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Tanuszoda alapkôleTéTel

Ünnepélyes keretek között letették 2016. április 
14-én délután a Füzesgyarmati Tanuszoda alapkö-
vét, az egykor Gróf Blankenstein-kastély részén, a 
jelenlegi Kastélypark Fürdô területén. Az eseményen 
jelen volt Dr. Boros Anita helyettes államtitkár, Bere 
Károly polgármester, Dr. Kovács József országgyûlési 
képviselô, Vetés Istvánné Eszter a Szeghalmi Tanker-
ület igazgatója.

Bere Károly polgármester beszédében hangsúlyoz-
ta a tanuszoda jelentôs szerepet tölt be az oktatási 
célok megvalósulása mellett turisztikai szempontból 
is. Kifejtette, reményei szerint nem csak Füzesgyar-
matnak, de az egész térségnek egy üde színfoltja 
lesz ez a létesítmény, ezáltal minél több gyerek és 
akár felnôtt tanulhat meg úszni, ami egyébként Fü-
zesgyarmaton elég jellemzô a Kastélypark Fürdônek 
köszönhetôen. A magasztos beszédeket követôen a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói és kísérô tanáraik tartot-
tak elôadást, amelyet egy idôkapszula elhelyezése követett, amely az épület tervrajzát, egy aktuális testületi fotót, a 
legfrissebb kiadású Békés Megyei Hírlapot, a Füzesgyarmati Amondót és az esemény meghívóját tartalmazza. Végül 
elhelyezésre került az alapkô. E jeles esemény nem csak a tanuszoda építésének kezdete. Része egy nagyobb, felfelé 
ívelô folyamatnak, ami hozzájárul Füzesgyarmat további fejlôdéséhez.  Szôke Sándor

Teszedd! ÖnkénTesen a TiszTa MagyarországérT

Negyedik éve vesznek részt a füzesgyarmati iskolások a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért országos akcióban. Idén április 28-án került sor rá. Ezen a délutánon 
45-en, 2., 3., 4. és 5. osztályosok és a tanító nénik indultunk zsákokkal felszerelkezve 
szemetet szedni. A Garalapos területén lévô nádast jártuk körül, össze is gyûjtöttünk 
nyolc zsák szemetet. Csodálkoztunk, hogy valaki a nádas területén rakta le az építési 
hulladékot, volt itt felszedett mûanyag padló is. Gondoltuk, szégyellheti magát, hogy mi 
gyerekek visszük a szemetét a megfelelô gyûjtôhelyre. A szemétszedés jó hangulatban 
zajlott, készülünk a következô évi akcióra, addig is figyelünk a szemetelôkre!

Simon József, 3. osztályos tanuló

„a FÖldeT neM elôdeinkTôl ÖrÖkÖlTük, haneM unokáinkTól kapTuk kÖlcsÖn”.

A TeSzedd! – ÖNKÉNTESEN a tiszta Magyarországért ország akcióhoz 2016. 
április 28 és május 1-je között, Füzesgyarmat is csatlakozott. A megmozdulásban 
több szervezet mellett a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola alsó tagozatos diákjai is részt vettek. Bár városunk szerencsére nem túlsá-
gosan szennyezett, de így is találtak hulladékot a résztvevôk. Az akció folyamán 
igyekeztünk felhívni a megelôzésre is a hangsúlyt. Szerencsére az idô is kedve-
zett nekünk, városunk utcái nemcsak a tisztaságtól voltak szebbek, hanem a 
napsütéstôl is. Köszönjük a lehetôséget, valamint a résztvevôk munkáját!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok
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ÖnkorMányzaTi hírek

A szeghalmi rendôrkapitányság beszámolót tartott 
Füzesgyarmat közbiztonsági helyzetérôl, valamint a közbizton-
ság érdekében 2015. év során tett intézkedésekrôl. Ismertet-
ték a településünkön elkövetett bûncselekmények számának 
alakulását és az ennek visszaszorítása érdekében tett intézke-
déseiket. A jövôre tekintve céljuk a rendôri munka hatékonysá-
gának és eredményességének növelése a lakosság biztonság-
érzetének erôsítése érdekében.

Beszámoló a polgárôrség munkájáról: A 70 tagból 
álló szervezet célja az élet- és vagyonbiztonság megóvása, vala-
mint az emberek biztonságérzetének javítása, mindezt a Szeg-
halmi Rendôrkapitánysággal szorosan együttmûködve. Kialakí-
tásra került az egységes arculat, melynek keretében egyenruha 
és felszerelés került beszerzésre. Az elmúlt évben 17 rendezvé-
nyen biztosították a zavartalan lebonyolítást. Az egyesület el-
nöke, Gazsó Attila a szavazatok alapján a következô 4 évben 
is folytathatja elnöki munkáját. Ô jelenleg a Megyei Szövetség 
vezetôségének is tagja. Május 6-án a Polgárôr Érdemkereszt 
ezüst fokozatával ismerte el munkáját a Megyei Közgyûlés.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 2015. évi ered-
mény, költségvetési maradvány felhasználásának 
engedélyezésérôl tett elôterjesztést, melynek keretén belül az 
Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Közmûvelôdési Intéz-
mény és a Lurkófalva Óvoda alaptevékenységének maradványá-
ról határoztak. Ezen összegek visszafizetésre kerülnek az önkor-
mányzati költségvetésbe, valamit tartalék képzésére szolgálnak.

Az Önkormányatnál és az irányítása alá tartozó intézmé-
nyeknél megtörténtek a 2015. évi belsô ellenôrzés, 
melynek keretében a kötelezettségvállalások, a pénzkeze-
lés, a gépjármû használat és a leltározás végrehajtásának 
ellenôrzése történt meg. Ennek során megállapításra került, 
hogy a belsô szabályzatokban és a jogszabályi elôírásokban 
foglaltak betartásra kerültek.

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és intézmény-
üzemeltetési kft. megtartotta beszámolóját a 2015. évi 
munkájáról, majd elôterjesztésre került a Kft. vagyonkezelési 
szerzôdésének üzemeltetési szerzôdéssé való átalakítása. A 
Képviselô-testület a Kft. 2015. évre vonatkozó egyszerûsített 
beszámolóját elfogadta, azonban a vagyonkezelési szerezôdés 
átalakításához nem járult hozzá.

A helyi lakás célú támogatásokra vonatkozó rende-
let módosítása. Új támogatási konstrukció kerül bevezetésre 
a lakáscélú támogatások körébe, amely szerint a továbbiakban 
a családok otthonteremtési támogatását igénybe vevô szemé-
lyek ingyenesen részesülhetnének telekszerzési támogatásban, 
illetve az otthonteremtési támogatás felhasználásának meg-
kezdéséhez egy 500.000 forintos (önerô jellegû) támogatást 
vehetnének igénybe. Az elszámolási kötelezettség tekintetében 
a Támogatott vállalja, hogy a pénzbeli támogatást kizárólag az 
otthonteremtési támogatásra való jogosultság megállapítása 
valamint az építési engedélyes tevékenység lefolytatására illet-
ve elvégzésére használja fel.

A Füzesgyarmati családok egy további otthonteremtés-
sel kapcsolatos lehetôségének elôkészítésével kapcsolatban 
további elképzeléseink vannak. Ennek keretében az önkormány-
zat – lehetôleg a mozi épületének értékesítésébôl származó 

bevételek terhére – egy társasház építését kívánja lefolytatni. 
A társasház kialakításának elôkészületeként egy felmérést sze-
retnénk végezni, a tekintetben, hogy Füzesgyarmat Városban 
kik azok, akik a társasházi ingatlan vásárlását tervezik.

A hegyesi János Városi könyvtár és közmûvelôdési 
intézmény 2016. évi munkatervévek ismertetése, valamint 
az általa nyújtott szolgáltatások díjainak jóváhagyása. A könyv-
tár és a képtár kiemelt figyelmet szeretne fordítani az általános 
iskolások tematikus és könyvtárhasználati óráira, illetve a rajz 
média órákra. A könyvtár részérôl az olvasóvá nevelés a fô cél, 
a képtár részérôl felkutatni a mûvészetre tehetséges ifjúságot.

A környezetvédelemrôl szóló önkormányzati rendelet mó-
dosításra került, mely az avar-és kerti hulladékégetést 
szabályozza. A rendeletet a fuzesgyarmat.hu honlapon a 2016. 
április 28-án tartott testületi-ülés 10. elôterjesztés melléklete-
ként találhatják meg.

Megtörtént a Füzesgyarmati Bölcsôde szakmai prog-
ramjának módosítása. Az Oktatási Hivatal megállapította 
a Füzesgyarmati Bölcsôde OM azonosító számát, mivel a pe-
dagógusok elôremeneteli rendszerérôl szóló rendelkezéseket 
alkalmazni kell a gyermekek védelembevételérôl és gyámügyi 
igazgatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményekben 
is. Az OM azonosító beépítésre került az intézmény Szervezeti 
és Mûködési Szabályzatába.

Az egészségügyi központ felújítására az önkormány-
zat pályázni kíván, mely önerejérôl döntés született. A pályá-
zatban nem elszámolható költségekhez tartozik a laborra esô 
arányos beruházási költség, mely összesen 1, 65 millió Ft, az 
elôzetes számítások alapján. A pályázatban szereplô kivitelezés 
költsége nettó 40 millió Ft.

A közvilágítás korszerûsítésével kapcsolatban döntés 
született, hiszen elengedhetetlen a meglévô lámpatestek cse-
réje, a rendszer modernizálása. A korszerûsítéssel érintett terü-
leten jelenleg összesen 937 db lámpatest üzemel. A kivitelezés 
során az összes lámpatest cseréje megtörténik.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 
„szemléletformálási programok” elnevezéssel, amely-
nek célja az, hogy a legszélesebb körben kell tudatosítva le-
gyen a fenntarthatóság értékrendje, ismertté tenni az energia-
tudatos fogyasztási alternatívákat és megismertetni a jelenlegi 
fogyasztási szokások környezeti hatásait.

a képviselô-testület szerveinek névmódosulására 
tekintettel egyes helyi rendeletek módosításra ke-
rültek. A Képviselô-testületi tagok számának lecsökkenése 
miatt 2014-ben jelentôs strukturális változások kerültek elvég-
zésre a Képviselô-testület szervei, így fôleg a Bizottsági elne-
vezések és hatáskörök tekintetében. Az „Oktatási és Kulturális 
Bizottság” valamint a „Szociális és Egészségügyi Bizottság” 
feladatkörét a jelenleg mûködô Szociális és Humánügyek Bi-
zottsága vette át.

Vételi ajánlat érkezett be az Önkormányzathoz a volt 
szennyvíztisztító telep egy részével kapcsolatban. Mivel a terü-
let nincs megosztva, így a részének megvétele sem lehetséges 
csak telekalakítási eljárást követôen. A telekmegosztási eljárás 
lefolytatását illetve annak költségeit a vevô magára vállalja, ezt 
követôen megtörténhet a terület értékesítése.
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iskolai hírek

Az iskola életében az április a versenyek hónapja. Ékesen bizonyítja ezt, hogy a hónap folyamán 12 versenyen vettek 
részt tanulóink. Büszkék vagyunk tehetséges gyermekeinkre, és nagy örömmel készítjük fel ôket ezekre a versenyekre. 
Nemcsak iskolánk, de városunk jó hírét is megalapozzák ezek a gyerekek. Köszönet illeti a szülôket, akik támogatják 
gyermekeiket abban, hogy kibontakoztassák tehetségüket.

Helyi versenyt négyet rendezett intézményünk: felsôs vers-és prózamondás; alsós mesemondó verseny; természet-
ismereti verseny; angol-német verseny. Hat területi versenyen mérettettek meg sikeresen diákjaink: Csökmôn grafi-
ka versenyen; Békésen társastáncban; Füzesgyarmaton mesemondásban; Csökmôn szavalóversenyen;Szeghalmon 
szépolvasó versenyen; Vésztôn versmondó versenyen.

Megyei versenyen, az ún. Tudásbajnokságon is képviselték iskolánkat és városunkat tanulóink.
Országos versenyre is továbbjutottak tanulóink szépírásból Budapestre. Erre a rendezvényre másodjára kapott meg-

hívást tehetséges énekkarunk . A sportban is jeleskedtek tanulóink, hiszen körzeti és megyei atlétikai, kézilabda és 
labdarúgó versenyeken szerepeltek remekül. A közösségépítés hangsúlyozottan megjelent a hónap folyamán, hiszen 
a gyerekek közösségi élete meghatározó lelki fejlôdésükben. A Föld napja alkalmából aszfaltrajz versenyt, játékos 
vetélkedôt rendeztünk számukra. Tavaszi koncerten bizonyították, hogy mennyire fogékonyak az igényes zenére és 
annak kulturált meghallgatására. Osztálykeretben, játék délutánon kapcsolódhattak ki. A hónap népszerû rendezvé-
nye a 8.b osztály szervezésében a Tavaszköszöntô buli. A pályaválasztás fontosságát kiemelten kezeljük iskolánkban. 
Budapesten került megrendezésre a Szakma Sztár Fesztivál, ahol 40 hetedikes diákunk vett részt és 40 szakmába 
nyert betekintést. A katonai pályával ismerkedhettek meg 6. és 7. osztályos tanulóink hivatásos katonák elôadásán.

Az áprilisi hónapot is a sok munka és a sikerek jellemezték. Májusra is ezt tervezzük.
Koósné Horváth Angéla, intézményvezetô-helyettes

FelhíVás

Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. május közepétôl állandó nôgyógyászati praxis kezdi meg 
mûködését Füzesgyarmaton. Dr. Zákány Zsolt fôorvos úr minden 2. héten szerdán fogadja pácienseit az Egészségügyi 
Központban kialakított rendelôjében.

„a világ összes anyagai között a szeretetnek van 
legerôsebb kötôképessége, és a legnagyobb teherbíró 
ereje.”

Városunk újabb szépkorú polgárát köszönthettem 90. szüle-
tésnapja alkalmából. Pengô István 1926. március 21-én szü-
letett Füzesgyarmaton, Pengô István és Ungi Eszter elsô gyer-
mekeként. Somogyi Béla utcai családi fészekben 5 testvérével 
együtt nôtt fel. Sajnos élete úgy alakult, hogy nagyon hamar 
felnôttként kellett helytállnia, segítenie a testvéreit, mert édes-
anyja hamar meghalt. 

Elemi iskola elvégzése után dolgozott a gazdaságban, majd 
a helyi szövetkezetben, ahonnan hosszú, dolgos évtizedek után 

nyugdíjba vonult. 1952-ben kötött házasságot Varga Ilonával. Házasságukból három fiú született. Az élet újból meg-
edzette Pista bácsit, hiszen nemcsak az édesanyát, hanem a feleségét és Imre fiát is fiatalon elveszítette. Nagy Juli-
annával (második feleségével) 37 évet tölthettek együtt 2015 novemberéig. Fiai János és István, valamint 6 unoka és 
6 dédunoka veszi körül a mindennapokban. A mai napig nagyon szereti a zenét, fiatalabb korában hegedûsként zenélt 
lakodalmakban is. Pista bácsi elmondása szerint: „Ha a szív jó, a motor is jó, nincs semmi baj!”

Kívánunk további jó egészséget, és kívánjuk, hogy sokáig érezze környezete figyelmét, családja szeretetét!
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

Virágos FüzesgyarMaT 2016

Füzesgyarmat Város Képviselô-testülete díjazni szeretné azokat a lako-
sokat, akik a házuk elôtti területet példaértékû módon gondozzák. A pá-
lyázatra nem kell jelentkezni, mivel minden utca minden háza elôtti köz-
területét meg fogjuk tekinteni, és a zsûri döntése alapján nevezzük meg a 
legszebb elôkerteket. Kezdeményezésünkkel arra buzdítjuk városunk lakóit, 
hogy a házuk elôtti területeket virágos növényekkel díszítsék, így szemet 
gyönyörködtetô elôkertek örvendeztessék meg az itt élôket és a városunk-
ba érkezôket. A legszebb kertekbôl 10-et értékes vásárlási utalványokkal, 
nyereményekkel díjazzuk. Az értékelést 3 fôbôl álló zsûri végzi, a bejárás 
idôpontja június elsô két hetében lesz. A díjkiosztásra az augusztus 20-i 
ünnepi testületi ülésen kerül sor, az érintetteket levélben értesítjük.

Tegyünk együtt Füzesgyarmat virágos várossá tételéért! Mindenkinek 
örömteli kertészkedést kívánunk!
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kasTély - és TeMploMTúra a kÖrÖs-sárréTen

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület az el-
múlt évben két Nemzeti Együttmûködési Alap 
pályázatot is elnyert, mely összegbôl többek 
között a Kastélytúra és a Templomtúra címû 
kiadványok készültek el a Tourinform Körös-
Sárrét iroda közremûködésével. 

A kiadványok a térség klasszikus, emble-
matikus épületeit mutatják be tematikus út-
vonalakra helyezve, mindezt téve a turisták és 
a helyi lakosok nagy örömére. A közelmúltban 
a Kastélytúra füzetünk kalauzolásában ismer-
kedhettek meg a nemegyszer országot formáló 
eseményeinek helyszíneivel.  Legújabb kiadvá-

nyunk, mely a Templomtúra címet kapta, március elején került ki a nyom-
dából, így elôször a budapesti Utazás Kiállításon került bemutatásra nagy 
érdeklôdés közepette. A színes, fotókkal és térképpel illusztrált kiadvány 
összesen 19 templomot mutat be, Biharugra, Bucsa, Csökmô, Dévaványa, 
Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Körösladány, Körösnagyharsány, Szeghalom, 
Vésztô, Okány és Zsadány településeirôl. A templomok rövid leírással, külsô 
és belsô fotókkal, elérhetôséggel segítik az ide látogatókat, valamint a helyi 
lakosokat, hogy megismerkedjenek a települések arculatát ma is meghatá-
rozó templomok történetével, értékeivel.

Tegyen egy túrát a körös-sárréten, s megajándékozzuk! – elne-
vezéssel elindítottuk nyereményjátékunkat, melynek leírása és a hozzá 
tartozó pecsétfüzet is legújabb kiadványunkban található. A játék lényege, 
hogy a Kastélytúra és Templomtúra kiadványban található épített öröksé-
gek közül 6 helyszínt fel kell keresni, s a meglátogatott helyszínek pecsét-
jeit begyûjteni, melyek visszaküldôi között félévente értékes nyereményeket 
sorsolunk ki, személyes visszajuttatás esetén pedig azonnal megajándé-
kozzuk egy hûtômágnessel. 

keresse fel irodánkat, vegye át legújabb kiadványainkat és merül-
jön el a körös-sárrét értékeiben!

Tourinform Körös-Sárrét

kézMosás guinness rekordkísérleT

2016. május 5-én 10 órakor a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola központi iskolájának alsó tagozatos diákjai kézmosás 
Guinness Rekordkísérlet felállításában vettek részt. Az eseményen elôadást 
hallgathattak meg a helyes kézmosás lépéseirôl, a kézmosás elmaradásá-
nak veszélyeirôl, illetve játékos feladatokban mérhették össze tudásukat. Az 
esemény a Füzesgyarmati Egészségfejlesztési Iroda szervezésében valósult 
meg, mely nem jöhetett volna létre a segítô személyzet munkája és a Kos-
suth Lajos Általános Iskola tanárainak segítsége nélkül. 

Jakubek Lilla

prograMaJánló

Fa-, csonT-, szaruFaragások kiállíTása
Megtekinthetô: 2016. május 27-ig
Helyszín: Szitás Erzsébet Képtár

Falusi VendégaszTal és TáJéTel 
kínálás szaBályai c. FóruM
2016. május 28. 10.00-15.00
Helyszín: Hotel Gara

ingyenes nôi FóruM
„Dunaharasztitól – Indiáig” Hogyan legyünk 
saját magunk gyógyítói?
2016. május 28. 10.00 óra
Helyszín: Egyesített Szociális Intézmény, 
Bethlen u. 9. 

Trianon a TeMploMunkBan és a neM! 
neM! soha! kopJaFánál
2016. június 5. 
Helyszín: Unitárius templom

egészségkÖr: elsôsegélynyúJTás
2016. június 6. 17.00 óra
Helyszín: Civil Ház, Klapka u. 34.

hiTTanos éVzáró-gyerMekisTenTisz-
TeleT -díJak kioszTása
2016. június 12. 11.00 óra
Helyszín: Unitárius templom

Füzes FeszTiVál
2016. június 24-25.
Helyszín: Lázár Gyula Sporttelep

„JÖVônk a FeJlôdés” konFerencia
(Testvérvárosi program magyar - lengyel - 
román résztvevôkkel)
2016. június 24. 13.00-17.00
Helyszín: Hotel Gara

„európai paVilon” kiállíTás
Megnyitó: 2016. június 24. 15.00 óra
Megtekinthetô: 2016. június 24-25.
Helyszín: Hotel Gara

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
Szombat: 10.00-16.00 óráig
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FüzesgyarMaTi TeheTségek

Az egészségünk a legnagyobb kincs az életünkben, és mindaddig nem hisszük 
ezt el, amíg magunk nem találkozunk valamilyen betegséggel. A gyógyítást, a beteg 
emberek ellátását, gondozását ma már kevesebben választják hivatásként, mint 
néhány évtizeddel ezelôtt. Akik viszont a mások segítését, ápolását tûzték ki célul, 
általánosságban elmondható, hogy már gyermekkortól kezdôdôen határozottan dol-
goznak e céljuk megvalósításáért. Egy ilyen kitartó és elhivatott embert szeretnék 
bemutatni az olvasóknak Kuti Árpádné Romvári Éva személyében, aki néhány hete 
elnöki elismerésben is részesült. Általános iskolás koromban már Vöröskeresztes 
voltam, és nôvérem példáját követve egészségügyi tanulmányokat kezdtem Gyulán, 
az akkori Erkel Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában. Érettségi 
után a Békés Megyei Képviselôtestület Pándy Kálmán Kórház Neurológia Osztályán 
helyezkedtem el, ahol azóta dolgozom. Felnôtt szakápolói képesítést szereztem, 
majd OKJ ápolói szakosítót tettem, ezután 2005-ben végeztem el a fôiskolát, a 
Tessedik Sámuel Fôiskola Egészségügyi Intézményében Gyulán. Már 14 éves koromban tudtam, hogy emberekkel 
szeretnék foglalkozni, és valamilyen segítômunkát végezni. A gyakorlatok során megismertem az osztályokon folyó 
munkát, hogy melyik osztálynak mi a profilja. A neurológián akkor indult a cerebrovascularis (agyér betegségek) rész-
leg, ott ismertem meg a stroke ellátás alapjait. Mára már jelentôs fejlôdésen ment keresztül az ellátás, de még mindig 
egyetért abban a szakma (orvos és ápoló is), hogy a beteg felgyógyulása jelentôs mértékben függ az ápolástól. A beteg 
számára az ápoló az összekötô személy. Azt gondolom, hogy egy jó ápoló elsôsorban jó ember, ez a legfontosabb tulaj-
donság, amit egy ápolónak birtokolnia kell, minden mást meg tud tanulni. Három éve dolgoztam az osztályon, amikor 
fônôvér helyettes lettem, hallgatók szakoktatásával foglalkoztam, és 2007-tôl az Agyérbetegségek Osztály (jelenleg 
Neurológia- Stroke Osztály az megnevezése) fônôvére lettem.

2012-ben „Pándy nôvér” címet kaptam, 2016-ban a Békés Megyei Önkormányzat Közgyûlésének Elnöke elnö-
ki elismerésben részesített. Tagja vagyok a kórházi Bibliakörnek, alkalmanként versmondással, énekléssel szolgálok 
istentiszteleteken a kórházi kápolnában. Füzesgyarmatinak vallom magam, bár lassan 30 éve nem élek Gyarmaton. 
Csaláslátogatásra, temetôbe szoktam hazajárni. Bár 25 éve dolgozom már ugyanazon az osztályon, jól érzem ma-
gam, az új helyzetek mindig új kihívást jelentenek, nem egyforma két nap sem. Örülök, hogy itt lehetek, mert „Isten 
kegyelmébôl vagyok, aki vagyok” (1Kor15,1), a helyemen vagyok. Kegyelmi pillanat ez.

Lejegyezte: Suchné Szabó Edit

a péTer andrás giMnáziuM és kollégiuM hírei

szijjártó péter 11/c osztályos tanulónk idén történelmet írt, mi-
vel biológiából országos 3. helyen végzett a középiskolás versenyek 
legrangosabbikán, az okTV-n, amivel megyei szinten is egyedülálló 
teljesítményt nyújtott. Ezzel jövôre a továbbtanulásánál a maximális 
100 többletpont is járni fog. A megyei fordulóról egyedüliként jutott a 
döntôbe, melyet április 9-én, az ELTE gyakorlóiskolájában rendeztek 
meg. Itt már feladat volt például nyers csirkeszív boncolása is. Rendkí-

vül büszkék vagyunk Rá és Farkas Ilona tanárnôre! Iskolánkban 21. alkalommal került megrendezésre Lengyel József 
szaktanár szervezésében a kovács János országos középiskolai Földrajzverseny. A szeghalmi döntô április1-jén 
volt, ahol idén is a szegedi Tudományegyetem és a debreceni egyetem oktatói alkották a versenybizottságot. Az 
elsô három helyezett pénzjutalomban részesült, valamint minden résztvevô értékes ajándékcsomaggal gazdagodott, 
de a Debreceni Egyetem részvételi lehetôséget ajánlott fel a TTK egyhetes nyári táborába is. Továbbá örömmel tudat-
juk, hogy a késôbbiekben, aki gimnáziumunk földrajzversenyén dobogós helyen végez, és érettségi után a Debreceni 
Egyetemre nyer felvételt, már rögtön az elsô félévben ösztöndíjban részesül.

A földrajzversenyen készült képeket csontos anna, füzesgyarmati végzôs diákunk készítette.

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

fürdôszolgáltatásunk 2016. augusztus 31-ig.
Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket!

Füzesgyarmaton
a volt Japán 

Múzeumban!

2016. május 21-én
(szombat) 8-12 óráig
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az ÖnkénTes TûzolTó egyesüleT hírei

Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület Füzesgyarmat 
igen nagy fejlôdésen ment át az utóbbi évben!

Több pályázat által sikeresen szereztünk be 
új szakfelszereléseket, védôruhákat (tömlôk, 
bevetési védôruhák, gyakorló ruházat, motoros 
fûrészeket, mentôköteleket). Ezek elengedhetet-
lenek a stabil és megbízható mûködéshez! A 2015.
év nyugodtnak mondható a káresetek tekinteté-
ben. Mindösszesen 9 alkalom igényelt beavatko-
zást. 2016-ban már 5 beavatkozást igénylô eset 
volt.

A 2016-os évben ismét jelentôs fejlôdés elôtt áll az Egyesület! Az Országos 
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság célul tûzte ki, hogy Önállóan beavatkozó 
tûzoltó egyesületté fejleszt minket! Országos szinten mindösszesen 30 ilyen 
egyesület van, Békés megyében 2. ilyen egyesület lennénk!

Köszönettel tartozunk a helyi Önkormányzatnak, a környezô Önkormányza-
toknak, a helyi vállalkozóknak és magánembereknek! Nélkülük nem tudnánk 
így mûködni! Köszönjük a támogatást és a bizalmat!

Györösi S. Máté

a népdalkÖr elsô FéléVi MunkáJáról

A füzesgyarmati Hagyományôrzô Egyesület Népdalköre 2016. február 20-
án farsangi mulatságra hívta meg a helyi civilszervezeteket és a környezô 
települések népdalköreit. 

A Nôk Egyesülete a mûsor készítésében és a konferálásban is nagyban se-
gítette a sikeres rendezvényt. A menü természetesen gulyásleves és farsangi 
fánk volt. Ebéd után a füzesgyarmati Népdalkör egy ide illô farsangi tréfás 
énekekkel és dalcsokorral kezdte a mûsort, majd a sárrétudvariak, Kondo-
ros és a szeghalmi citerások léptek fel. Ezek után pedig vidám jelenetek 
következtek, Hajdúné Ibolya, Gurucziné Fekete Gyöngyi és Budainé Erzsike 
elôadásával, amelyek igen nagy sikert arattak. Konferansziénk Szabóné Erzsike volt. Úgy érzem, sikeresnek mondható 
volt rendezvényünk, hiszen 140 fô volt jelen, ami köszönhetô a kis közösségek összetartó erejének. A mûsor végén 
bevonultak a jelmezesek, mindenki bemutatkozott, minek öltözött, majd kezdetét vette a táncmulatság. Remélem, a 
jövôben is meg tudjuk szervezni ezt a csodálatos kis farsangi mulatságot. 2016. március 15-e a Városi megemlékezé-
sen „Kossuth nótákkal” és az alkalomhoz illô „Isten áldja meg a Magyart” címû dallal léptünk fel. Az esôs idô ellenére 
is minden dalos társam megjelent, igaz a citera kíséret és a furulya is elmaradt az esô miatt, de helytálltunk.

Április 20-án immár hatodik alkalommal voltunk jelen a Húsvétváró Lurkófalvi napokon az óvodában. Népdalcsok-
rokkal és katonadalokkal készültünk, majd a 
végén közösen énekeltük a gyerekekkel a jól 
ismert „Tavaszi szél vizet áraszt” dalocskát. 
Mindig örömmel teszünk eleget a meghívás-
nak. A közeljövôben még két kötelezettség vár 
a Népdalkörre. Május 28-án a Fûszeresek és 
Kézmûvesek Vásárára készülünk Sárréti és Biha-
ri új dalcsokorral. Június 25-én a Füzes Fesztivál 
keretein belül lesz megrendezve a Népdalkörök 
Találkozója, ahova kb. 6 népdalkört hívünk meg. 
Reméljük, meghívásunknak eleget téve, sikeres 
rendezvényt tudhatunk majd magunk mögött.

Fekete Jánosné, egyesületi elnök

Születések
Varga Hanna Alexandra  04.11.
Hati Natasa  04.15.
Tóth Balázs  04.20.
Csontos Levente  04.24.
Mezô Hunor Zalán  04.28.
Török Balázs  05.02.

H ázasságkötések

2016. április 22-én került sor Csiffári Adrienn és 
Kiripóczki István, valamint Petrucz Emma Erzsébet és 
Kiss József házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!
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egyházaink éleTe    piros pünkÖsd elôTT és uTán...

Piros pünkösd napján imádkoztam érted… szól egyik kedves dalunk. De elôtte is voltak imádságos alkalmaink, ha 
nem is minden a terveink szerint sikerült az „ember tervez, Isten végez” régi igazságnak megfelelôen. A tavaszvárás 
nyomta rá bélyegét kedélyünkre a hideg éjszakák és nappalok során. De a megtorpant virágzás sem vette el kedvün-
ket, nem gyengítette Istenbe vetett hitünket, bizodalmunkat. Legfeljebb úgy lesz, mint sok éve már, nem lesz tavasz, 
hanem egybôl nyár. Tavaszi tervezgetésünkbe kellemesen jött az értesítés, hogy ismét nyert a kis gyülekezet egy 
nagyobb összeget a templomtorony teljes feljavítására, festésére és a templomtetôzet romlott, korhadt gerendázata 
kijavítására. Isten segedelmével el fogjuk végezni ezt a munkát is a július 10-i alföldi unitárius búcsú idejére, hogy fel-
szentelhessük. Április utója az Anyák Napja elôkészületeivel telt el megfogyatkozott csapatunkkal. E sorok írója közben 
részt vett Kolozsváron egy háromnapos konferencián, ahol jó volt találkozni mintegy negyven szolgatárssal. Az Anyák 
Napja, május elsô vasárnapján szépen sikerült. 13 vers, felolvasás hangzott el és 17 énekszám közösen és szólóban. 
Sok-sok kisírt szemet lehetett látni e szép ünnepen, amire Isten is felragyogtatta napját. A templomi ünnep másnapján 
a Hajnal István Idôsek Otthonába vittük el a köszönet és hála vers- és énekcsokrát, szép sikerrel, élményt szerezve so-
kaknak. Áldozócsütörtökön megszólaltattuk harangjainkat emlékeztetve Jézus tanítványai öntudatra ébredésének nap-
jára. Pünkösd ünnepén templomunkban, a helyi Idôsek Otthonában és Gyulán, a Pándy Kálmán Kórház ökumenikus 
kápolnájában tartottunk úrvacsorázó istentiszteletet Reményik Sándor verses gondolata jegyében: A lélek él, Testvére-
im, És hitet nem cserél… A lélek él, és munkál csendesen, Kis szigeten, vagy roppant tengeren…”, üzenve azt, hogy 
ha elkötelezzük magunkat Istenországa munkálására, emberek, testvérek szolgálatára, nem hajlonghatunk ide-oda. 
Május végén Gyôrben szolgáltunk, pünkösdi istentiszteletet tartva, úrvacsorázással, az ottani üres lelkészi állás miatt. 
Június elsô vasárnapján a Duna-kanyarban, Zebegényben szolgálunk a Kálvárián, hogy méltóképpen emlékezzünk a 
trianoni gyalázatos, nagyhatalmi diktátum gyászos évfordulóján azokkal a testvéreinkkel, akiknek fáj még Trianon. 
Aztán szép lassan befejezôdik a hittanos tanév is, hogy pihenjen felnôtt és gyermek egyaránt, amihez kívánunk hittel, 
egészséggel tartalmas nyárelôt a város minden lakójának, tisztelettel: Balázsi László unitárius lelkész, ny. mb. püspök

édesanyáM, csillagVirág…
anyák napJa a családsegíTôBen

Gyönyörû tavaszi napon köszönthettük az édesanyákat 2016. áp-
rilis 27-én intézményünkben. Szolid kis mûsorral csaltunk könnyet 
és mosolyt az édesanyák, nagymamák arcára. Csák Imre köszön-
tötte az egybegyûlteket, és elszavalta Dsida Jenô: Hálaadás címû 
versét. Az intézmény dolgozói és néhány vendég, zenés mûsorral 
kedveskedett az ünnepelteknek. Az anyáknak szóló zenék után egy 
kis mulatóssal oldottuk a hangulatot. Finom házi süteménnyel foly-
tatódott a vendéglátás, majd mindenki próbálhatta a szerencséjét 
a tombolahúzáson. Különösen kedves volt számunkra ez a nap, 
hiszen több dolgozónk is saját édesanyját köszönthette a kézzel készített apró meglepetéssel. Szükségünk van az ilyen 
együttlétekre, mert ezzel is ki tudjuk fejezni, milyen áldás számunkra, hogy még köztünk lehetnek a szeretteink.

„Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom, / Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám, / Amikor kimondom: anyám, édesanyám.” /Nagy Ferenc/

 
FüzesgyarMaT és ziMándúJFalu érTékeiT BeMuTaTó kiállíTás

Településünk a Földmûvelésügyi Minisztériumtól kapott, közel hárommillió 
forintos támogatás segítségével olyan programsorozatot valósít meg, mely a 
hazai és külhoni értéktárak létrehozására és mûködtetésére, a nemzeti érté-
kek népszerûsítésére, közös rendezvények megvalósítására irányul.

A projekt keretein belül két kiállítás kerül megrendezésre (Füzesgyarmat: 
2016.02.05-2016.04.01; Zimándújfalu 2016.05.30-2016.07.04.) Zi mánd-
újfaluval közösen. Mindemellett az együttmûködô települések hagyományôrzô 
csoportjaik két rendezvényen is bemutatkoznak, Füzesgyarmaton június 25-
én a Városnapon és Zimándújfaluban július 10-én. Egy kiadvány is készül, 
melyben a két helység értéktárába bekerült értékek kerülnek bemutatásra.

A rendezvényekkel és a kiadvánnyal a hozzáférhetôséget, a meg is mer-
hetôséget segítjük elô, mely mindenképpen alapja a külhoni és a hazai érték-
tár további fejlesztésének is. Programunk által szeretnénk motiválni is a lakos-
ságot, hogy javaslataival, munkájával járuljon hozzá a közös munkához, mely 
helyi értékeink összegyûjtése és ápolása által saját közösségünk erôsítéséhez 
járul hozzá. A kiállítás Füzesgyarmaton a Hotel Gara Szálloda Szitás Erzsébet 
termében volt látható április elsejéig.

További részletek a rendezvényekrôl: www.sarretitura.hu
Tourinform Körös-Sárrét
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Kéziratot és fotót nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza, kérésre a szerkesztôségi irodában átvehetôk az újság megjelenését követô 30 napig.

neMzeTkÖzi MazsoreTT siker
20 éVes a FüzesgyarMaTi MazsoreTT együTTes

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes Napsugár cso-
portja Szerbiában, a SZABADKAI GRAND PRIX Nemzet-
közi Minôsítô Táncfesztiválon is remekül szerepelt. Botos, 
pom-ponos és zászló kategóriában is, Arany Minôsítést 
szereztek.

a napsugár csoport tagjai: Éri Alexandra, Korcsok 
Klára, Kovács Laura Mária, Lázár Flóra, Pálfi Liza, Szabó 
Alexa Izabella, Széles Zorka Anna, Szôke Fanni és Túri Ju-
dit. Az Együttes 2016. május 28-án, szombaton ünnepli 
fennállásának 20. évfordulóját.

prograM: 16.00 Utcai felvonulás 8 mazsorett csoport és a Csökmôi Ifjúsági Fúvószenekar közremûködésével, a 
Katolikus kápolnától a Sportcsarnokig. 16.40 Térzene a Polgármesteri Hivatal elôtt. 17.00 Ünnepi Gálamûsor a Sport-
csarnokban. Ünnepeljünk együtt! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel hívunk és várunk!

Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô

V. Fûszeresek és kézMûVesek Vására, 
Városi gyerMeknap

A Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete V. vására és Füzesgyarmat Város Önkormányzat Városi Gyermek-
nap rendezvénye közös helyszínen kerül megrendezésre. A szervezôk egy egész napos szórakoztató, vásári hangu-
lattal fûszerezett programot kívánnak nyújtani minden korosztály számára. A rendezvény reggel 9 órakor a vásározók 
kipakolásával veszi kezdetét, a délelôtti blokkban bemutatkoznak a helyi és más vidékrôl érkezô kézmûvesek és 
élelmiszerkészítôk. Lesz fûszer és gyógynövény palánta bemutató és vásár. Kézmûves foglalkozások, gyöngyfûzés, 
arcfestés, gyurmázás várja a családokat. A színpadon folyamatosan cserélôdnek a fellépôk, a füzesgyarmati Lurkófalvi 
óvodások színes, vidám köszöntôje után a bucsai Rozmaring néptánc együttes táncosai lépnek fel. Ezt követôen játé-
kos gyermekszépségversenyre is sor kerül. A délutáni programban bohóc show-val kedveskedünk a gyerekeknek, és 
Budapestrôl ellátogat hozzánk a híres ISZKIRI zenekar is. A mûsorszámok között gyereknapi meglepetések, játékok, 
mókás vetélkedôk, gofrievô verseny is lesz. Este tombolával zárjuk a napot. Egész nap folyamán a gyerekek részére in-
gyenes lesz az ugráló vár, a népi kosaras hinta, a póni lovaglás, az ALFÖLDI LEGENDÁRIUM ÓRIÁS TÁRSASJÁTÉK kipró-
bálása. Akinek mindez kevés, kipróbálhatja magát „tûzoltóként” is a szeghalmi tûzoltók közremûködésével. A rendez-
vény egész napos családi program is lehet, a vendéglátósok vásári menüvel, házi szörpökkel, sajtokkal, a felnôtteket 
békésszentandrási kézmûves sörökkel, finomabbnál finomabb ételekkel várják. Ami május 28-án a Kastélypark Fürdő 
előtti téren kerülnek megrendezésre. Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete

Falusi íz-lelô Túra (FilT)
élMény- és pecséTgyûJTô akció egész éVBen

Kóstoljon és nyerjen vendégasztal szolgáltatóink programjaival!
Egészséges gasztronómiai íz és élmény túrára, könnyed, szórakoztató, hagyományokon alapuló, 

programokra invitáljuk önt! A cél: 10 pecsét összegyûjtése 1 év alatt. A pecsétgyûjtés igazán kel-
lemes foglalatosság lesz, hiszen az egyes állomásokat Ön választhatja ki. Az út végén pedig, ha a 

szerencse Ön mellé áll, nem csak csodás élményekkel, de értékes nyereményekkel is gazdagabb lehet.
2016-ban is különbözô tájegységek ízvilágát bemutató falusi vendégasztal kínálatából, borászok, pálinkakóstolók, 

kemencék és lovardák, fesztiválok, vásárok és egyéb rendezvények közül válogathat. A kínálat igen sokszínû tartalom 
és helyszín szempontjából egyaránt. Gyarapodhat a pecsétek száma a falusi vendégasztal szolgáltatóknál elköltött 
ízletes ebéd vagy vacsora során vagy egy-egy országos rendezvény, különleges helyszín meglátogatása folytán.

Igényelje meg, és vigye magával FILT kártyáját legalább tízszer. FILT kártyájával 2016-ban nem csak élményeket 
nyerhet a Falusi Íz-lelô Túra során. Az év végén az FVSZE (Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete) címére elkül-
dött, névvel, címmel ellátott, és a 10 szolgáltatótól vagy rendezvényen kapott pecsét-
tel telt kártyák külön sorsoláson vesznek részt. a FilT kártyát csak 18 éven felüli 
látogatóink vehetik igénybe. A FILT füzetet az FVSZE információs e-mail címén, a 
titkarsag@fvsze.com címen kérheti, vagy májustól a TOURINFORM irodákban is ren-
delkezésére áll majd. A pecsétekkel teli kártyák egy sorsoláson vesznek részt. 2017. 
január 31-én derül ki a nyertesek névsora, akik értékes ajándékokkal gazdagodhat-
nak. A nyeremények között szép számmal sorsolunk ki wellness hétvégéket, állatkerti 
családi belépôket, pince túrákat, borvacsorákat, Tokaji, Villányi, Egri borválogatást, 
valamint számos más értékes kézmûves és kistermelôi ajándékcsomagokat.


