
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja • XXVIII. évfolyam 3. szám • 2016. március

Füzesgyarmat Város Önkormányzata az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának 
tiszteletére megemlékezést és koszorúzást rendezett 2016. március 15-én, 10:30 órai kezdettel a 
füzesgyarmati 1848-as emlékmûnél. Az ünnepi mûsorban közremûködött a Csökmôi Ifjúsági Fúvósze-
nekar, a Füzesgyarmati Hagyományörzô Egyesület Népdalköre, valamint a Kossuth Lajos Általános és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjai.

Ünnepi beszédet mondott: Csák János
A megemlékezô mûsort vezette: Csák Emese
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A Margaréta Családos Egyesület május 14-én tartja hagyományos
Családnapját a Kastélypark Fürdô elôtti téren.

A rendezvény sztárvendégei:
KöKény attila és a jókai színház mûvészei.

önKormányzati HíreK
átadtáK a pro Urbe díjat

Laskai András 1948. augusztus 3-án született Füzesgyarmaton. 
Születésétôl fogva Füzesgyarmaton él. Munkahelyei is itt voltak. Itt alapí-
tott családot feleségével, Tôkés Piroskával. Házasságukból két gyermek 
született: András és Attila, valamint egy unokájuk is van már, Jázmin. Az 
általános iskola elvégzése után ipari iskolában kezdte meg tanulmánya-
it, ahol géplakatosként tanult. Szakmai tanulmányaival párhuzamosan 
tanult a füzesgyarmati gimnáziumban, valamint a szakma területén is 

állandóan képezte magát, technikusi képesítést szerzett. Munkáját mindig magas színvonalon végezte. A Vörös Csillag 
MGTSZ nagy beruházásainak megvalósításához a magas szintû szakmai tudásával járult hozzá akkori munkatársaival 
együtt. Remek közösségépítô tervei, ötletei, és az emberek iránti tisztelete hamar megmutatkozott. A Vörös Csil-
lag MGTSZ-ben munkatársai korosztályuk vezetôjévé választották. Mindig ott tevékenykedett, ahol segíteni kellett. 
Számtalan programot szervezett a TSZ Kulturális Bizottságának vezetôjeként. Ô szervezte a Május 1-jei programokat, 
versenyeket, focibajnokságokat, ezzel nagyon sok embernek szerzett feledhetetlen élményeket. Megszámlálhatatlanul 
sok társadalmi munkát végzett Füzesgyarmat lakosságáért. Nagyon sokan emlékeznek azokra a vidám, embereket 
összekovácsoló rendezvényekre, amelyeket fáradhatatlanul szervezett.

Sok-sok fotó ôrzi a szép emlékeket a községi gyermeknapokról vagy az iskolai vándortáborozásról, amikor Bandi 
bácsi igyekezett a gyerekek nyaralását munkájával és vidám ötleteivel emlékezetessé tenni. Elsôk között volt, ha csa-
ládoknak, munkatársaknak kellett a segítség. Sok füzesgyarmati házban benne van a munkája, amelyeket brigádjá-
val együtt kalákában építettek. 1994-ben választották elôször önkormányzati képviselônek. Több cikluson keresztül 
volt a városi testület tagja. 4 éven keresztül alpolgármesterként is tevékenykedett. Munkáját a lakosság érdekeinek 
képviseletében végezte. Az Ô javaslatára született meg az iskolai alapítvány is a tehetséges, rászoruló gyermekek 
támogatására. Sok létesítmény létrehozásában vett részt aktívan, például a Sportcsarnok, Japán Múzeum, cölöpvár, 
Unitárius templom haragjának javítása. Számtalan olyan esetet sorolhatnánk fel, amikor a közösségi munkát a saját 
és családja érdekei elé helyezte. Szerette és támogatta a sportot. Sportkör elnökként is tevékenykedett, és Ô maga 
is szívesen részt vett sporteseményeken. Örök vágya, hogy Füzesgyarmaton a zenét szeretô fiatalokból zenekar szü-
lethessen. Mindig szívén viselte a fiatalok problémáit. A mai napig aktívan részt vesz a város életében. Tagja a Csánki 
Dezsô Helytörténeti Egyesületnek, az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek. Két alapítványnak is kuratóriumi tagja, polgárôr. 
Egész eddigi életét a füzesgyarmati emberek szolgálatába állította. A mai napig mindent megtesz azért, hogy segítse 
embertársait. Laskai Andrást hosszú idôn át tartó kimagasló közösségi munkájáért Pro Urbe kitüntetésben részesítette 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete.

Új jegyzôt KöszöntHetünK Füzesgyarmaton

Dr. Blága János 1986-ban született, jelenleg Körösszegapátiban él párjával és 
szüleivel. Gyulán a Román Gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt, majd 
2011-ben a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász szakon dip-
lomázott. 2015-ben közigazgatási szakvizsgát tett. 4 évig látta el Körösszegapáti 
és a hozzá tartozó 3 kisebb település aljegyzôi feladatait. Munkájában, szakmai 
fejlôdésében nagyon sokat segítette Körösszegapáti és Komádi Város jegyzôje 
Dr. Illés-Tóth Zoltán szakmai iránymutatása, akinek ezúton is szeretne köszönetet 
mondani. Örömmel tölti el, hogy szakmai tapasztalatát és tudását Füzesgyarmat 
fejlôdésének elôremozdítására használhatja. Karrierjében jelentôs elôrelépést je-
lent a város jegyzôjévé való kinevezése, kihívás, hogy egy ekkora, állandó fejlôdést 
mutató városban láthatja el a jegyzôi feladatokat. Külön szeretne köszönetet mon-
dani Bere Károly polgármester úrnak, hogy megtisztelte bizalmával és 2016. már-
cius 1-jei hatállyal Füzesgyarmat Polgármesteri Hivatalának jegyzôjévé nevezte ki. 
Bízik a hosszú távú és eredményes munkavégzésben és együttmûködésben mind 
a Polgármester úrral, mind Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testületével, mind a Hivatal dolgozóival 
és a lakossággal egyaránt. Jegyzô Úr a fogadóóráját minden héten kedden 14-16 óráig tartja, de a hét minden mun-
kanapján, bármely kérdésben, legjobb tudása szerint áll a lakosság rendelkezésére.

Jakubek Lilla, személyi asszisztens
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bemUtatKoziK Új HáziorvosUnK, dr. imre gábor

A nyugdíjba vonuló Sánta Tibor doktort januártól Dr. Imre Gábor váltot-
ta fel, aki ebben a lapszámban bemutatkozik az Olvasóknak.

Hogyan került Füzesgyarmatra? Tavaly szeptemberben látta meg Sán-
ta doktor úr hirdetését egy szakmai lapban, és úgy döntött, átveszi a 
körzetét. Korábban két körzetet látott el Püspökladányban és Bárándon, 
és úgy látta, hogy helyettük inkább egyet vállalna, amelynek teljes figyel-
mét tudja szentelni. Elmondta, hogy nagyon kellemes meglepetés volt 
számára a füzesgyarmati lakosok barátságos fogadtatása és bizalma, 
amelyet teljes erôvel igyekszik is megszolgálni. Gábor doktor 1994-ben végzett az orvostudományi egyetemen, de már 
az egyetemi évek alatt is dolgozott mint mentôorvos. A mai napig ez a szakterület áll szívéhez legközelebb: a sürgôsségi 
betegellátás és az életmentés, amikor minden eset egyedi kihívások elé állítja a mentôsöket gyors cselekvôképességet 
igényelve. A doktor úr rendszeresen vállal hétvégi ügyeletet több helyszínen, emellett háziorvosként mindent megtesz, 
amivel a betegek javát szolgálhatja. Például amikor csak lehet, helyben oldja meg a kezeléseket, hogy a betegnek ne 
kelljen a távoli kórházakba utaznia. Ha lehet, inkább bevállalja, mint elkerüli a nehezebb esetek kezelését. Jelenleg napi 
140 fôs betegforgalommal dolgozik Füzesgyarmaton, és a túlórák is mindennaposak. A rendelési idô után házakhoz 
is kimegy, így általában este 6 óra után végez. Sok idôt fordít páciensei személyes megismerésére, még otthon is 
tanulmányozza a zárójelentéseket, ambuláns lapokat. Tervei között szerepel egy információs weboldal létrehozása a 
betegek tájékoztatása érdekében, és szeretné a bejelentkezés útján történô betegellátást kiépíteni. Munkája mellett 
folyamatosan képzi magát különbözô szakmai konferenciákon, tanfolyamokon. Családjáról annyit árult el, hogy fele-
sége, Anikó matematika-fizika szakos tanár Püspökladányban. 20 éves Vanda lánya festômûvésznek tanul, a 16 éves 
Dalma pedig profi mazsorett. Tervezi, hogy családjával Füzesgyarmatra költöznek, ha elkészül a szolgálati lakás. Addig 
naponta ingázik Füzesgyarmat és Püspökladány között. Köszönjük áldozatos munkáját, további sok erôt kívánunk, 
Doktor úr! Barkóczi Adrienn

KözFoglalKoztatás Füzesgyarmaton

A közfoglalkoztatás átalakításával 2011. január 1-jétôl a közmunkaprogram, a közcélú munka és a közhasznú mun-
kavégzés átalakult a közfoglalkoztatás rendszerévé. A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amely-
nek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsôdleges munkaerô-piacra, valamint 
átmeneti munkalehetôséget biztosít azok számára, akiknek az álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.

Füzesgyarmaton a tavalyi évben 330 fô dolgozott közfoglalkoztatottként, mely program 2016. február 29-én ért 
véget. Az új program 1 éves szerzôdéseket biztosít a munkavállalók számára, amiben összesen 356 fô kezdte meg 
a munkát. Ebbôl 300 fô dolgozik a Startmunka Mintaprogram keretében, melyet a Belügyminisztérium a hátrányos 
helyzetû kistérségek, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, hátrányos helyzetû 
települések önkormányzatai részére indított. A mintaprogram négy elembôl áll, mint belvíz és vízelvezetési program 40 
fô foglalkoztatásával, mezôgazdasági földutak karbantartása 40 fô foglalkoztatásával, belterületi közutak karbantar-
tása 80 fô foglalkoztatásával, valamint a mezôgazdaság területén 140 fô foglalkoztatásával. Ez utóbbi programelem 
keretén belül Füzesgyarmaton tojótyúk tartás, fóliaház és szabadföldi növények termesztése, méhállomány gondo-
zása, szántóföldi gabonanövények és Stevia rebaudiana termesztése (kísérleti jelleggel) valósul meg. A Startmunka 
Mintaprogramon túl 56 fô dolgozik hosszabb idôtartamú közfoglalkoztatásban, melynek keretében az Önkormányzat 
tulajdonában lévô valamennyi intézménynél elôforduló fenntartási és karbantartási feladatokat látják el. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a közeljövôben a közmunkaprogram keretein belül száraztészta készítését ter-
vezi a tojástermelésbôl fakadóan, melyhez elképzeléseik szerint szintén jutányos áron juthat majd hozzá a település 
lakossága. Jelenleg is folyik a tojás árusítása az önkormányzat területén, ahol hétköznaponként várják a vásárlókat. A 
megtermelt zöldségek egy részét a Városétkeztetésen használják fel, másrészt a gabonanövényekkel együtt eladásra 
kerül, ezzel is hozzájárulva a település bevételeihez.

tisztelt ingatlantUlajdonosoK!

Akik a víziközmû hozzájárulást kifizették, és a szennyvíz beruházáshoz lakástakarék pénztári számlát kötöttek, azok 
megszüntetéséhez lemondó nyilatkozat szükséges. Kérem Önöket, hogy a víziközmû irodába (Kossuth u. 24., a bizto-
sítónál) fáradjanak be, hogy a még élô szerzôdését felmondják. Ez annál is inkább fontos, mert a havi számlavezetési 
díjjal, ami 150 Ft, csökken a befizetése! A lakástakarékhoz kötött díjfizetési kötelezettség 86 000 Ft, erre jön az állami 
támogatás, ez együtt 105 000 Ft, amit ingatlanonként kell fizetni!

Tájékoztatom azon ingatlantulajdonosokat, akik már a lakástakarék pénztári számlájukat megszüntették és a szük-
séges pénzösszeg, 105 000 Ft nem gyûlt ki, azok a hiányzó összeget a víziközmû irodában kapott csekkel tudják 
befizetni! Ezzel a hiányzó összeggel még az önkormányzat felé tartozásuk van, amit adók módjára a hivatal behajthat!

Problémát jelent, ha a hagyatéki végzésbôl kimaradt annak feltüntetése, hogy a lakástakarékpénztári számlát nyitó 
személy elhalálozott. Hiába fizették már ki az összeget, de nincs, aki lemondjon róla, és így elfogy a hozzájárulás! Ismét 
tartozás lesz, ami ingatlanhoz köthetô, nem személyhez, és ezt a hiányt valakinek pótolni kell a családból!

Bármilyen kérdése van, szívesen segítenek a víziközmû irodában!
Korsósné, munkatárs
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a Körös-sárrét tUrizmUsáért egyesület részvétele a
23. Fegyver, Horgászat, vadászat nemzetKözi Kiállításon

Február 18-án nyitotta meg kapuit a 23. FeHoVa, a térség legjelentôsebb 
vadászati találkozójaként jegyzett és egyben a legnagyobb hazai horgász-
bemutató szerepét is betöltô esemény, mely Budapesten a Hungexpo Vá-
sárközpontban került megrendezésre. A rendezvény a kiállítószám, a terület 
és a látogatószám miatt is minden idôk egyik legnagyobb és legsikeresebb 
kiállításának mondható. Az „A” és „C” pavilonban összesen 12 ország 270 
kiállítója vonultatta fel termékeit, szolgáltatásait, melyre több, mint 60 ezer 
látogató volt kíváncsi. A kiállítást számos program tette színessé, így többek 
között láthatók voltak az óriás akváriumon és a pergetô medencében tartott bemutatók. A „Dzsungelláz” elnevezésû 
diorámánál az érdeklôdôk bepillanthattak az afrikai esôerdôk vadonjaiba, a „Híres vadászok – Jeles trófeák” kiállításon 
pedig megcsodálhatták 37 híres magyar vadász által elejtett 45 vad trófeáját, melyek közül a legrégebbi több, mint 
200 éves, valamint élô trófeabírálat is zajlott. 

A kiállítás mellett számos verseny is megrendezésre került, mint a szarvasbôgô verseny, az ifjúsági vadászkürt ver-
seny, a solymász- és vadászkutya bemutató, valamint a nemzetközi szakácsverseny, a Bocuse d’Or magyar döntôje is.

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület képviseletében a Tourinform Körös-Sárrét iroda dolgozói fogadták és tájékoz-
tatták a tájegység iránt érdeklôdôket az „A” pavilonban, a Szent Hubertus Olasz-Magyar Kft. társkiállítójaként. Mind 
a négy nap alatt nagy érdeklôdés mutatkozott régiónk iránt a sok-sok kiadvány közül pedig a „Vadászat-Horgászat 
a Körös-Sárréten” címût forgatták a legszívesebben a látogatók, akik tájékoztatást kaptak a térségünk attrakcióiról, 
szálláshelyeirôl, vadászati és horgászati lehetôségeirôl, településeink és térségünk természeti adottságairól, a vidéki 
üdülés lehetôségeirôl. Természetesen a térségi totó sem maradhatott el, mely kitöltésével számos érdekes kérdésre 
kaphattak választ a Körös-Sárrétrôl, valamint egy hûtômágnessel ajándékoztuk meg a kitöltôket. 

A Kárpát-medence vadászainak, horgászainak és természetkedvelôinek nagyszabású találkozója sikeresen zárult 
számunkra is, hiszen rengeteg érdeklôdôvel ismertettük meg a körös-sárréti értékeket, akik számos figyelemfelkeltô 
kiadvánnyal gazdagodtak és remélhetôleg a közeljövôben ellátogatnak hozzánk. 

Tourinform Körös-Sárrét iroda munkatársai

üdülés, KirándUlás, tÚrázás,
Kóstolás a Körös-sárréten

A budapesti Utazás Kiállításon a Körös-Sárrét térség is bemu-
tatkozott 2016. március 3-6. között az „A” pavilon 311/A standján 
a Magyar Turizmus Zrt. társkiállítói között, ahol a térségünk tel-
jes turisztikai kínálatát, Füzesgyarmat és a Körös-Sárrét turisztikai 
vonzerejét képezô attrakciókat mutattuk be és ajánlottuk a nagy-
közönségnek. A Hungexpo Vásárközpontban tartott rendezvény az 
ország legfontosabb és legnagyobb idegenforgalmi kiállítása, mely 
elsô nap a szakmai látogatókat várta, a további napokon pedig a 
nagyközönségnek volt lehetôsége válogatni a jobbnál jobb úti célok 
és vonzó ajánlatok között. Az idei kiállítás részét képezte a Karaván 
Szalon, a Teszt&Go és a Bringaexpo. A rendezvény belföldi dísz-
vendége Budapest, kulturális díszvendége Brazília, külföldi szakmai 
díszvendége pedig Kína volt.

Standunkon bemutatásra kerültek új kiadványaink: „Kastélytúra” 
kastélyok és kúriák, „Templomtúra”, „Helyi értékek Füzesgyarma-
ton”, valamint a Körös-Sárrét településeit bemutató háromnyelvû 
(magyar, angol, német) kiadványok, amelyek tájékoztatást adnak 

az elmúlt hét évben megvalósult eredményekrôl és beruházásokról, melyek megszépítették településeinket. A térséget 
bemutató régi és új turisztikai kiadványokkal, a turisztikai szolgáltatók ajánlataival, vendégváró üdülési ajánlatokkal, 
helyi értékeket és látnivalókat bemutató szóróanyagokkal vártuk az érdeklôdôket.

A 2016. Gasztroélmények Évéhez kapcsolódóan, a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazga-
tóság által megszervezésre került a „Minden ízében élmény! Gasztrotúrák a Dél-alföldi régióban” címû kampányához 
összeállítottuk a „Helyi ízek felfedezése a Körös-Sárréten” címû csomagajánlatunkat. Az ajánlatból a vendégek meg-
tudhatták, milyen vendégváró helyek kínálatával, milyen gasztro élményekkel találkozhatnak a térségünkben. 

Totót készítettünk, melyre nyereményként a térségbôl 8 hétvégi üdülési ajánlat került felajánlásra a látogatók nagy 
örömére. Azokat a játékosokat, akik helyesen válaszoltak a totó kérdéseire, hûtômágnessel ajándékoztuk meg a 
helyszínen. A kiállításon a falusi szálláshelyek és programlehetôségek, gyógy - vagy termálfürdôk, gasztronómiai prog-
ramok, ünnepi üdülési ajánlatok, szálláslehetôségek, a térség természeti és történelmi értékei iránt érdeklôdtek legin-
kább. Tapasztalataink szerint sokan látogatták meg a térségünk standját és kíváncsiak voltak régi és új kiadványainkra, 
valamint nagy érdeklôdés fogadta az új „Templomtúra” kiadványunkban található pecsétgyûjtô játékot is.

Tourinform Körös-Sárrét iroda munkatársai
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szitás laCi, iFjÚ íjászbajnoKUnK

Szitás Laci 8 évesen, 2011-ben kezdett el íjászkodni. Az ötlet 
édesapjától származik, aki ekkor vette elsô íját egy kollégájától 
kíváncsiságból, majd apa és fia egyaránt beleszeretett ebbe a 
sportágba. Azóta is szorgalmasan edzenek mindketten, ami sok 
közös élményt is nyújt számukra.

Jelenleg a Sárrétudvari Szittyák Íjász Egyesület tagjai, ahol a 
történelmi íjászatot gyakorolják, és sok versenyre járnak. Laci 
jelenleg a 10-14 éves korcsoportban versenyez, és általában 
idôsebb ellenfeleit is maga mögé utasítja. A listán, amelyet a 
beszélgetésünkkor mutattak, 21 dobogós versenyeredmény sze-
repelt, és csak a jelentôsebb megmérettetések voltak kiemelve, 
például: 2015-ben a Dél-alföldi Régió Bajnoka verseny mind a négy fordulóját megnyerte, valamint országos bajnok 
lett, idén februárban pedig a FeHoVán megrendezett Történelmi Európa Bajnokság ezüst érmét hozta el. Legközelebb 
a kecskeméti Országos Bajnokságon néz szembe a céltáblával március 19-én, az idei év legnagyobb kihívása pedig a 
Gyulán megrendezésre kerülô világbajnokság lesz augusztus/szeptember fordulóján.

Laci nagyon céltudatos, már most tudja, hogy építészmérnök szeretne lenni, ezért Békéscsabán készül majd tovább-
tanulni. A fotó a budapesti Vajdahunyad várban készült, 2015. szeptember 19-én a Történelmi OB döntôjében, amit 
sikerült is megnyernie. Gratulálunk, és kívánjuk, hogy álmaid valósuljanak meg!

Barkóczi Adrienn

isKolai HíreK - FebrUár

A februárt mindig rövid hónapként emlegetjük. Mi az iskolában ezt a hónapot is gazdag szakmai és szabadidôs 
programokkal töltjük meg. Az elsô félév hivatalos lezárása két nagyon fontos rendezvénnyel történik. Az elsô a peda-
gógusok félévi értekezlete, ahol egy délután folyamán részletesen értékeljük a félév munkáját. Az idei értekezletünket 
megtisztelte jelenlétével a Szeghalmi Tankerület igazgatója, aki elismerését fejezte ki a tantestületünknek.

A másik nagyon fontos szakmai esemény a félévi szülôi értekezlet, ahol a szülôket tájékoztatjuk a félév történéseirôl, 
a teljesítményekrôl és megbeszéljük a második félév tervezett programjait, elvárásait. A félévi szülôi értekezleteken 
februárban a 431 tanulónk szülei közül 217-en vettek részt. A szülôk egy része jelzi távolmaradását, és új idôpontban 
találkozik az osztályfônökkel. Sajnálatosan azonban vannak olyanok is, akik egyáltalán nem érdeklôdnek. Ilyenkor a 
pedagógus kezdeményezi a párbeszédet, és fogadóórán találkozik a szülôvel.

A harmadik nagyon fontos szakmai esemény a hónap folyamán a nyílt tanítási hét, amikor is lehetôséget biztosítunk 
a szülôknek, hogy betekintve az iskola életébe megismerhessék a pedagógusokat munka közben, és a gyerekeiket 
iskolai és tanórai környezetben. Ezzel a lehetôséggel 156 szülô élt. Köszönjük nekik, hogy megtisztelték gyermeküket 
és a pedagógusokat! A negyedik nagyon fontos szakmai esemény a hónap folyamán a nyolcadikos tanulók középis-
kolai beiskolázása. Az osztályfônökök felelôsségteljes munkájának köszönhetôen ez most is zökkenômentesen zajlott. 
Három osztályfônök, Pálfi Ágnes, Csákné Tóth Edit és Nagy Gábor fáradhatatlanul segítette tanulóit és szüleiket.

Az ötödik szakmai esemény a hagyományos témahét volt, melynek a Hungarikumok címet adtuk. Egy héten keresz-
tül, napi legkevesebb három tanórában a magyar értékekkel ismertettük meg a gyerekeket, hisz a mûveltséghez ez is 
nagyban hozzátartozik. A témahetet színesítettük reggeli népdalénekléssel, népdaléneklô versennyel a Hegyesi János 
Könyvtárban, az Idegen nyelvi munkaközösség „Más népek farsangja” címû rendezvényével és farsangi délutánokkal 
alsó és felsô tagozaton, valamint Bálint-napi ajándékozással.

Versenyeken is megmutathatták tehetségüket iskolánk tanulói a hónap folyamán. A Nyelvész helyesíró verseny helyi 
fordulóján, a Kazinczy szépkiejtési verseny területi fordulóján Szeghalmon, a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei 
fordulóján Szeghalmon, a Bólyai természetismereti verseny megyei fordulóján Békéscsabán. Büszkék vagyunk tanítvá-
nyainkra! A jótékonysági Iskolabál hagyományos rendezvényünk, mellyel pénzt gyûjtünk iskolai alapítványunknak, így 
támogatva iskolánk gyermekeit. A február 13-án megrendezett bál bevétele a támogató jegyekkel együtt több, mint 
400.000 Ft volt. Hálásan köszönjük a támogatók nagylelkûségét!

Ismét eseményekben gazdag hónap van mögöttünk. 
Koósné Horváth Angéla

2015.
Orosz Viktor 11. 16.

Nagy Bálint 12. 16.
Csontos Imre Balázs 12. 21.
Szôke Mirabella Éva 12. 23.
Ladányi Lilien 12. 28.

2016.
Beke Réka 01. 04.
Faránki Imre 01. 14.
Szabadi Áron László 01. 15.
Mata Márk 01. 19.

Pál Blanka Dorina 02. 02. 
Bátori Róbert 02. 10.
Szukk Dominika Klaudia 02. 17.
Tóth Olivér Botond 02. 24.
Lévai Mirella 02. 24.

H ázasságkötések

2016. március 11-én került sor
Nyéki Ilona és Varga Sándor házasságkötésére.

2016. március 18-án került sor Zima Miklós és 
Kovács Ilona házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!

Születések
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egyHázainK élete
HÚsvéti Hittel teljes tavaszvárás…

Február 28-án a Hajnal István Idôsek Otthonából jöttünk haza, ahol farsangbúcsúztató és nagyböjti elinduló isten-
tiszteletet tartottunk. Nem volt az a tavaszt ígérô szép nap, de mégis megmelengette szívünket a Kossuth utca közepe 
táján egy látvány. Az egyik villanyoszlop tetején lévô gólyafészekben ott volt a visszatért gazda. Minden idôjárási össze-
visszaság ellenére mégis csak a tavasz jön. „Az ócska fészket megigazgatod, / Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod.”- 
írja „A gólyához” címû gyönyörû versében Tompa Mihály református pap-költô. Vajon mi megerôsítettük-e magunkat 
eléggé arra, hogy új esztendei-tavaszi álmaink, vágyaink, terveink, céljaink fészke készen álljon azok megvalósítására? 
Milyen hosszú utat és milyen körülmények között jöhetett „haza” az elsô hírnökünk, azt nem tudjuk, de elérte célját 
és itt folytatja, hogy majd beteljesített álmokkal augusztus harmadik dekádján elinduljon az újabb nemzedékkel együtt 
és vigye hírünket, hogy fentrôl nézve milyen emberek között kellett élnie, dolgoznia. Nem lehet mindegy, közömbös 
számunkra, hogy azt tapasztalja, hogy csak „kétségbeesést”, panaszt hallott végig házainkból, hogy „Az élet fagyva 
van s megdermedett.” Húsvét tövében, vagy talán benne, majd azután olyan tapasztalatokra tesz szert, hogy még 
a felnevelt új nemzedékének sem lesz kedve visszajönni az ôsi fészekre, akkor sem, ha már számára lejár az élet. A 
húsvéti-tavaszi hit azt diktálja nekünk, hogy maradjunk meg virágvasárnapi, Jézusért lelkesedô, Ôt szeretettel fogadó, 
istenfélô embereknek azok, akik eddig is ilyenek voltunk, de hívjunk másokat is, talán a többséget, hogy engedjék Isten 
megújító lelkét beáramlani életükbe, dolgos mindennapjaikba húsvéti bizakodó reménységgel.

Addig is kis gyülekezetünk már üdvözli a nôket nemzetközi napjuk alkalmából, Nemzeti Ünnepünkön a kokárda alá 
testvérként, magyar keresztényként dobogó szívet igyekszünk varázsolni. Majd a tragikus héten, Nagypénteken, dél-
után 6 órától elôadjuk templomunkban a húsvéti örökélet diadalára nyitó erdélyi, magyar Passiót gyülekezetünk éne-
keseivel. Hallgassuk, együtt figyeljük nagyböjti utunkon a tavasz szívedobogását, amelyben Isten hív mindannyiunkat 
ünnepelni. Ôszintén biztatva egymást kívánjunk mindenkinek lélekben gazdag tavaszodást: Balázsi László lelkész, 
ny.mb.püspök.

a reFormátUs egyHáz Hírei

Nem csak a templom falai között éljük meg hitün-
ket, gyülekezetünk gondnokának, és egy ifjú tagjának 
írásából megtudhatjuk, merre jártunk, mit láttunk a 
közelmúltban. 

békés megyei ifjúsági találkozó

Február 5. és 7. között Biharugrán tartották a 20 
és 30 év közöttiek református ifjúsági találkozóját. 
Füzesgyarmatról öten indultunk el erre az alkalomra, 
hárman ott is maradtunk. A rendezvény helyszíne a 
vadregényes Körös Maros Nemzeti Park Madárvárta 
táborhelye, jó választás volt, - alig néhányszor téved-

tünk el, de végül rátaláltunk. Nagyon vártak minket, meg a nagy fazék töltött káposztát, mivel a vacsorát mi biztosí-
tottuk. 

Az elsô pár óra az ismerkedésrôl szólt, bemutatkoztunk egymásnak, bár nem mindenki nevét sikerült elsôre meg-
jegyezni, ezért a szervezôk ismerkedôs játékokkal segítettek ebben, és abban is, hogy minél több dolgot megtudjunk 
egymásról. Elôször leginkább csak külsôségekkel kezdtük az ismerkedést, magasság szerint sorba állni, majd életkor 
szerint, stb. Aztán jött az a rész, amikor körbe álltunk, mindenki egyenként belépett a körbe, mondott egy rá jellemzô 
kifejezést, mondatot, és aki vele egyet értett, együtt érzett, az belépett a körbe. Azon kívül, hogy megtudtuk, ki milyen 
focicsapatnak a rajongója, és hogy mi a hobbija, megható rész volt az is, mikor a „találkozni Istennel” kifejezésre kivétel 
nélkül mindenki belépett a körbe. Részben errôl is szólt ez a hétvége, az Istennel való találkozásról. 

A következô napon, a rengeteg program és lelki alkalom közül én kiemelnék párat: az egyik fô téma az önismeret 
volt. Le volt rakva 5 tükör, ezek 5 dolgot jelképeztek: Barátok, család, önmagam, egyház, Iskola/munkahely. A tükrök 
az ezeknek való megfelelést jelképezték, illetve azt, hogy mit várnak el tôlünk. Mindezek közül Jézus a legjobb tükör, 
mert ô rámutat a hibáinkra, de közben tudatosítja bennünk, hogy mennyire értékesek vagyunk számára. Körbe jártunk 
és mindenki írt 1-1 szót minden tükörre, ami szerinte a legjellemzôbb abból a szempontból. Rájöttünk, hogy vannak 
dolgok, amiket több tükörre is fel tudtunk írni, de vannak olyanok is, amiket csak 1-1-re. Arra jutottunk, hogy eseten-
ként ezek a különbözô személyek különbözônek láthatnak minket. Tehát több szerepben is vagyunk egyszerre, többféle 
arcunkat is láthatják. Csak vigyáznunk kell, nehogy annyira azonosuljunk 1-1 szereppel, hogy közben elveszítsük ön-
magunkat és eltûnjön a saját személyiségünk. Illetve sok esetben, ha valakit igazán meg akarunk ismerni, akkor több 
álarcot is le kell vennünk róla ehhez. 

A másik program, amit még kiemelnék, az egy filmnézés volt. A Warrior címû filmet néztük meg, amely két testvér 
egymással és az apjukkal való viszonyáról szól. Sokféle érzelmet láthattunk a filmben, harag, megbocsátás, együttér-
zés… És belôlünk is sok érzelmet váltott ki a film: Izgalom, meglepôdés, megnyugvás. Ezeket az érzelmeket beszéltük 
meg csoportokban a film végén, és hogy mi is volt a film üzenete. Küzdöttek egymással, de a végére sikerült megbo-
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csátaniuk egymásnak, és elengedni a múltbeli sérelmeket. Ezt jelképezve készítettünk a csoportban egy papírrepülôt, 
amire felírtunk negatív dolgokat, sérelmeket, és ilyen módon engedtük el ezeket. Szóba jött még ezen kívül a gazdag 
ifjú története, aminek az volt a tanulsága, hogy hiába vagyunk akármennyire példás életûek, hiába tartjuk be az ösz-
szes szabályt, ha szívünkben mégis távol vagyunk Jézustól, mert nem tudunk bizonyos dolgokat feladni érte. Nagyon 
hálásak vagyunk a meghívásért, vendéglátásért, a lelki alkalmakért, a szervezésért, mindannyiunknak sokat jelentett 
ez a közösen eltöltött hétvége. 

Nemes Lilla

a szent Földön jártunk!

 A Békési Egyházmegyébôl Katona Gyula esperes úr 
vezetésével - lelkipásztorok és családtagjaik, gondno-
kok és pedagógusok - november 5-10-ig, Tóth Zoltán 
tiszteletes úr, lánya Eszterke és jómagam részvételével 
egy csodálatos és felejthetetlen zarándokúton vettünk 
részt Izraelben. 

A Szentföldnek mintegy 4000 éven át számtalan há-
ború, pusztítás és szétszóródás ellenére sikerült lakos-
sága, szokásai és hagyományai tekintetében megôrizni 
a Bibliai örökséget.

Jézus lábnyomát követve jártunk azokon a helyeken, 
amelyeket az evangélisták megörökítettek az Újszövetségben. Repülôgépünk Tel Avivban szállt le, itt már várt bennün-
ket az idegenvezetônk, egy magyar származású, 30 éve kivándorolt, hatalmas történelmi és bibliai tudással megáldott 
zsidó férfi. Autóbusszal utaztunk a Földközi tenger mellett fekvô ókori kikötôvárosba Caesereába, ahol megtekintettük 
az ókori római színházat, láttuk a keresztes lovagok várát, ahol annak idején Pál apostol 2 évig raboskodott, sétál-
tunk a tengerparton, ahol a római kori vízvezeték még ma is áll... Itt is, mint minden történelmi helyen, a Biblia ide 
vonatkozó igehelyeit hallhattuk valamelyik útitársunk felolvasásában. Innen átutaztunk Názáret mellett Tibériásba, ahol 
az elsô éjszakát egy zsidó hotelben töltöttük. Svédasztalos vacsorát és reggelit kaptunk, rengeteg féle gyümölccsel, 
zöldséggel, hallal, és sajtféleségekkel. A Galileai/Genezáreti tó közepéig egy kis halászhajóval mentünk, miközben hall-
gattuk a történetet - Jézus lecsendesíti a tengert-, hatalmas hullámok támadtak, s szinte átéltük a halászok félelmét... 
Innen Yardenitbe vitt utunk, a Jordán folyó hagyományos keresztelô helyére, ahol Keresztelô János megkeresztelte 
Jézust. A keresztelési történetet kb. 60 nyelv között, magyarul is olvashattuk a folyó mellett húzódó, csodálatosan 
szép kerámiával kirakott támfalon. Innen Mária Magdolna születési helyének érintésével a Boldog mondások hegyére 
mentünk, ahol a nyolc boldog mondásnak megfelelôen egy hatalmas nyolcszögletû templomot tekinthettünk meg. A 
kenyér és halszaporítás csodájának színhelyén Tabghában Tiszteletes úr olvasta az ide vonatkozó igehelyeket. Utunkat 
Kapernaumban folytattuk tovább, itt található a régi zsinagóga, valamint Péter házának maradványa, amelyet körbe-
járva üvegtetôn át nézhettünk meg. Innen Betlehembe vitt buszunk, ahol a következô 5 éjszakát egy arab-keresztény 
hotelben töltöttük. Az ellátás itt is bôséges volt, csirke-bárány-marha sültek, különféle módon elkészített halételek, 
rengeteg féle gyümölcs és zöldség. A következô két napon Jeruzsálemben és Betlehemben idôztünk. Elôször a Jeru-
zsálemi Óvárost jártuk be. Itt is rendkívüli módon megérintett minket a hely, az ôsi, Dávid király idejében épült várfalak, 
robusztus kapuk, Dávid király sírhelye, ahol paravánnal elválasztott külön termekben róhatták le kegyeletüket a nôk és 
a férfiak! Minden történelmi hely fölé templom, vagy katedrális van emelve! Így az utolsó vacsora terme, a Golgotán 
Jézus keresztjének helye fölé is, s ami még megrázóbb volt, hogy üveglappal le van fedve a keresztfa helye és, hogy 
mellette a sziklán látszik a mély hasadás, amely Jézus halálának pillanatában keletkezett!!!...

Végig jártuk a Szenvedés útját, a Via Dolorosát, mind a 14 stációnál hallhattuk a történetet. Délután a barlangistállót 
néztük meg, amely fölé szintén egy hatalmas templom van építve. 

A negyedik nap reggelén a Pásztorok mezején jártunk Betlehemben, valamint az Angyali üdvözlet templomát néztük 
meg. Innen ismét Jeruzsálembe vitt utunk az Olajfák hegyére, ahonnan csodálatos kilátás nyílt az Óvárosra. Sétáltunk 
a Gecsemáné kertben, megtekintettük az Elárulás barlangját, a Nemzetek Templomát, ahol az egyik oltárképet a ma-
gyar keresztények készíttették. Láttuk a Virágvasárnap útját, amelyen Jézus bevonult Jeruzsálembe. A kétezer éves tör-
ténelmi események emléke mellett a közelmúlt történelme is nagyon megérintett mindannyiunkat, jártunk a holocaust 
emlékhelyen a YAD VASHEM kertben. Megrendítô volt a gyermek holocaust terem, ahol sok-sok magyar-zsidó gyermek 
fényképe tûnt elô és neve hangzott el, majd vezetô fénnyel a terem közepe felé haladva a koromsötétben, a magas-
ban mintha égbolt lenne, milliónyi pici „csillag” világított... Torokszorító érzés volt. A kertben láthattuk a zsidó mentô 
emberek tiszteletére ültetett Igazak fáit, sok-sok magyar névvel találkoztunk, köztük a velünk lévô Dr. Dobos Ágoston 
lelkipásztor nagyapja nevét is. Ezután Jeruzsálem új városában megtekintettük a zsidó parlament, a Knesset épületét, 
és a hétágú gyertyatartót a Menorát. Az ötödik napon Jerikó mellett elhaladva a Jordán völgyében sivatagon át érkez-
tünk Qumranba, ahol 1947-ben megtalálták a híres Holt tengeri tekercseket, amelyek kétezer háromszáz éve íródtak. 
A tengerpartról libegôvel felmentünk a római kori erôdítménybe, a Massadába, amely 32 méterrel van a tengerszintje 
fölött, ez azért érdekes, mert a Holt tenger, 400 méterrel van a tengerszint alatt!!! Fürödtünk a Holt tengerben, amely 
olyan sós, hogy egy méteres vízben nem lehet talpon maradni a felhajtóerô miatt.

Az Úr Jézus kétezer évvel ezelôtti lábnyomában jártunk, de zarándokutunk végsô üzenete az, hogy ma azt a „keskeny 
utat” kell keresnünk, amely Jézushoz, az örök élethez vezet. Adja Isten, hogy így legyen!

                   Gergely Józsefné
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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.

programajánló
áprilisra

2016. évi megyei nôi Kézilabda baj-
noKság tavaszi FordUlói
mérKôzô CsapatoK: 
Füzesgyarmati SK - Okányi KSK
2016. április 2. 17.30 óra

Füzesgyarmat SK - Kétsopronyi SE
2016.április 4. 17.30 óra

Füzesgyarmat SK - Orosházi NKC
2016. április 30. 17.30 óra
Helyszín: Városi Sportcsarnok, Füzesgyarmat

gyógytorna az egészségKör 
szervezésében
2016. április 4. 17.00 óra
Helyszín: Civil Ház, Klapka u. 34.

Költészet napja 
2016. április 10. 11.00 óra
Helyszín: Unitárius templom

gyermeKszínHáz: CsipKerózsiKa a 
KörÚti színHáz elôadásában
2016. április 21. 14.00 óra
Helyszín: Mûvelôdési Központ, Szeghalom

színHázi elôadás: maUde és Harold 
a KörÚti színHáz elôadásában
2016. április 21. 19.00 óra
Helyszín: Mûvelôdési Központ, Szeghalom

szent györgy lovagrend 
napja-gyermeKistentisztelet, 
szeretetvendégség
2016. április 24. Helyszín: Unitárius templom

anyáK napja délelôtt: verses-éne-
Kes mûsor a margaréta Családos 
egyesület KözremûKödésével
2016. május 1. 11 órától
Helyszín: Unitárius templom

majális
2016. május 1.
Helyszín: Kastélypark Fürdô

További információ:
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Tel.: 66/470-395 Fax: 66/470-395
E-mail: fuzesgyarmat@tourinform.hu
www.sarretitura.hu, www.tourinform.hu
a tourinform iroda nyitvatartása:
H–P: 9.00-17.00 óráig
Sz: 10.00-15.00 óráig

A fürdôkupon
bemutatása

egyszeri,
480 Ft-os

kedvezményes 
belépésre jogosít 

2016. április 
30-ig!

A Sárréti Hökkentôk társulata
április 9-én 19 órakor porondra állítja

a Füzesgyarmati Közösségi Házban

Eszterlánc
címû vadonatúj világszámát!

A produkciót írta és rendezte:

Kincses Zoli

 mazsorett siKereK

Az idén 20 éves jubileumát ünneplô Füzesgyarmati Mazsorett Együttes 
remekül indította a versenyévadot. Szeghalmon, a Kiss Anita Emlékverse-
nyen három csoportjával vállalkozott szakmai megmérettetésre.

 Csillagfürt csoport: Bánsági Gréta Inez, Czibi Erzsébet, Budai Mart-
ina, Bujdosó Glória, Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea. Kezdô I. Korcso-
portban, elsô versenyükön, Bronz Minôsítést szereztek.

százszorszép csoport: Gergely Gréta Amira, Báthori Petra, Hegyesi 
Ágnes, Imre-Erdôs Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, Kádár Vivien, Kovács 
Liliána, Pálfi Angelika Ágnes, Szabó Réka Anna. I. Korcsoportban, botos 
kategóriában Ezüst, pom –ponos kategóriában Arany Minôsítést értek el.

 napsugár csoport: Éri Alexandra, Kocsán Kitti Anikó, Korcsok Klára, 
Kovács Laura, Lázár Flóra, Pálfi Liza, Szabó Alexa Izabella, Széles Zor-
ka Anna, Szôke Fanni, Túri Judit. III. Korcsoportban, botos kategóriában 
Arany, Pom –pon kategóriában Kiemelt Arany, Zászlós kategóriában, szin-
tén Kiemelt Arany Minôsítést szereztek.

Egyéni kategóriában, III. Korcsoportban, Szabó Alexa Izabella Arany, 
Felnôtt Korcsoportban, Túri Judit Kiemelt Arany Minôsítést ért el.

Túri Judit a technikai tudásáért, Éri Alexandra a legdekoratívabb mazso-
rett címért Különdíjban részesült.

A Kiss Anita Kupa III. Fokozatát a Napsugár csoport nyerte el. 

Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô


