret, irodákat,
az emeleten oktatótermeket, valamint a szolgáltatásoknak otthont
adó helyiségeket alakítanak ki.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Önkormányzati hírek
szoCiális támogatás

Füzesgyarmat Város Önkormányzata ebben az évben is sikeresen pályázott szociális támogatások fedezetéül szol-
gáló pályázati pénzalapokra. Ennek következtében nyári gyermekétkeztetésben 190 gyermek részesülhetett 2015. 
június 18. napjától 2015. augusztus 28. napjáig  53 napon keresztül. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülô kiskorú gyermekeknek lehetett ezt a támogatást megállapítani, amelynek létszámbôvítése a Szeghalom 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény munkatársainak volt köszönhetô, hiszen vállalták az egy 
hetes tábor megszervezését. Erre a célra 4.430.800,-Ft lett felhasználva. Egyszeri gyermekvédelmi kedvezményben 
augusztus végén 335 gyermek részesült. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülôk 5800 Ft értékû Er-
zsébet utalványt kaptak. Önkormányzati rendeletünk alapján települési támogatáson belül iskolakezdési támogatásban 
72 családnak 738.000 Ft-ot állapítottunk meg. Valamint alanyi jogon jelenleg 366 család lett támogatva, s részükre 
2.300.000 Ft-ot tudtunk szétosztani.

A pályázat lebonyolításában résztvevô és koordináló személyeknek, a hivatal apparátusának, segítôinek ezúton mon-
dok köszönetet, hogy mindez néhány hét alatt megvalósulhatott. A lehetôségeinkhez mérten az elkövetkezendôkben 
is igyekezni fogunk, hogy a füzesgyarmati családok szociális területen nyújtható támogatásának alapot szerezhessünk 
és mindennapi életük terheinek leküzdésében részt vállalhassunk!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke

FelhíVás

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2016. évre ismételten csatlakozott a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázathoz.
A felsôoktatási hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos hallgatók valamint érettségi után felsôoktatási intéz-

mény nappali tagozatán 2016/2017. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó – hátrányos 
szociális helyzetû, füzesgyarmati állandó lakóhellyel rendelkezô – fiatalok számára.

A pályázat 2015. november 09. napjáig nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Szociális csoportjánál.
A pályázat benyújtásának feltételeirôl információt kérhet a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szociális csoportjá-

nál, illetve a https://www.emet.gov.hu honlapján. 
Figyelem!

A pályázati ûrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenôrzését és feltöltését 
követôen a pályázati ûrlapot kinyomtatva, aláírva, a szükséges mellékletekkel (tanuló jogviszonyról szóló igazolás, 
mindennemû jövedelemrôl szóló igazolás, hátrányos helyzet igazolása) a települési önkormányzat szociális csoportjá-
nál kell benyújtaniuk a pályázóknak. 

dr. Makai Sándor, címzetes fôjegyzô

szépkorú kÖszÖntése

Szilágyi Sándorné Tótka Ilona 1925. augusztus 29-én Szeghalmon 
született. 2015. augusztus 29--én családi körben köszönthette Bere 
Károly Polgármester Úr és Vízer Istvánné anyakönyvvezetô a 90. élet-
évét betöltött négy gyermekes édesanyát, hat unoka nagymamáját, 
öt dédunokában gyönyörködô dédnagymamát, rokont, ismerôst, Fü-
zesgyarmat város kedves lakosát. 21 év házasság után megözve-
gyült, így négy gyermekének  felnevelése reá maradt. A helyi Termelô 
szövetkezetben mint baromfigondozó dolgozott a hét minden napján 
nyugdíjba vonulásáig. A kilenc évtized alatt szinte mindent átélt, amit 
az ember élete során átélhet: jót, rosszat egyaránt. Ô még tudna 
nekünk mesélni a háborúról, forradalomról, veszteségrôl, de tudna 
mesélni a szerelemrôl, gyermekáldásról, boldogságról, szegénységrôl 
s gazdagságról, egészségrôl, betegségrôl. 

Idôseink példaként szolgálnak arra, hogyan kell szépen és jól élni a 
hétköznapokat, és hogy miként kell megülni az ünnepeket.

Isten éltesse, s ilyen jó egészségnek örvendjen kedves családja 
körében még hosszú évekig!

„Hisz a fiatalság el nem múlhat,
Ez egy örök igazság, mit mindenki tudhat.
A fiatalság minden embernek megmarad lélekben,
Csak több tapasztalata lesz az életben”

Vízer Istvánné, anyakönyvvezetô



4

interJú szepesi riChárd hadnaggyal

A Tourinform iroda munkatársa Szepesi Richárddal beszélgetett, aki idén au-
gusztus 20-án tette le ünnepélyes keretek között a honvédségi tiszti esküt a Par-
lament épülete elôtt. Richárd Füzesgyarmat szülötte, aki idén diplomázott a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzô Karán, és jelenleg 
az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezôvásárhelyi 62. lövészzászlóalj lo-
gisztikai század, szállító szakaszának parancsnoka. Az Egyetemen sokoldalú kép-
zést kapott. Amellett, hogy megtanulta a katonai élet, rend, fegyelem alapjait, a 
pénzügy, közgazdaságtan, idegen nyelvek és logisztika területén is jártasságot 
szerzett. Hosszú távú tervei között szerepel a folyamatos tanulás, fejlôdés, minél 
magasabb rendfokozat elérése. Kemény munkával lehet elôre jutni, és a kato-
naságnál követelmény a folyamatos továbbképzés, melyre sokféle lehetôséget 
biztosítanak. S hogy mi motiválja ôt? A hazaszeretet, a haza szolgálata iránt érzett 
elhívatás. Emellett családja szeretetébôl, támogatásából is erôt merít. Szabad-
idejében szívesen sportol, kirándul, horgászik, idôt tölt a családdal. Felajánlotta, 
hogy a katonai pálya iránt érdeklôdô füzesgyarmati fiataloknak szívesen ad taná-
csot, valamint segít bepillantást nyerni a katonaéletbe.

További sok sikert kívánunk, Hadnagy Úr!
Barkóczi Adrienn

a Családsegítô és gyermekJóléti szolgálat szolgáltatásai

nappali ellátás:
Az ellátás hajléktalan személyek és elsôsorban a saját ott-
honukban élô 18. életévét betöltött, egészségi állapotuk 
vagy idôs koruk miatt szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ré-
szére biztosítja az alábbi lehetôségeket: napközbeni benn-
tartózkodás, társas kapcsolatok, valamint az alapvetô hi-
giéniai szükségletek kielégítése, továbbá igény szerint az 
ellátottak napközbeni étkeztetésének megszervezése.

Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás:
A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonuk-
ban élô, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelô használatára 
képes idôskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszi-
chiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása 
mellett felmerülô krízishelyzetek elhárítása céljából nyúj-
tott ellátás.

Családsegítés:
A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok 
számára az ilyen helyzethez vezetô okok megelôzése, a 
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési ké-
pesség megôrzése céljából nyújtott
szolgáltatások:
• szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás,
• családgondozás,
•  közösségfejlesztô, egyéni és csoportos terápiás prog-

ramok szervezése, szociálisan rászorult személyek és 
családjaik részére tanácsadás nyújtása
gyermekjóléti alapellátás:

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, 
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlôdésének, jólétének, a 
családban történô nevelésének elôsegítéséhez, a veszé-
lyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek csa-
ládjából történô kiemelésének megelôzéséhez.

•  gyermeki jogokról és a gyermek fejlôdését biztosító tá-
mogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való 
hozzájutás segítése,

•  családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, 
mentálhigiénés, a káros szenvedélyek megelôzését cél-

zó tanácsadás megszervezése, hivatalos ügyek intézé-
sének segítése

a családsegítés és gyermekjóléti ellátás ingyenes!

étkeztetés:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorul-
taknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérôl kell 
gondoskodni, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik ré-
szére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biz-
tosítani, koruk, egyészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy haj-
léktalanságuk miatt.

házi segítségnyújtás:
Azokról az idôskorú személyekrôl, akik otthonukban ön-
maguk ellátására saját erôbôl nem képesek és róluk nem 
gondoskodnak.
•  alapvetô gondozási, ápolási feladatok elvégzése,
•  önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakó-

környezete higiénés körülményeinek megtartásában 
való közremûködés, veszélyhelyzet kialakulásának 
megelôzésében illetve azok elhárításában való segít-
ségnyújtás

pszichológiai ellátás: Elôjegyzés alapján

Forduljanak hozzánk bizalommal!

intézmény nyitvatartása: hétfôtôl-péntekig 800-1600-ig.
ügyfélfogadás:

Hétfô: 800-1200

Kedd: 800-1200, 1300-1600

Szerda: szünnap,
Csütörtök: 800-1200, 1300-1600

Péntek: 800-1200

elérhetôség:
5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9.
Tel/Fax: +36 66/491-055
E-mail:  fuzeszi@fuzestv.hu 

csaladsegito.fgy@fuzestv.hu
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bántalmazás elleni Világnap

2015-ben Füzesgyarmat Önkormányzata és a Margaréta Családos Egyesület szervezésében a Békés Megyei Rendôr-
fôkapitányság közremûködésével Füzesgyarmat is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amelyben a világon több 
millió ember is részt vállalt, a Bántalmazás Elleni Világnaphoz. Október 05-ét 2008 óta a Kék pólók napjának is hívják, 
mert ezen a napon világszerte kék póló viselésével a zaklatás, az agresszív fellépés, az erôszak, a terrorizálás, az in-
ternetes bántalmazás, verbális erôszak, a gyermekbántalmazás és a családon belüli bántalmazás ellen tiltakoznak az 
emberek. Magyarországon évente harminc gyermek hal meg bántalmazás, illetve elhanyagolás következtében. 2010-
ben fizikailag 2391, míg érzelmileg 4571 gyermeket bántalmaztak, szexuális bántalmazástól 240 gyermek szenvedett. 
Fizikai elhanyagolás miatt több mint 13 ezer, érzelmi elhanyagolás miatt pedig több mint 10 ezer gyermeket gondoz-
nak. A gyermekjóléti szolgálatok nyilvántartásai szerint a gyermekek 10 %-a veszélyeztetett. A fizikai bántalmazás az 
ország középsô és keleti részein gyakoribb, az érzelmi bántalmazás viszont az egész országban jellemzô. A szexuális 
bántalmazás az ország középsô, „fejlettebb” területein fordul elô magasabb arányban. A gyermekbántalmazás minden 
társadalmi rétegben jelen van, csak mindenhol más módon jelenik meg.

A kék póló viselésével Füzesgyarmaton is több százan jeleztük, hogy nem tartjuk elfogadhatónak a bántalmazás 
egyetlen formáját sem! Örömmel tölt el, hogy kezdeményezésünkre ilyen sokan jelentkeztek és hogy partner volt a 
helyi általános iskola vezetése és a diáktársadalma. Telekné Furák Mónika rendôr alezredes, a Békés Megyei Rendôr-
fôkapitányság bûnmegelôzési osztályvezetôje tartott elôadást, amelyben ismertette a jelenlévôkkel a bántalmazás, 
az erôszak formáit, elszenvedôinek pszichés terheit, a bántalmazók személyiségét jellemzô vonásokat. Tájékoztatta a 
Büntetôtörvénykönyv erre vonatkozó rendelkezéseit, és felhívta a társadalom résztvevôinek felelôsségét az ügyre vo-
natkozóan. mert vannak, amikrôl fontos beszélni, és fontos mellettük kiállni, és nem lehet elmenni mellette, 
mert a felelôsség mindenkit terhel! ezért kérem, hogy amennyiben környezetében bántalmazásra utaló 
jeleket észlel, jelezze azt a megfelelô hatóságnak!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

„légy aktíV!”

Az Európai Nôk Szervezete szeptemberben az ország 
több pontján hívta közös mozgásra a települések lakóit. 
Füzesgyarmaton 29-én közös reggeli táncos tornával in-
dítottuk a napot. A rendezvénynek a Sportcsarnok adott 
helyet, ahol több mint 300 fô gyûlt össze. A program 
apropóját az adta, hogy az Európai Bizottság ebben az 
évben létrehozta az úgynevezett Európai Sporthetet, 
melyhez Magyarország is csatlakozott. Az új kezdemé-
nyezés Európa-szerte népszerûsíteni kívánja a sportot és 
a testmozgást. Mindannyian tudjuk, hogy keveset moz-
gunk, akár gyermekrôl, akár felnôttrôl legyen szó. Bízom 
abban, hogy az ilyen és ehhez hasonló eseményekkel 
mégis sikerül minél többeket valamiféle mozgásra ösztö-

nözni az egészségesebb életmód reményében. Szeretném megköszönni az Általános Iskola tanulóinak, a pedagógu-
soknak és valamennyi résztvevônek, hogy eljöttek a programra és közösen mozogtunk.

Suchné Szabó Edit, Európai Nôk Szervezete alelnök

Születések
Vágó Anna Judit 09.08.
Szabó Balázs Zsombor 09.09.

H ázasságkötések
2015. szeptember 19-én került sor Kleiber Katalin és Prém László házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!
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V. nagy magyar turizmus nap béCsben

budapest kulturális vonzerejérôl szólt az idei nagy magyar turizmus nap, 
amelyet a közelmúltban tartottak a bécsi magyar nagykövetségen, a ren-
dezvényen magyarország déli régiójának kínálatát is bemutatták.

A két ország közti bizalomerôsítés kitûnô színtere az idén október 1-én immár 
ötödik alkalommal megrendezésre kerülô a Nagy Magyar Turizmusnap (Großer 
UNGARN Tourismustag) elnevezésû fórum Bécsben, ahol egész napos program-
mal örvendeztette egymást az osztrák és magyar turisztikai szakma. Prezentációk, 
workshopok és show-mûsor keretein belül ezúttal 29 magyar turisztikai vállalko-
zás, szálloda, fürdô, utazási iroda és egyéb szolgáltató mutatta be újdonságait az 
osztrák piacon. A rendezvényre közel 140 osztrák partner (turisztikai szakember, 
utazási irodák, cégek és a média képviselôi) regisztrált látogatóként. Kovács Ba-
lázs, a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai külképviseletének vezetôje megnyitóbeszé-
dében hangsúlyozta: az ötödik alkalommal megrendezett események tapasztalati 
mutatják, hogy a résztvevôk 70 százalékának rövid idôn belül konkrét, akár hosszú 
távú üzlete származott a bécsi turizmusnap látogatásából.

Az osztrák piacon még hatalmas tartalékokkal rendelkezô Dél-Alföld külön prog-
rampontban mutatkozott be. A Körös- Sárrét Turizmusáért Egyesület, és a Tourinform Körös-Sárrét Iroda, melyet 
Tôkésné Gali Mónika képviselt, szintén részt vett az eseményen. Magyar és német nyelvû Füzesgyarmatot, vala-
mit Körös-Sárrétet bemutató kiadványokkal, illetve Füzesgyarmatot prezentáló német nyelvû roll plakáttal ismertet-
ték a települések kínálatát a helyi szálláshelyekrôl, vendéglátóhelyekrôl, közlekedésrôl, programokról, látnivalókról, 
eseményekrôl és szolgáltatásokról. Kifejezetten erre az alkalomra készült el a Körös-Sárréti Üdülési Ajánlatok címû 
német nyelvû szórólap. Az eseményen megrendezett turisztikai kvíz játék résztvevôi között nyereményként kisorsolás-
ra kerültek különbözô szolgáltatói felajánlások. Térségünkbôl a füzesgyarmati Kastélypark Fürdô részérôl felajánlott 
németnyelvû ajándék utalványt sorsoltak ki, amely 2 fô részére 2 éjszakára szól. Tapasztalataink szerint eredményes, 
sikeres és színvonalas volt a térségünk bemutatkozása ezen a fontos eseményen.

„az életben el akarok érni Valamit, amire büszke lehetek”

Nemrég alkalmam adódott arra, hogy beszélgessek Madar Istvánnal, akirôl talán ke-
vesen tudják, milyen eredményesen vesz részt a Spartan Race nevû versenyeken, amely 
az Ironmanhez hasonló nehézségû sport. Ez egy hosszú távú terepfutás akadályokkal 
tûzdelve, nagy emelkedôket tartalmazó útvonalon. Pisti évente négy nagy versenyen vesz 
részt, legtöbbször a szlovák Tátrában, ahol legutóbb is mintegy 1700 m szintkülönbséget 
kellett legyôznie futás közben. Azonban ez nem monoton futás, hanem különbözô akadá-
lyokkal is meg kell küzdenie, mint például falmászás, cölöpökön járás, homokzsák cipelése 
emelkedôn, vagy szögesdrót alatti mászás, miközben hideg vízzel locsolják. Ezen kívül ál-
landó koncentrációt igénylô memória feladatokat is észben kell tartania. S ha egy akadályt 
nem teljesít, komoly erôt igénylô büntetô feladatot kell végrehajtania, amely még inkább 
megnehezíti a verseny teljesítését. Nem akármilyen felkészülést igényel ez a sport. Elôször 

is nagy önfegyelemre és kitartásra van szükség, meg kell tanulni helyesen beosztani az erôt, valamint elsajátítani a 
terepfutáshoz és az akadályokhoz szükséges sajátos technikákat. Pisti önállóan készül fel a hét hat napján futással és 
erôsítô edzésekkel. Kérdeztem tôle, mi viszi rá, hogy a kitûzött célért ennyi szenvedést elviseljen. Mire azt felelte, hogy 
ezt egy férfias kihívásnak tekinti, mely során állandóan tesztelheti és kitolhatja saját határait. De a legfôbb motiváció 
az az eufórikus állapot, ami a versenyek végén várja: „Igen, megcsináltam!” Még alig néhány éve ûzi ezt a sportot, és 
máris szép eredményekkel büszkélkedhet, például tavaly Open kategóriában indult az Alacsony-Tátrában több mint 
2000 versenyzôvel, ahol az elôkelô 47. helyen végzett. Szintén tavaly Elit kategóriában indult a Hungaroringen, a közép-
európai szezonzárón és ért el 21. helyezést több mint 1300 induló közül. Pisti jelenleg munkahely mellett edz, hajtja a 
belsô erô, egyelôre nincs megállás! További sok erôt, és szép sikereket kívánunk! Barkóczi Adrienn

A Füzes-Vízió Szociális Szövetkezet az Önkormányzattal együttmûködve 2015. 09. 23-án újabb szemétgyûjtési akciót szerve-
zett (TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0196) a Nemzetközi Hulladékgyûjtô Nap alkalmából. Ezen a jeles napon világszerte szervez-
nek szemétszedô akciókat, hiszen Földünk, környezetünk és jövônk legnagyobb ellensége a civilizáció által megtermelt iszonyatos 
mennyiségû szemét. Szövetkezetünk fô profilja az ökotudatos hulladékkezelés, így magától értetôdônek tûnt a feltétel nélküli 
részvétel egy ilyen kezdeményezésben. Küldetésünknek tartjuk továbbá a környezettudatos gondolkodásra való figyelemfel-
hívást. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden jelenlevônek a részvételt, és továbbra is buzdítunk mindenkit a szelektív 
hulladékgyûjtésre. Füzes-Vízió Szociális Szövetkezet

Felhívás
ebben az évben is megrendezésre kerül iskolánk karácsonyi jótékonysági vására december 4-én. 
ide várjuk értékesíthetô felajánlásaikat! Várunk: könyveket, játékokat, ruhákat, mûszaki cikkeket, 

ajándéktárgyakat és bármilyen értékesíthetô felajánlást. Köszönettel: Iskolavezetés
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egyházaink élete
ôszi harmat elôtt és után…

Augusztus 29-én a lelkészházaspár részt 
vett Várpalotán és szolgált a Vitézi Rend 
ünnepén, amikor újabb tagokkal bôvült 
rendünk. Szeptember 13-án megtartottuk 
templomi hittanos évnyitónkat a szokásos 
gyermek istentisztelettel, szeretetvendég-
séggel és tombolázással. Az Ôszi Hálaadás 
napján itthon, Gyulán és egy hét múlva 
a helyi Hajnal István Idôsek Otthonában 
tartottunk ünnepi istentiszteletet, amikor 
úrvacsorával éltünk. „Ilyen nem volt még 
Füzesgyarmat történetében!”- szólt a meg-
hívónk, és kezdte köszöntôjét a gondnokasszony templomunkban szeptember 20-án. Elôzô nap érkeztek városunkba 
Lengyelországból, Lettországból, Horvátországból, Svédországból, Felvidékrôl és Erdélybôl a vendégek, hogy nagy 
elôkészületek után megtartsa a „Szent György, a Mártír Nemzetközi Lovagrend” idei lovagavatóját. Este köszöntöttük 
és fogadtuk ôket a Gara Szállodában, ahol ismerkedés és megbeszélések voltak a bôséges ellátás mellett. Vasárnap, 
istentisztelet elôtt fogadta a vendégeket városunk polgármestere a Városháza dísztermében, ahol szintén komoly tár-
gyalás volt, többek között a nemzetközi Nagymester, Lodz-i lakos és tiszteletbeli magyar konzul felajánlotta a testvér-
városi kapcsolat lehetôségét és több területen való együttmûködést, amit a polgármester és tanácsnoka, a gyülekeze-
tünk gondnoka örömmel fogadott. A templomunk ezen az ünnepi alkalmon is megtelt. Az ökumenikus istentiszteletet e 
sorok írója vezette, majd szolgált Tóth Zoltán református és Hûse József katolikus szolgatársak. Több köszöntô hangzott 
el, énekes üdvözlés is két hittanosunk és a Népdalkör citera és klarinét kíséretes csokra a megjelent tagok részérôl. 
A vendégek is szép fuvolás és szólóénekes számmal válaszoltak nekünk. Szép volt a zászlós bevonulás, az avatási 
pallos és lovagi jelvények megáldása a lelkészek részérôl. Felemelô volt az új lovagok eskütétele és elkötelezettsége 
a nemzeti értékeink szolgálatára, majd a lovaggá avatás ceremóniája, a jelvények átvétele, az esküszöveg aláírása és 
minden más mozzanat. A ceremónia után elismerések, ajándékozások és kinevezések következtek. Szerény személye-
met a Lovagrend egyházi fôbírájává nevezték ki. A díszebéden is tovább folyt a barátkozás és a jövôbeli elképzelések 
megtárgyalása. Sajnos, a városvezetés többsége és az úgynevezett elit közömbös maradt ezúttal is, pedig a jövôbeni 
testvérvárosi kapcsolat minden füzesgyarmati érdekét fogja szolgálni. Ez volt az ünnepség egyik nagy eredménye! 
Október 1-jén az Idôsek Otthonában a lelkészházaspár mûsorral köszöntötte a lakókat, 3-án pedig Vésztôn, egy fesz-
tivál meghívottjaiként Isten áldását kértük, és mûsorral üdvözöltük az idôseket. 10-én a hagyományôrzô népdalkörrel 
Szeghalomra mentünk az ottani népdalkör alapítási évfordulójának megünneplésére. 15-én szintén feleségemmel 
erdélyi népdalcsokrot mutattunk be a helyi iskola népdaléneklô versenyén. Szorgalmasan készülünk az október 25-én 
tartandó ökumenikus istentiszteletre, az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve, valamint a november 1-i 
összevont, október 31-i reformációi, halottak napi és a 4-i, gyásznapi emlékezésekre. 

Szép ôszt, lélekemelô emlékezéseket kívánunk városunk minden lakójána: Balázsi László, lelkész-ny.mb.püspök

dr. sánta tibor nyugdíJba megy

Dr. Sánta Tibor gyermek- és ifjúkorát Körösladányban élte. A körösladányi 
általános iskola és a gimnázium elvégzése után a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Általános Orvosi Karán tanult tovább kiváló eredménnyel. 1976. ok-
tóber 1-jén került Füzesgyarmatra feleségével. Két fiuk született: Tibor, aki ma 
már sikeres közgazdász, és Szabolcs, aki ügyvédként dolgozik. Mindketten 
édesapjuk büszkeségei, csakúgy, mint 14 hónapos kis unokája, Dóra. Pél-
damutató gyógyító munkájával, segítôkészségével, megnyugtató, intelligens 
modorával hamar kivívta a lakosság, a kollégák és a város vezetôinek bizal-
mát, támogatását. 1981-ben általános orvostanból tett szakvizsgát jeles ered-

ménnyel. 1982-tôl ügyvezetô orvosként az egész település egészségügyi ellátásáért dolgozott nagy felelôsséggel. 
1986. júliusában a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa „Kiváló Munkáért” kitüntetô jelvényt adományozott a 
Doktor Úrnak. A lakosságért érzett felelôssége nem csak a gyógyító munkában nyilvánult meg, hanem a település 
Képviselô-testületének tagjaként két ciklusban is sokat tett a város egészségügyi ellátásának jobbításáért, a település 
társadalmi, gazdasági fejlôdéséért.

Áldozatos gyógyító munkáját 2004-ben és 2008-ban Nívó-díjjal ismerték el, valamint 2015. március 15-én a város 
a lakosság érdekében az egészségügy területén hosszabb idôn át végzett tevékenysége, valamint közéleti munkája 
elismeréseként Pro Urbe-díjjal tüntette ki. Munkáját az emberség, a tisztesség és a folyamatosság jellemzi. Idén októ-
ber 1-tôl nyugdíjba vonult, betegeitôl fájó szívvel, vegyes érzelmekkel búcsúzik, hiszen a praxisban eltöltött 39 év után 
életének egy meghatározó és szép idôszaka zárult le. Sánta Doktor aktív nyugdíjas éveket tervez sok horgászattal, 
úszással, olvasással. A lakosságnak pedig ezt üzeni: „Vigyázzanak magukra, és tegyenek meg mindent egészségük 
megôrzéséért, hiszen az a legfôbb érték.”

 Barkóczi Adrienn
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Lapzárta minden hónap 5-én. A szerkesztôség a magán jellegû közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal! 
Kéziratot és fotót nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza, kérésre a szerkesztôségi irodában átvehetôk az újság megjelenését követô 30 napig.

Füzesgyarmati polgárôrÖk
a déli határszakasz Védelmében 

Tisztelt Füzesgyarmati polgárok, ezúton szeretném Önöket utólag tá-
jékoztatni, hogy Füzesgyarmat város Polgárôrsége - a Békés Megyei 
Polgárôr Szövetség felkérésére  - 2015. szeptember hónapban kétszer 
1 hét idôtartamban látott el szolgálatot a déli határszakaszon. A Füzes-
gyarmati Polgárôrség létszámát figyelembe véve ez a kiküldetés nem 
okozott fennakadást a helyi szolgálat ellátásában. Elsô alkalommal 4 

fô polgárôr indult el Röszkére: Vida Péter csoportvezetô, Lévai Zsolt, Palotai Gyula és Vadász István polgárôrök. Ôket váltotta 
Beke Zoltán csoportvezetô, Mile Attila és Bicsák Ferenc polgárôr. Az elsô csoport fényképe Gyarmati Sándorral, a Békés Me-
gyei Polgárôr Szövetség elnökével közösen a Békés Megyei Hírlap címlapján volt. Külön öröm volt számomra vezetôként, hogy a 
Megyei Szövetség felhívására elsônek jelentkeztünk, hogy vállaljuk Csongrád megyében a polgárôr szolgálatot. Ez is mutatja a 
Füzesgyarmati Polgárôrség tettrekészségét és hadrafoghatóságát.

A tájékozódást egy helyi polgárôr segítette, így a megadott terület ellenôrzése a lehetô leggazdaságosabb módon történt. 
Általában éjjel kellett szolgálatot ellátni, de volt olyan nap, hogy 20 órát dolgoztak polgárôreink. A határvédelem ellátása során 
keletkezett üzemanyag költséget a Megyei Szövetség átvállalta. Kiküldött polgárôreink szállását és teljes ellátását magas színvo-
nalon a helyi polgármesteri hivatal biztosította. Az utazáshoz természetesen több oldalról támogatást nyújtott Bere Károly Polgár-
mester Úr, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Visszaérkezô polgárôreinket vendégül láttuk, és részükre ajándékcsomagot, 
valamint munkájukat elismerô oklevelet adott át Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Tanácsnok, a Fidesz helyi szervezetének elnöke. 
Munkájukat személyesen megköszönte Bere Károly Polgármester Úr is. Az Alaptörvényben a XXXI. cikk (1) bekezdése tartalmazza 
az egyik legfontosabb mondatot: “A haza védelme minden Magyar állampolgár kötelessége.” Fent leírtakat figyelembe véve, biztos 
vagyok abban, hogy a Füzesgyarmati Polgárôrség a jövôben is az elsôk között fog embert és gépkocsit küldeni, ha felkérés jön, 
hogy idegenben kell dolgozni a magyar lakosság jövôje, élete és biztonsága érdekében. Gazsó Attila, elnök 

a mozgás adJa azt a természetes energiát, ami gyógyítJa a testet és a lelket

Füzesgyarmat város a DAOP-5.1.1-12-2013-0001 Szociális Város Rehabilitációja projekt keretein 
belül a Családsegítô Központban 2014-2015-ben futott a Baba-mama klub elôadássorozata, amely-
nek folytatása lett a Baba-mama torna, ez a mai napig egy kedvelt program. A foglalkozásokat Makra 
Józsefné Editke óvodapedagógus, gyógy-testnevelô tartja önkéntes alapon, térítésmentesen. mely 
korosztálytól lehet elkezdeni ezt a közös mozgást? 3-4-hónapos kortól már ajánlott ez a közös 
tevékenység, amely a kikapcsolódás mellett egészségfejlesztô, közös örömet jelent a babának és a 
mamának egyaránt. A szocializáció fontos része az együtt töltött minôségi idô, ez elôsegíti a gyermek 
késôbbi kortárscsoportba való beilleszkedését. A mi foglakozásainkon egyszerre több édesanya és 

gyermek van jelen, már itt tanulják a gyermekek az alkalmazkodást. A mozgás természetes igénye a babának, amely örömet jelent 
számára, a szabad játék segíti személyiségfejlôdését. mit fejleszt még a mozgás a gyermekeknél? A rendszeres és helyes 
mozgás szép testtartást eredményez. Fejleszti a térérzékelést, a mozgáskoordinációt, a testérzékelést. Fejlôdik általa a központi 
idegrendszer, a gondolkodás. Idôvel a nagymozgásoktól el lehet jutni a finom motorikus képességek fejlesztéséhez. Nôhet a gyer-
mek önbizalma, elôsegítheti az önállóságra nevelést. Társítjuk a mozgás mellé a zenét és a ritmust, mondókákkal, gyermekdalok-
kal. Ez a testmozgás mellett feszültségoldásra is jó, nemcsak a baba, hanem az édesanyák részére is. nyugdíjasként mivel töl-
töd a szabadidôdet? Prémium évvel mentem nyugdíjba, de egy éve már „öregségi” nyugdíjas vagyok. Én nem érzem magamon 
az eltelt idôt. Szeretem magam fitten tartani. Kerékpározok, úszok, babaúszást tartok szülôk és gyermekek részére. Úgy érzem, 
még tevékenyen tudok részt venni a gyermekek fejlesztésében, nevelésében, ezért is vállaltam el a baba-mama torna vezetését 
is. E mellett jut idôm arra, hogy a gyermekeimnek besegítsek az unokák nevelésébe. Szeretnék még hosszabb ideig ilyen aktív 
maradni, mert vannak még céljaim, terveim a hátralévô évekre. Köszönöm az interjút, kívánunk jó egészséget a terveid megva-
lósításához, és köszönjük az eddigi munkádat, amit az intézményünkben végeztél, továbbra is számítunk együttmûködésedre.

Pengô Lászlóné, családgondozó

iskolai hírek - szeptember

A tanévkezdés mindig izgalmas a családok életében. Így van ez a pe-
dagógusok életében is. Szeptemberben szülôi értekezleteken találkoztunk a 
szülôkkel, és tájékoztattuk ôket az új tanévrôl. Köszönet minden szülônek, 
aki megtisztelt minket a részvételével! Izgalmas programokkal emlékeztünk 
meg délutánonként iskolánk névadójáról a Kossuth hét során. Hagyományo-
san iskolánk tanulóivá fogadta Bánfi Attila intézményvezetô úr az új elsôs 

tanulókat a „Csibeavató” ünnepségen. Az új ötödikeseket a „Bocsavató” játékos délutánon fogadtuk iskolánk felsôseivé. A Kos-
suth túrán iskolánk alsósai városunkban vonultak fel, és három állomáson tették próbára ügyességüket. A felsôsök a Kossuth 
délutánon az összefogás jegyében játékos feladatokkal emlékeztek névadónkra.


