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Mindenki védônôje

Ökrösné Baranyai Klára 1964-ben kezdett el védônôként Füzes-
gyarmaton dolgozni. Abban az idôben még nem lehetett dönteni, hogy 
ki hol szeretne elhelyezkedni, hanem kihelyezték a végzôsöket a vá-
rosokba. Annak ellenére, hogy teljesen ismeretlen volt számára a hely 
és az emberek, nagyon hamar beilleszkedett, a szülôk és a gyerekek 
is megszerették. Családi okok miatt késôbb Hódmezôvásárhelyen kez-
dett el dolgozni, ahol megismerkedett férjével, Ökrös Bélával, akitôl 
egy fiúgyermeke született. Majd 1990-ben úgy hozta a sors, hogy 
újra Füzesgyarmaton telepedett le családjával. A gondozottak úgy fo-
gadták, mintha el sem ment volna, hiszen ô volt mindenki védônôje. 

Hivatalosan 1999-ben ment nyugdíjba, de a nyugdíj mellett még 12 évig dolgozott. Számára a védônôi szakma nem 
munka, hanem hivatás volt, így soha nem érezte megterhelônek azt. Sokáig tagja volt a képviselô-testület szociális 
bizottságának, mellyel hidat képezett az önkormányzat és egészségügyi központ között. Szakmai tapasztalatával ma 
is segíti településünket, hiszen nem csak a szakma – azaz a jelenlegi védônôk – hanem a városban élô kismamák, 
anyukák és civilszervezetek is számíthatnak segítségére. Mindezekre tekintettel Füzesgyarmat Város Önkormányzatá-
nak Képviselô-testülete a „Füzesgyarmat Város Kiváló Egészségügyi Dolgozója” díjat adományozta számára, melyet 
Bere Károly polgármester a Semmelweis-napi ünnepségen adott át számára. Az egész Város nevében gratulálunk a 
kitüntetéshez. Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô

2016. június 15-18-án került megren-
dezésre a WUAP Fekvenyomó és Erôemelô 
Európa Bajnokság Gyulán, ahol a Boss 
Body Club csapata 6 versenyzôvel képvi-
selte városunkat. Egyetlen nôi versenyzônk, 
Komróczki Nikolett Open korcsoportban, 
-56 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szer-
zett. Dobos László Open korcsoportban, 
-125 kg-os súlycsoportban Európa bajnoki 
címet szerzett. Zsíros József Open korcso-
portban, -110 kg-os súlycsoportban szintén Európa bajnoki címet szerzett. Oláh Zsolt Nándor junior korcsoportban, 
-90 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Ambrus Krisztián junior korcsoportban, -60 kg-os súlycsoportban, új 
Európa- és világrekorddal Európa bajnoki címet szerzett. Kiss Milán Bence ifi korcsoportban, -110 kg-os súlycsoportban 
Európa bajnok lett. Mind a 6 versenyzônk dobogós helyen végzett, a rengeteg munka és az edzésekbe fektetett ener-
gia meghozta gyümölcsét. Köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak a Boss Body Club csapatának sikeréhez, és 
köszönjük versenyzôinknek, hogy városunk hírnevét eredményeikkel öregbítették. További sikeres felkészülést és ered-
ményes versenyeket kívánunk nekik. Büszkék vagyunk rátok! Szôke Szabolcs, Boss Body Club egyesületi elnök

GyarMati tanítónô az év pedaGóGusa

Még az év elején hirdette meg a Békés Megyei Hírlap és BEOL 
internetes hírportál azt a versenyt olvasói között, amelyben az év 
pedagógusát keresték. A négy kategóriában meghirdetett verseny 
gyôztese, ahol a nyomtatott és az internetes oldalak szavazatait 
egyesítették, a legtöbb szavazattal Zs. Nagyné Lakatos Ilona lett, 
akit a füzesgyarmati közösség jelölt erre a megmérettetésre, illetve 
díjra. A díjat, több társával együtt, 2016. június 9-én vehette át a 
Békés Megyei Hírlap szerkesztôségében Nánási Jánostól, a Hírlap 

fôszerkesztô-kiadóvezetôjétôl. Icus néni, ahogy a gyerekek hívják Zs. Nagyné Lakatos Ilonát, és akit saját elmondása 
szerint meglepetésként ért a nevezése, a következôképpen fogalmazott a díj átvételekor a Békés Megyei Hírlap kérdé-
sére: „Mindenki nyert, akit jelöltek a díjra. Ugyanis már az is hatalmas elismerés, hogy valaki szánt arra idôt és ener-
giát, hogy pár sort megfogalmazzon, miért érdemes a jutalomra.” Ezúton is gratulálunk neki a rangos elismeréshez, 
megköszönve azt a hivatásában elvégzett munkát, a befektetett energiát, amellyel méltán kiérdemelte ezt a díjat, és 
amelynek köszönhetôen bizonyítékkal szolgált arra, hogy a Sárréten és ezen belül Füzesgyarmaton is nagyon magas 
színvonalú oktatói, nevelôi munka zajlik, amely érdemes a figyelemre, és érdemes a kitüntetésre. Kincses Zoltán

FüzesGyarMati Fiatalok az európa BajnoksáGon
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30 év szolGálatáBan

Földesiné Banadics Edit 1986. március 1-tôl dol-
gozik a Polgármesteri Hivatalnál, eleinte pénzügyi 
elôadóként, majd 1995-tôl, két gyermeke születése után 
ügyiratkezelôként. Feladata széleskörû, az irattározási, 
selejtezési, ügyiratokkal kapcsolatos statisztikai jelenté-
sek készítésén túlmenôen ellátja a népszavazások és vá-
lasztások lebonyolítását, termôföldek adásvételével, ha-
szonbérletével kapcsolatos feladatokat is. Jó szakember, 
precíz, pontos, rendkívül jó memóriával rendelkezik, mely 
nagyban segíti kollegái munkáját is. 30 éve dolgozik hiva-
talunkban köztisztviselôként, 2015-ben megérdemelten 
kapta meg közszolgálati munkája elismeréseként a 30 
éves jubileumi jutalmat. A kezdetektôl fogva tagja a szak-
szervezetnek, ahol ugyan pozíciót nem kívánt elfogadni, 
de mindig minden területen maximálisan lehet a segítsé-

gére számítani. Kivételes szervezôképességgel rendelkezik, a legtöbb rendezvény elôkészítésében és szervezésében 
feladatot vállal. Nem könnyû feladat mindenki elvárásaihoz igazodni, de hozzáértése, kreativitása, talpraesettsége és 
magabiztossága révén kitûnôen meglátja a problémák legegyszerûbb megoldását.

Mindezekre tekintettel a közszolgálatban végzett kiemelkedô szakmai tevékenységéért, Dr. Makai Sándor címzetes 
fôjegyzô úr elôterjesztése alapján Füzesgyarmat Város Képviselô-testülete a „Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselôje” 
díjat adományozta részére, melyet Dr. Blága János jegyzô úr adott át számára. A város és a Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak nevében is gratulálunk, Edit.

Jakubek Lilla

ÖnkorMányzati Hírek

• Tájékoztatót tartott a szeghalmi városi tûzoltóság 
Tûzoltóparancsnoka a Füzesgyarmatot érintô tûzvédelmi 
helyzetrôl. Mûködési területükön 12 település közel 42000 
fô lakosa és több mint 1100 km2-nyi területe biztonságáért 
felelôs. 2015-ben összesen 173 esethez vonultak, melybôl az 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület Füzesgyarmat 8 alkalommal vett 
részt káresemény felszámolásában, ahol komoly segítséget 
nyújtottak a hivatásos erôk szakmai irányítása mellett. Fü-
zesgyarmat településen 2015-ben 4 mûszaki mentés és 10 
tûz felszámolásában vettek részt. A Tûzoltóság keretein belül 
többek között Helyi Védelmi Bizottság és Sárrét Mentôcsoport 
mûködik, valamint katasztrófavédelmi osztályba-sorolás, ve-
szély-elhárítási tervezés, vízfolyások kockázati ellenôrzése, 
hulladékszállítás ellenôrzése, lakossági riasztó és tájékoztató 
eszközök felmérése, közösségi szolgálat koordinálását végzik. 

• Tájékoztatót tartottak a Füzesgyarmati ipari park kft. 
2015. évi munkájáról. Az elôzô évben is a Pozsonyi úti telep-
helyen létrehozott ingatlanok bérbeadását és az ehhez kap-
csolódó szolgáltatást, a bérbe adott létesítmények takarítási 
szolgáltatását végezte. Átlagos foglalkoztatotti létszám: 11 fô. 
A tavalyi évben befejezôdött a parkoló bôvítés és az autóbusz 
várakozó helyek használatbavételi eljárása is.

• Megtörtént a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás-
ra vonatkozó helyi szabályozás felülvizsgálata. Célja, hogy 
az Európai Unió felé vállalt hulladékgazdálkodást érintô köte-
lezettségek teljesítése érdekében a hulladékgazdálkodás terü-
letén elkülönüljenek az állami és önkormányzati hatáskörök. A 
szerzôdés módosítása a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. által aláírásra került. 

• Elôterjesztésre került a Gyógycentrum újraindítása. Az 
elmúlt hetekben folyamatosan tárgyalásokat folytattak az Ilex 
Kft. munkatársaival, akik a Gyógycentrum újraindításával kap-
csolatos szaktanácsadásra szakosodott gazdasági társaság, 
akik a szükséges tanulmány és üzleti terv elkészítését vállalták. 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete, 
Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató néven 

költségvetési szervet alapít, melynek vezetôi beosztásának be-
töltésére vonatkozóan pályázati eljárást ír ki. Szeptember 1. 
határidôvel megkezdôdik a szükséges mûködési engedély meg-
kérése valamint a finanszírozási szerzôdés megkötése.

• A Békés Megyei Kormányhivatal elvégezte az épített kör-
nyezet alakításáról és védelmérôl szóló törvény felhatalmazása 
alapján alkotott önkormányzati rendeletek törvényességi vizs-
gálatát. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
esetében a vizsgálat kisebb súlyú törvénysértéseket tárt fel. 
Füzesgyarmat Város Helyi építési szabályzatának felülvizs-
gálása szükséges, mely legkésôbb december 31-ig megtörté-
nik, és elfogadásra kerül.

• Az Önkormányzat vállalkozói szerzôdést kötött a Füzes 
tv szolgáltató kft.-vel a képviselô-testületi ülések egyenes 
adásban történô, illetve a heti egy adás vasárnapi ismétléssel 
történô közvetítésére. A szerzôdés idôtartama 2016. január 1. 
napjától 2016. június 30. napjáig szólt. A vállalkozói szerzôdést 
további 6 hónapos idôtartamra meghosszabbítja, havi 180. 
000.- Ft + ÁFA összegben.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselô-testülete pá-
lyázatot nyújt be az Emberi Erôforrások Minisztériuma által a 
2016-os költségvetési év tekintetében kiírt „közmûvelôdési 
érdekeltségnövelô támogatás” címû pályázat keretében. Az 
igényelt pályázati támogatás: 2.700.000 Ft, önerô: 300.000 Ft. 
Ennek keretében szeretnénk függönnyel ellátni a mozitermet, 
tekintettel arra, hogy annak rendeltetésszerû használata így vá-
lik 100 %-osan biztossá.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzata megbízza a Füzes-
gyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft-t. új 
urnafal építésével az „Új temetôben”. Az építéshez szükséges 
anyagszükséglet összeg, azaz 681 440;- Ft az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

• A Füzesgyógy kft. ügyvezetôje megtartotta 2015. évi 
munkájukról a beszámolót. A Kft. által ellátott feladatok to-
vábbra is a szállodai vendéglátás és az intézményi, szociális és 
szünidei étkeztetés. Kérik a város lakosságát, hogy ötleteikkel 
és terveikkel segítsék mûködésüket, ezzel is növelve a város 
idegenforgalmi lehetôségeit.
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neMzetek találkozója városunkBan

Már korábban hírt adtunk arról, hogy Füzesgyarmat test-
vérvárosi találkozót szervez. A közvetlenül brüsszeli forrásból 
támogatott projektet június 23-26. között rendeztük meg. A 
program részletes beszámolóját minden érdeklôdô elolvas-
hatja a www.fuzesgyarmat.hu oldalon. Én most az esemény 
jelentôségérôl és hasznosságáról szeretném a gondolataimat 
megosztani a helyi lakossággal. 

Elôször is újdonság és szakmai elôrelépés, hogy közvetlenül 
az EU intézményrendszerébôl sikerült közel 4 millió forintot el-
nyerni egy olyan, 3 országot érintô együttmûködés támogatá-

sára, mely 1,5-3 éves elôkészítést feltételezett.
Pozitív, hogy olyan partnerekre találtunk Gmina Nowy Targ, Zimándújfalu 

és Bors esetében, akik értik a közös munka lehetséges eredményeit és 
tesznek is érte. A négy napos közös szórakozás mellett jelentôs munka 
zajlott. A települések EU-s fejlesztéseit kiállítás keretein belül mutattuk be, 
a pénteki konferencián és a szombati fórumon pedig egymás települé-
seivel, értékeivel, az oktatási rendszerek egyediségével ismerkedhettünk 
meg. Az eseményeken részt vett a krakkói és a kolozsvári magyar konzul, 
illetve a lengyel nagykövet. Delegációval érkeztek a Nowy Targ járás iskola-
igazgatói, mert konkrét további együttmûködési lehetôségekhez gyûjtenek 
információt. Már jelezték, hogy osztályokkal szeretnének visszajönni. Mo-
solyogva jegyezték meg többen, hogy most elôször fordult elô, hogy évzárót 
intézményvezetôként kihagyjanak. :) A pénteki konferencia szünetében aláírásra kerültek a Füzesgyarmat – Gmina 

Nowy Targ és Füzesgyarmat – Bors között a testvérvárosi meg-
állapodások. Fontos tárgyalási eredménynek tartom, hogy a 
Körös-Sárréti Leader Egyesület és a Nowy Targ térségi Leader 
Egyesület ôszre projekt elôkészítô megbeszélést tervez, ahol 
a 2017-ben várható nemzetközi együttmûködéseket támogató 
pályázatokon való sikeres szereplésre fogunk készülni.

Jelentôs civil összefogás eredménye volt a Boróka vendég-
házban megrendezett kézmûves bemutató, vásár, táncház és 
kürtôskalács sütése, az elszármazottak házának meglátoga-
tásakor a lángos kóstoltatás, vagy a Galambos udvarháznál a 
csôröge kínálás. Köszönet a Füzesgyarmatiak és Elszármazot-

tak Baráti Körének, a Nôk Egyesületének. A helyi ételeink mellett lengyel 
ételek is terítékre kerültek. Pénteken öt lengyel hölgy reggeltôl kezdve a 
szálloda konyhájában hét féle lengyel ételt készített elô a helyi szakács se-

gítségével. Ezen ételek között hagyományos lengyel népi ételek szerepeltek, mint Bigos friss és savanyú káposztából, 
töltött káposzta, káposztás-gombás krokett, céklaleves, káposztával és gombával töltött derelye, moskole és házi hús-
leves. Az ételek receptjeit elôre megküldték részünkre, mely lefordításra került. Az alapanyagok egy része Füzesgyar-
maton került beszerzésre, azonban a hazánkban nem kapható hozzávalókat Lengyelországból hozták. A gasztronómiai 
bemutatóhoz lengyel díszbe öltöztették az éttermet. A szombati magyar estre pedig a Népi Kismesterségek Egyesülete 
öltöztette a szálloda éttermét magyaros díszbe. Ekkor lehetôséget teremtettünk arra is, hogy az asszonyok megbe-
szélhessék a hagyományos étkek elkészítésének fortélyait is. Ez az együttmûködés nyitott, bárki részére biztosítjuk a 
keretet, aki nemzetközi színtérre szeretné tevékenységét helyezni. További információ: Tourinform Körös-Sárrét Iroda

Tôkésné Gali Mónika

pár sorBan a népdalkÖr életérôl

Május 28-án a Fûszeresek és Kézmûvesek Vásárán lép-
tünk fel. A rendezvény a strand elôtt a fák árnyékában volt, 
így igen nagy érdeklôdô közönségnek énekeltük gyönyörû 
népdalainkat, ami a tapsból megítélve sikert aratott.

Június 25-én a Füzes Fesztivál keretin belül megren-
dezett Népdalkörök találkozóján léptünk fel. A délelôtt 10 
órától kezdôdô mûsorban fellépô csoportok: Körösladány, 
Szeghalom, Biharnagybajom, Kondoros, Zimándújfalu és 
Füzesgyarmat népdalköre és nem utolsó sorban a cso-
dálatos Zimándújfalui néptáncosok. A mûsor végeztével a 
Gara Hotelben vendégeltük meg a résztvevôket. Itt nem 

volt közönség, saját magunk örömére hallgattuk meg a szebbnél-szebb népdalcsokor összeállításokat. Ígérem, jövôre 
másképp lesz megoldva. Fekete Jánosné, egyesületi elnök
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orvosi arcképcsarnok az eGészséGüGyi kÖzpontBan

A Semmelweis Nap apropóján beszélgettünk Dr. Pikó Eszter Pro Urbe díjas házior-
vossal, aki Füzesgyarmaton született, s ide 1982-ben jött vissza dolgozni. A Doktornô 
idén jubilál, ugyanis 50 éve, azaz 1966-ban kapta meg orvosi diplomáját. A városunk-
ban dolgozó elôdei és kollégái felé érzett tisztelete motiválta abban, hogy felkutassa 
az orvos elôdöket az 1800-as évektôl napjainkig. A városban a 19. sz. közepétôl van 
folyamatosan orvos, akik kezdetben a falu által szerzôdtetett ún. körorvosok voltak. 
Az ô képeik munkába állásuk évével megtekinthetôk az Egészségügyi Központban. A 
gyûjtemény egyik érdekessége, hogy Macsári Erzsébet (1865-1942) okleveles bába 
képét véletlenül találta meg, aki Gulyásné Sári Ica dédnagyanyja volt. A másik Borsós 
Benjamin (1808-1820), aki még nem volt orvos, de képzett felcserként már ellátta a 

rászorulókat és sérülteket. Az ô képét a sorban a következô orvosok követik: Dr. Domokos Kálmán (1886-); Dr. Sas 
Vilmos (1890-); Dr. Czollner Gyula (1921-); Dr. Budai János (1928 -); Dr. Jánosi Márton (1936-); Dr. Szász Ferenc 
(1930-as 40-es évek); Dr. Bischof János (1957-); Dr. Balázs Ottó (1961-); Dr. Sebestény Péter (1966-); Dr. Kerekes 
Sándor (1998-); Dr. Sánta Tibor (1976-). A Doktornô köszönetet mond az idôs füzesgyarmatiaknak, édesapjának, id. 
Csenkei Sándornak, akik segítettek felkeresni a még élô rokonokat, akiktôl a képeket megkapta. Köszöni Pál Lajos 
önzetlen segítségét a képek feldolgozásában.

A Semmelweis Napot minden év július 1-jén tartják meg az egészségügyi dolgozók tiszteletére. Semmelweis Ignác 
(1818-1865) magyar szülészorvos volt, az anyák megmentôje, aki felfedezte, hogy a gyermekágyi láz nem egy ragá-
lyos betegség, hanem a fertôzött kezek és környezet okozzák. Csak halála után 20 évvel ismerték el igazát, amióta 
kötelezô a mûszerek és környezet fertôtlenítése az orvoslásban. Az ô emlékére tartják meg az egészségügyi dolgozók 
a Semmelweis Napot. Köszönjük az egészségügyi dolgozók lelkiismeretes munkáját, és kitartást kívánunk nekik a to-
vábbiakban! Barkóczi Adrienn, Gali Mónika

elsôseGélynyújtási alapisMeretek az általános iskoláBan

Az elmúlt években már szerveztünk a felnôtt lakos-
ság részére Elsôsegélynyújtási tanfolyamot, most viszont 
úgy gondoltuk, hogy az Általános iskola 7. és 8. osztá-
lyos tanulóinak hívjuk fel a figyelmét ezekre az ismeretek-
re. Mint ahogy Bácsi Erika, az Országos Mentôszolgálat 
Mentôtisztje elmondta, a szakemberek kiérkezéséig 
fontos, hogy a laikus emberek kezdjék meg a segítség-
nyújtást akár az újraélesztést, hiszen amíg megérkezik a 
mentô, addig bizony az a néhány perc igen döntô fontos-
ságú a beteg további felépülését tekintve. Mivel a gye-
rekek mobilitásának köszönhetôen egyre többen vesznek 
részt különbözô kirándulásokon, utazásokon, vagy éppen 
a kismotoros vezetôi engedély megszerzését tûzték ki cé-
lul, ezért nagyobb az esély arra, hogy közvetlen környeze-
tükben esetleg valaki az ô segítségükre szorulhat. Ezért is 
tartottuk fontosnak a tájékoztatót, hogy a gyerekeket se 
érje váratlanul, ha egy baleset történne - akár otthon, akár más helyszínen - legyen információjuk arról, hogy mit is kell 
tenni ilyen esetben, mit foglal magába például a mentôhívás szabálya. Tájékoztató kiadványt is adtunk a gyerekek ré-
szére, hogy otthon, közösen a szülôkkel olvassák el a legfontosabb tudnivalókat, és ha bármikor szükséges, alkalmazni 
tudják azokat. Az elôadás mellett gyakorlati bemutatásra is sor került, hiszen megismerhették többek közt a stabil 
oldalfekvést, az újraélesztést ambu baba segítségével, illetve különbözô sebkötözési módokat.

Köszönöm az iskola ismételt együttmûködését a program megvalósításában. Remélem, hogy újabb ismeretekkel 
gazdagítottuk a gyerekeket!

Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô

Születések
Barna Kamilla Zselyke (Mimike) .05.20.
Nyéki Zselyke 06.09.
Kiss Milán 06.10.
Tóth Nándor Lajos 06.12.
Kôrösi Lóránd 06.21.
Bujdosó Lejka 06.23.
Szabó Lia Hanga 06.28.
Csák Tibor László 06.29.

H ázasságkötések
2016. június 10-én került sor Bali Zsanett Barbara és Legény 
Róbert házasságkötésére.

2016. június 25-én került sor Atádi Krisztina és Dobos István 
házasságkötésére.

2016. június 30-án került sor Szilágyi Ilona és Kovács Károly 
házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!
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tÖBB ezer látoGató az idei Füzes Fesztivál proGraMjain

tankcsapda, péter – szabó szilvia, élô koncertek, népdalköri találkozó, nemzetek tánca fesztivál, fúvós-
zenekari találkozó, fitnesz bemutató, kalandtúra és sok más színes program várta az idei Füzes Fesztivál 
kétnapos rendezvényére kilátogató érdeklôdôket.

Az idei eseménysorozat a Gara Hotelben 
kezdôdött, amely a Testvérvárosi Programnak 
adott helyet. A délután folyamán a programok a 
Lázár Gyula sporttelepen felállított nagyszínpadon 
folytatódtak, ahol elôször amatôr rock zenekarok 
– Termimámor, A-The End-Re léptek fel.

Az esti nagy koncertre megtelt a színpad elôtti 
tér, több ezer rajongó várta nagy érdeklôdéssel 
a Tankcsapda együttes élô koncertjét. A tömeg 
fergeteges hangulatot teremtett a közel két órás 
koncert alatt, és valamennyi dalt együtt énekelte 
az együttessel. Az elsô napi programok ezzel még 

nem értek véget, a koncert után Dj. Hlásznyik és D Session szórakoztatta a még kitartó közönséget retro diszkó ke-
retében. Másnap már kora délelôtt folytatódtak a programok, ahol elôször is a Népdalkörök találkozójára került sor. A 
találkozón színpadra lépett a Sárréti Népdalkör Szeghalomról, a körösladányi Fülemüle Népdalkör, a romániai testvér-
település Zimándújfalu Népdalköre, valamint a Füzesgyarmati Hagyományôrzô Egyesület Népdalköre. A jó hangulatú 
népdalköri találkozó egy közös ebéddel és énekléssel ért véget.

Napközben a Tourinform Körös-Sárrét iroda által szervezett kalandtúrán vehettek részt az érdeklôdôk. Ide egyaránt 
várták a gyermekeket és a játékos kedvû felnôtteket is. A városban a nap folyamán különbözô feladatokat kellett telje-
síteniük a résztvevôknek. Az idei „túrára” közel százan jelentkeztek, öröm volt, hogy „határok nélkülivé” bôvült a játék, 
hiszen a romániai testvértelepülés Zimándújfalu, valamint a lengyelországi Nowy Targ településérôl érkezô vendégek is 
beneveztek, és teljesítették a játékos feladatokat.

A délutáni program a hagyományos Fúvószenekari ta-
lálkozóval folytatódott. Az idén 3 település, a kisújszál-
lási Mellofon, a püspökladányi CSIMI és a Csökmôi If-
júsági Fúvószenekar zenészei mutatták be tudásukat az 
érdeklôdôknek. A fúvószenekarok közel két órán keresztül 
szórakoztatták az érdeklôdôket, azt lehet mondani, hogy 
minden mûfaj „terítékre” került.

A fesztivál a Nemzetek Tánca Zenés találkozóval folyta-
tódott a nagyszínpadon. A színes produkciók elkápráztat-
ták a közönséget. A színpadon a Borsi, a Zimándújfalui, a 
lengyelországi Nowy Targ és a Bucsai Néptáncegyüttesek 
produkciói kerültek bemutatásra.

Ezt követôen Béres Alexandra fitnesz világbajnok látogatott el a Füzes Fesztiválra. Látványos gyakorlati bemutatójá-
ba mindenki bekapcsolódhatott, aki kedvet érzett a mozgás iránt. Majd a békéscsabai Dirty Slippers élô koncertjére 
került sor. Ezután a fiatalok körében nagyon közkedvelt Superstereo nevû formáció lépett színpadra, közismert és 
közkedvelt dalaival szórakoztatta az egyre nagyobb létszámú hallgatóságot. 

Az esti program elôtt Bere Károly Füzesgyarmat város polgármestere köszöntötte a programra kilátogató nagyszámú 
közönséget, majd a „Kincskeresô túra” eredményhirdetésére került sor.

A több ezres közönség már izgatottan várta az egykori NOX együttes énekesé-
nek, Péter-Szabó Szilviának a színpadra lépését. Fergeteges hangulat és látványos 
színpadi produkció jellemezte a koncertet, ahol a közönség együtt énekelte a köz-
ismert és gyönyörû dalokat az énekesnôvel. A hálás közönség vastapssal köszön-
te meg dalait a koncert végén. Éjfélkor az elmaradhatatlan tûzijátékra került sor, 
amely idén is nagyon látványos volt és lenyûgözte a több ezres tömeget. Az idei 
Füzes Fesztivál zárásaként hajnalig tartó utcabál és diszkó vette kezdetét, ahol Dj. 
Hlásznyik, D Session és Dj Speazy szolgáltatta az igazi slágerzenéket a hajnalig 
kitartó és szórakozni vágyó érdeklôdôknek.

Az újságból kivágott kupont felmutatva, 480 Ft-os 
áron vehetô igénybe a fürdôszolgáltatásunk 

2016. augusztus 31-ig.
Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket!
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nôkrôl – nôknek 

Több éve már - szinte hagyomány -, hogy má-
jus utolsó szombatján tartjuk a Füzesgyarmati Nôk 
Egyesülete által szervezett Nôi fórumot. Mostani 
meghívott vendégünk Hartyányi Réka Kineziológus-
Természetgyógyász volt. Elôadásának címe: „Duna-
harasztitól – Indiáig” Hogyan legyünk saját magunk 
gyógyítói? Mint ahogy a cím is jelzi, az elôadás a test 
és a lélek összefüggéseit vizsgálta, és tárta elénk. 
Többek közt választ kaptunk arra, hogyan tudunk vál-
toztatni a hozzáállásunkon, hogyan tudjuk a stresz-
szes helyzeteket a mindennapi életünkben kezelni. 
Az emberek egyre nyitottabbak az e fajta alterna-
tív módszerekre, hiszen ha megtapasztalják, hogy 
jobban vannak, hogy a több éve húzódó problémáik 

megoldódnak, akkor tudják, hogy a folyamatos stabil érzelmi állapot fenntartása érdekében az ilyen segítségre is 
szükségük van. Az említett elôadást közös meditációval zártuk. Úgy gondolom, aki eljött a programra, igazán érdekes 
elôadáson vehetett részt és egy újfajta szemléletet, lehetôséget ismerhetett meg. Köszönjük az Önkormányzat vala-
mint az Európai Nôk Szervezetének támogatását programunk megvalósításában!

Suchné Szabó Edit, Füzesgyarmati Nôk Egyesülete

a péter andrás GiMnáziuM és kolléGiuM júniusi Hírei

Az elôzô hónapban arról számoltunk be, hogy ballagási ünnepségünkön milyen jutalmakat 
kaptak a gyarmati végzôs diákjaink. Most pedig örömmel tudatjuk, hogy ezek a tanulóink azóta 
már mindannyian sikeres érettségi vizsgát tettek. Ezúton szeretnénk Nekik szívbôl gratu-
lálni, valamint az egész végzôs évfolyamunknak is, hiszen mindenki sikeresen vette ezt a nagy 
akadályt, sokan közülük kiválóan teljesítettek a vizsgákon. Ebben a cikkünkben csontos anna 
füzesgyarmati végzôs tanulónk tollából olvashatnak egy részletet, melyet blogján jelentetett 
meg. Anna ballagási története és iskolánkra való visszaemlékezése közel állhat a nemrég ballagott 
általános iskolásokhoz is.

„Mondjuk azt, hogy egy ballagáshoz képest minden remekül ment, reggel, a teremben már leraktam pár csokrot az 
asztalomra, és kiválasztottam kettôt, amivel „ballagni” fogok. Viszont amikor megérkeztem a fedett folyosóra, hogy 
beálljak a helyemre, még kapásból vagy 3-4 csokor került a kezembe. Igazából semmi bajom nem volt vele, hogy 
konkrétan alig látok ki a virágok mögül, de egyszer csak meghallottam azt a kérdést, amire pont nem számít az ember 
a ballagásán: „Neked mitôl véres az arcod?” És ekkor elindult a menet, ballag már a vén diák továáább, továáább… 
Közben kiderült, hogy a nagy virágtengerben az egyik szépségesen összekente az arcomat, és eleinte pirosas, majd 
sárgás színekben tündökölt az állam… Közben innen-onnan kapott zsepikkel próbáltam orvosolni a helyzetet. Tehát 
így ballagtam végig az iskolán, az udvaron, a termekben, a nevetést nehezen visszatartva, és persze próbáltam közben 
énekelni. (Gaudeamus igituuuur, Zsófi olyan még az aaaarcooom?) Ki más, ha nem én? :D

Nagyon furcsa lesz, hogy szeptemberben már nem ide kell visszatérnünk. Azóta sem bántam meg a döntésemet, 
hogy ide jöttem, és 5 év német tanulás után merészkedtem angol tagozatra jelentkezni. Ha Suhair tanárnô nem ve-
szi észre kilencedikben, hogy megvan bennem a lehetôség, akkor nem lett volna már kilencedik nyarán középfokú 
nyelvvizsgám angolból. Ez felbátorított, és a következô évben elôrehozottan leérettségiztem ebbôl a tárgyból, késôbb 
megszereztem a felsôfokú nyelvvizsgát, tavaly pedig emelten is leérettségiztem belôle…

Hiányozni fognak az osztálykirándulások, a bakivideók, a párizsik a plafonon és a lámpacsövön sült szalámik (amik 
természetesen nem mi voltunk), a levegô után kapkodós nevetések. És nagyon hiányozni fog a társaság, miattuk 
imádtam bejárni.” (forrás: https://lestyleetvie.wordpress.com)

MeGeMlékezés az áFész-ról

A Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület legutóbbi összejövetelén az FMSZ-rôl emlékezett meg. 1946. március 17-én 
alakult meg Pap Elek, Hegedûs Mátyás, Pálfi Gerzson, Bálint István, Sári István, Karacs Béla alapító tagok bábásko-
dása mellett. A tagsági belépést terménnyel váltották meg. Elsô idôkben felvásárlással, két vegyes bolttal, hízlalással 
foglalkoztak. Sokat segített az FMSZ megerôsödéséhez az új forint bevezetése. 1950-ben mozgó boltot is beállítottak. 
Fokozatosan bôvítették az áru eladást, a vendéglátást. Nagy elôrelépés volt az ÁFÉSZ-nél, hogy 1973-ban ABC-t nyi-
tott, majd strandvendéglôt, késôbb éttermet, ruházati áruházat. Fénykorában az ÁFÉSZ-nél 233 fô dolgozott. 

Egy-két név, akik, hosszabb idôszakot dolgoztak, és akikre még biztosan emlékeznek: H-Kiss Ferenc, Hajdú Feri, 
Pápai Jánosné, Szabó László, Földi Sándor, Orbán Sanyi, Szentesi Sándor, Rácz Imre, Zsadányi József, Doma István, 
Égetô József, Szilágyi Gyuszi bácsi, Székely János, Orosz Imre, tüzépes Nagy Pista, Derbák házaspár, Bakó Gyuri, Kiss 
István, Magyar Béla házaspár, Szelei András, a lángosos Szilágyi Lajos, Balogh Endre, és sokan mások. 1976-ban 
egyesült a Szeghalmi ÁFÉSZ-el, majd jött a rendszerváltás utáni privatizáció. 1992-tôl már csak emlék az egykori 
ÁFÉSZ. Fekete János egyesületi elnök, Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület
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élMényekkel tele Forró július…

„Elvetettétek a magot, aratni kell, arassatok /…nyár van, kévékre hull a fény/, aratni 
kell nyár idején!”- szól egy régi vers. Munkánk gyümölcsébôl sok minden megízesítette 
a nyár eddigi részét. A zebegényi zarándoklattól kezdve, a hittanos évzárón, iskolai 
ballagáson és könyvjutalmazó évzárón át a csodálatos alföldi búcsúig. Sokfelé jártunk, 
sokfelé tettünk eleget kis gyülekezetünk küldetésének. A sok tennivaló miatt nem tud-
tunk részt venni a második harangalap gyûjtésre szervezett koncerten, de továbbra is 
támogatni kívánjuk ezt a nemes célt, ahogy eddig is tettük, hogy megszólaljanak a test-
vérfelekezet harangjai. Július 6-a apoteózisa volt az élményünknek. A rengeteg munka 
ellenére részt vettünk a balatonfüredi XVI. nemzetközi „Balaton-Fiatalság-Mûvészet” 
Fesztiválon feleségemmel (köszönet Kovács Lajos keresztkománknak, aki a Hivatal 
kocsijával oda- és visszarepített Isten segedelmével), ahonnan Füzesgyarmatnak hoz-
tunk egy díjat, kategóriánkban a legnagyobbat, a GRAND PRIX-t, amit hat nemzetközi 
zsûritag ítélt nekünk trianoni-erdélyi-felvidéki-újvidéki-kárpátaljai dalösszeállításunkért, 
nagytapsos közönségi elismerés mellett. A rendezôk már meghívtak a december 5-én 
tartandó adventi fesztiválra megfelelô, alkalmi mûsor elôadására, amit el is fogadtunk, és ha Isten éltet, ott is leszünk.

Városunk egyik legnagyobb visszhangos (nem tömeges!) rendezvénye, az alföldi búcsú, 27 éve, minden esztendôben. 
A János Zsigmond (1540-1571), Erdély elsô fejedelme, II. János néven választott magyar király emlékére, aki unitárius 
lett Dávid Ferenc mártír püspökünk tanításainak hatására, gránittáblát készíttettünk Szôke Tamás kôfaragó mester-
rel. Azt a történelmi tényt örökítettük meg, hogy együtt foglaltatták törvénybe a világon elôször, korukat századokkal 
megelôzve, a vallás- és lelkiismereti szabadságot, miszerint mindenki azt a vallást gyakorolja, amely felfogásával 
megegyezik, abba nem szólhat bele, nem kényszeríthet semmilyen egyházi vagy világi hatalom, mert a „hit Isten aján-
déka”. Sokrétû ünnepünk élménye megmarad sokáig: a 25 tagú erdélyi gondnok-presbiteri küldöttség, az azt vezetô 
székelyföldi papnô szolgálata, Jakab István, az országgyûlés alelnökének jelenléte, társlelkészek, közeli és távoli hívek 
megjelenése, konfirmálás, sok-sok köszöntô illusztris világi vendégeink részérôl (Erdélyi Szövetség, Magyarok Világszö-
vetsége, lovag- és vitézi rendek, a 100 tagú Népdalkör megjelent tagjainak színvonalas szereplése, stb.) Sok más nyári 
élményt, pihenést, kikapcsolódást, eredményes munkát kívánunk: Balázsi László lelkész, ny. mb. püspök

ünnepeltek az unitáriusok…

Zsúfolásig megtelt július 10-én a kicsi fehér templom az Alföldi 
Búcsú alkalmával.

Megújult a templom tornya is erre az eseményre. Erdélybôl 25 
vendég érkezett Székely Kinga Réka szentpéteri lelkésznô vezeté-
sével. Minden mûsorszám emelte az áhítatot. Ferencz-Reiff Dániel 
erdélyi származású, karcagi fiatal hitérôl vallást tett, konfirmált. Az 
ünnep díszvendége, a Magyar Országgyûlés alelnöke, Jakab István 
leplezte le a János Zsigmond, Erdély elsô unitárius fejedelme, válasz-

tott magyar király, emléktábláját. Balázsi Lászlót és Máriát a Szent György, a Mártír Nemzetközi Lovagrend kitüntette a 
legmagasabb éremmel, az Arany kereszttel, az Erdélyi Szövetség is legmagasabb díját adta a lelkészházaspárnak 65. 
életévük (Füzesgyarmaton 27 év) munkájának elismeréseként. A gyülekezet nevében a lelkészházaspár „Tiszteletbeli 
Unitárius” címet adott át Keblusek Béla virágkertésznek, aki évtizedek óta díszíti templomunkat, Dr. Kutalik Tamás és 
Dr. Czapáry-Martincsevics András, Lovagrendünk vezetôinek, Sebestyén Mária, 1956-os, hosszú évekig raboskodó 
szabadságharcosnak és Bácsfainé dr. Hévízi Józsa történész-tanárnak, az Erdélyi Szövetség elnökasszonyának.

FüzesGyarMati víztorony

A napokban került az egyik közösségi oldalra egy fotó, amit egy volt 
füzesgyarmati, jelenleg békéscsabai lakos, Szilágyi Lajos tett fel, bár hiányos 
megjelöléssel. A hely és az idôpont volt bizonytalan. A fotó 1927-ben készült 
a Füzesgyarmathoz tartozó Pázmányi Tanyaközpontban, amelyhez hasonló 
kút Nagyhagymáson, Görbeszigeten és Cserepesen is készült. Valószínûleg 
ugyanazok a személyek építették, mivel teljesen egyformák voltak. Bô vizû 
kút több is készült, így az Árpád utca, Rákóczi utcai sarok, a Pikó kút az Ady 
Endre útnál, a Piactéren, a Vágóhídnál, stb. De a határban is sok helyen volt – Dágó, Farkassziget, Csák tanya, Macs-
kás, Lajosmajor, Jánosmajor, Brudermann háznál, Garában, stb. Valamennyinek igen kiváló vize volt. Érdekesség, hogy 
2013-ban jutott el az Egyesületünkhöz a már Pesten lakó hölgy levele, egy volt Füzesgyarmati lakostól, aki megemlé-
kezett arról, hogy milyen kiváló volt a Gyarmati artézi kutak vize. Nevezett 14 éves korában elkerült gyarmatról, és azt 
javasolja, hogy miért nem palackozzuk, hogy ez a finom víz másokhoz is eljusson. A volt gyarmati lakos megemlékezett 
kiváló tanítójáról, Illés Mihályról. Mindig példás volt, minden tanulóját vezetéknevérôl szólította. Megdicsérte ôt is (Hu-
szárné Nagy Erzsébet), bár tudja, hogy messzirôl jár, de soha nem késik el az iskolából. Megemlíti, hogy a Tanító Úr az 
utolsó intelmét a ballagáskor (1945) intézte a diákokhoz: Éljetek erkölcsösen, becsületesen, dolgozzatok szorgalma-
san, ne feledjétek el az itt tanultakat. Fekete János egyesületi vezetô, Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület
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eGy MeGye, két táBor, neGyven év

Az idén, a néprajzi táborok keretében folytattuk a múzeumokban lévô értékes 
anyag állagmegóvását, leltározását, feldolgozását. A szakmai munkát, immár 
évtizedek óta két, kiváló pedagógiai érzékkel is bíró, nagy tudású szakember 
vezette, mint dr. Szonda István és 
Nagy László múzeumigazgató. Ôk 
szabadidejük terhére, a szakmai 
tevékenységet kiegészítô múzeum-
pedagógiai- és kézmûves foglalko-
zásokat is tartottak. Ezek közül a 

legsikeresebb a helyi ételkülönlegességek kemencében történô elkészítése 
volt. A helyszínek közelsége és az idôbeli egybeesés lehetôséget teremtett 
a szakmai együttmûködésre, egymás- és adott helység nevezetességei-
nek megismerése. Köszönet a gyomaendrôdieknek, füzesgyarmatiaknak, 
akik negyven éve szeretetteljes gondoskodással fogadják a helységükben 
táborozó gyermekvédelmi gondoskodásban lévô fôvárosi fiatalokat. Köszö-
net a fiataloknak, akik több százan mûködtek közre e régészeti és néprajzi 
táborokban, a kulturális örökségek megôrzésében, megmentésében: hoz-
zájárulva e városok népszerûsítéséhez. Mindkét helyszín ilyen szempontból 
ideális terepnek bizonyult. Támogatók voltak: MNB, Köztársasági Elnök, 
Barankovics Alapítványok, Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat, Emberi 
Erôforrások Minisztériuma. Helyi támogatóink is szép számmal akadtak, 
így az önkormányzatok, strandfürdôk, Pájer Kemping, Füzesgyarmat Ön-
kormányzata, Kastélypark Fürdô, Szent Antal Sütôház és a Csánki Dezsô 
Helytörténeti Egyesület.

Árkus Péter Magyar Kultúra Lovagja

lovas Baráti nap

A Lovas Barátok Egyesülete által 
2016. június 5–én (vasárnap) ke-
rült megrendezésre a Gergely ta-
nyán, a ma már hagyományosnak 
nevezhetô nyárnyitó rendezvény, a 
Lovas Baráti Nap. CAN-C egyes-, 
CAN-C kettes-, valamint SZLV ket-
tes fogat kategóriákban mérték 
össze tudásukat a fogathajtók. A 

verseny a Gyeraj Mihály emlékére kiírt Békés megyei Fogathajtó Bajnokság 
fordulója volt. A verseny célja a fogatsport tömegbázisának megteremté-
se, egységes versenyrend és versenyszabályok kialakítása a nagy hagyo-
mányokkal rendelkezô, egynapos versenyek részére; továbbá a fogatsport 
népszerûsítése, kezdô versenyzôk rutinszerzése, az utánpótlás nevelése és 
képzése.

lovas táBor
Az elmúlt években több nyári tábort is szerveztek az egyesület tagjai, 

hogy a gyerekek betekintést nyerhessenek a lovas élet rejtelmeibe. Az idei 
év sem telik máshogy. 2016. június 27 - július 1-ig zajlott az elsô tábor, ahol 
24 lelkes gyermek vett részt. Az ifjú „lovas palánták” nagyon élvezték a 
tartalmas programokat, hiszen kipróbálhatták a tanyán való munkálatokat, 
elsajátíthatták a lovaglás alapjait és a lovakkal kapcsolatos tudnivalókat. A 
tábor utolsó napján totót töltöttek ki a heti tapasztalatok és megtanultak 
alapján, illetve minden résztvevô búcsúajándékokkal gazdagabban távozott 
az idei elsô táborból. A következô tábor július 25-29-ig lesz, ahová 5-18 
éves korú gyerekek jelentkezését várjuk. A gazdag programokon felül napi 
négyszeri étkezés biztosított a táborozók számára. 

Érdeklôdni és jelentkezni lehet: • Sándor Mihályné Ildikónál: +36-
20/529-5832 • Galambos Sándornénál: +36-30/383-5920

Vad Judit

proGraMajánló

kreatív kedd esték
minden kedden 18.00 – 20.00
Helyszín: Szitás Erzsébet Képtár

alkotónap
minden csütörtökön 13.00 – 16.00
Helyszín: Szitás Erzsébet Képtár

FüzestuninG autó és Motor sHoW
2016. július 29-31.
Helyszín: Thermal Camping

BoszorkányFesztivál
2016. augusztus 5-6.
Helyszín: Szeghalom, Szabadság tér

élôzenés utcaBál
2016. augusztus 12. és 20. 21.00
Helyszín: Kastélypark Fürdô elôtt

Falunap
2016. augusztus 13.
Helyszín: Bucsa

sárkány-nap
2016. augusztus 13. 
Helyszín: Csökmô

FüzesGyarMati lovasnapok
2016. augusztus 13-14. 
Helyszín: Németi lovas pálya

szent istván napi lovas viGadaloM
2016. augusztus 19.
Helyszín: Gergely-tanya

nyári esték – retroleuM koncert
2016. augusztus 28. 18.00
Helyszín: Kastélypark Fürdô

További információ:

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Tel.: 66/470-395 Fax: 66/470-395
E-mail: fuzesgyarmat@tourinform.hu
Honlap: www.sarretitura.hu
www.tourinform.hu
A Tourinform Iroda nyitvatartása:
H–P: 9.00-17.00 óráig
SZO-V: 10.00-16.00 óráig


