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„Füzesgyarmat Város KiVáló óVodapedagógusa”

Ibrányi Éva 1979-tôl dolgozik óvodapedagógusként, ebbôl több mint 
18 éve Füzesgyarmaton, a Lurkófalva óvodában. 2002-ben szakvizs-
gázott óvodapedagógus és mentálhigiéniás szakemberként. Alapító 
tagja volt a Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvodák és Bölcsôde 
Gyermekeiért Alapítványnak. Alakulásától kezdve kuratóriumi tag, 
majd 2010-tôl az Alapítvány elnöke. Közremûködésével nagyban gaz-
dagodtak az óvodai udvari játékok, büszkén mondhatja el, hogy az 
Alapítvány minden évben tud segítséget nyújtani. Az Alapítványban 
végzett odaadó munkája egyik szíve csücske, hiszen szorosan össze-
függ választott hivatásával.

Pályája során különbözô, szakmai fejlôdését segítô képzéseken is 
részt vett. Jelenleg a Környezetvédô Munkaközösség tagja, illetve 4 
éven keresztül vezette az Óvodai Gyermekvédelmi Munkaközössé-
get. Hivatásán túlmutatóan közéleti tevékenysége is jelentôs a város 
életében. Éveken keresztül képviselôként, majd jelenleg is alpolgár-
mesterként részt vesz a városvezetés munkájában. 2011-ben alapító 
tagja, majd 8 éven át elnöke volt a Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári 
Egyesületnek. 2005-ben létrehozta a Füzesgyarmati Kismesterségek 
és Kézmûvesek Egyesületét, 2011-ben pedig megalapította a Sárréti 
Hökkentôk amatôr színjátszó társulatot. Munkáját több mint 30 éve 
példamutatóan végzi, óvodapedagógusként és a városvezetés tagja-
ként is.

Egész életét a gyermekek érdekeinek szolgálatába állította, közéleti tevékenységét is ennek szellemében végzi. 
Mindezekre tekintettel az óvoda vezetôjének, Károlyi Zsigmondné javaslatára az óvoda szak alkalmazotti közössége 
véleményezésének figyelembevételével, az óvodai gondozás területén végzett kiemelkedô munkája elismeréseként, 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete „Füzesgyarmat Város Kiváló Óvodapedagógusa” díjat ado-
mányozott Ibrányi Éva részére, melyet Bere Károly polgármester úr ünnepélyes keretek között adott át számára több 
évtizedes munkássága méltó elismeréseként. Az egész város nevében gratulálunk az elismeréshez!

Károlyi Zsigmondné, intézményvezetô Lurkófalva Óvoda

20 éV munKájánaK elismerése

Idén 20 éves lett a Füzesgyarmati Mazsorett Együttes. Az elmúlt 20 évben 
számos sikerrel büszkélkedhetnek az együttes tagjai, amikre az egész város 
büszke lehet. A sikerek hátterében pedig egy erôs kezû mûvészeti vezetô, 
Macskinné Pór Erzsébet áll, aki a kezdetektôl fogva idôt és energiát nem 
sajnálva tanítja és készíti fel a mazsoretteket fellépéseikre, fesztiválokra és 
minôsítéseikre. A csoportok gyermek, ifjúsági és felnôtt korcsoportban ki-
emelt arany oklevelekkel és kiemelt arany minôsítéssel rendelkeznek, illetve 
a Napsugár Csoport 2015-ben gyémánt minôsítést szerzett. Macskinné Pór 
Erzsébet a klasszikus mazsorett mellett menettánc és show kategóriában, 
magyaros és modern stílusban készíti koreográfiáit. A szakmai megmérette-
téseken túl a mazsorettek részt vesznek a kulturális szórakoztatásban, illetve 
a mazsorett és a fúvószene népszerûsítésében is Magyarországon és külföl-
dön egyaránt.

Macskinné Pór Erzsébet nívó díjas mazsorett és táncoktatót, a Magyar 
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökségi tagját, a Füzesgyarmati Ma-
zsorettek mûvészeti vezetôjét 20 éves odaadó munkájának elismeréseként 
Füzesgyarmat Város Képviselô-testülete a „Füzesgyarmat Város Kultúrájáért” 
díjban részesítette, melyet 2016. május 28-án, a XX. Jubileumi Mazsorett Gálán Bere Károly polgármester és Kovácsné 
Czeglédi Mária Tünde tanácsnok ünnepélyes keretek között adott át számára, a Fehér László aljegyzô által elmondott 
méltatást követôen. Az egész város nevében gratulálunk az elismeréshez, és munkájához kívánunk további sok sikert.

Jakubek Lilla 
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20 éVes a Füzesgyarmati
mazsorett együttes 

A XX. Jubileumi Mazsorett Gálát utcai felvo-
nulás elôzte meg, az ünnepeltek mellett, szeg-
halmi és biharnagybajomi mazsorettek rész-
vételével, a Csökmôi Ifjúsági Fúvószenekar 
közremûködésével. Bere Károly polgármester úr 
köszöntôjében kiemelte az együttes mûvészeti 
értékét, eredményességét, a szülôk kulcsfontos-
ságú szerepét, az együttmûködô partnerek ösz-
szefogását, a támogatók segítségét. A Mini, Száz-
szorszép és Napsugár csoportok között fellépett 
a szülôk formációja, valamint az alapító tagokból 
álló, sikert sikerre halmozó Junior csoport. 5 éves 
kitartásáért, példamutató szorgalmáért, jubileumi 
serlegben részesült: Gergely Gréta Amira, Hegyesi Ágnes, Imre-Erdôs Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, Kádár Vivien, 
Kovács Liliána Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes, Szabó Réka Anna. 10 éves kitartó szorgalmas és eredményes munkájáért, 
a mazsorett népszerûsítéséért, Füzesgyarmat jó hírének öregbítéséért, Füzesgyarmat Önkormányzata arany karlánccal 
jutalmazta: Lázár Flórát, Szabó Alexa Izabellát és Szôke Fannit. 15 éves kitartásáért, kiemelkedô mûvészeti tevé-
kenységéért, a mazsorett népszerûsítéséért, Füzesgyarmat jó hírének öregbítéséért, a Füzesgyarmat Önkormányzata 
arany medállal köszönte meg Kovács Laura munkáját. Köszöntöttük a középiskolából ballagó Kocsán Kitti Anikót és 
Korcsok Klárát. Várkonyi Imre-díjban részesült kiemelkedô közösségi munkájáért, példamutató szakmai tudásáért és 
eredményességéért Pálfi Liza. Az Aggott Noémi-emlékdíjat esztétikus megjelenéséért, harmonikus mozgásáért, belsô 
kisugárzásáért és ragyogó elôadásmódjáért Gál Ágnes nyerte el. Megköszöntük Csordás János, Farkas Józsefné, 
Gál Imréné, Kiss Józsefné, Kiss Lajosné, Kovács Lajos, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, Lázárné Karas Mónika és 
Pálfiné Bíró Éva tevékenységét, akik társadalmi munkában, 10-15 éve vesznek részt a mazsorettekkel kapcsolatos 
teendôkben. Együttmûködô partnereinknek Elismerô oklevéllel köszöntük meg a segítséget. Dr. Dobóné Vígh Tímeá-
nak, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola kollektívájának, 
a Lurkófalva Óvoda dolgozóinak, a Margaréta Családos Egyesületnek, a Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatásért Ala-
pítványnak, Zimándújfalu Önkormányzatának és a Borostyán Egyesületnek. Füzesgyarmat Város Képvsielô-testülete a 
„Füzesgyarmat Város Kultúrájáért” díjat adományozta számomra, amit ezúton KÖSZÖNÖK! Balogh-Tóth Zita, a Magyar 
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökségi tagja méltatta az együttest, és átadta a szövetség díszoklevelét.

A születésnap ajándékozással, kiadvánnyal, tortával és közös énekléssel zárult. Köszönjük a bizalmat, a lehetôségeket, 
amelyre a legjobb tudásunk szerint igyekszünk rászolgálni a harmadik évtizedben.

Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô

Képzési lehetôségeK állásKeresôK részére!

2016. június-júliusban induló tanfolyamaink: • Német és angol nyelv • Elektromos gépszerelô • Ács • Gyors-és gépíró 
• Szoftverüzemeltetô-alkalmazásgazda • Virágkötô • Asztalos • Gumiabroncs javító • Gazda • Karosszérialakatos • Közbe-
szerzési referens • Ápolási asszisztens • Informatikai rendszergazda • Boltvezetô • Jármûfényezô • Méhész • Szállodai re-
cepciós • Szárazépítô • Eladó • Cukrász • Nehézgép-kezelô • Egészségügyi asszisztens • Kômûves • CAD-CAM informatikus 
• Mechatronikus-karbantartó • Gyógymasszôr

amit a program kínál: ingyenes képzés, utazási költségtérítés, keresetpótló juttatás a tanfolyam ideje alatt.
Lehetôség a képzés utáni elhelyezkedésre. további információ: Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály/

Munkaügy/, Szeghalom, Bocskai u.8.,tel.:66/371-363

ÖnKormányzati híreK

• Pozojevich Miklós tájékoztatót tartott Füzesgyarmat Vá-
ros Közmûvelôdésének munkájáról. A feladatokat egyszerre 
több szervezet is ellátja. Az önkormányzati szervezésû rendez-
vényekért, valamint, hogy összefogja és segítse az intézmények 
és szervezetek munkáját Pozojevich Miklós felelôs. Mindemel-
lett az idei évben megnyitotta kapuit a régóta várt, újonnan épí-
tett, modern és korszerû Füzesgyarmati Közösségi Központ is.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tása címû felhívásra. A támogatási kérelmet a Baross utca egy 
részének valamint a Bem utca felújítására készíti el.

• pályázat kerül benyújtásra az „Önkormányzati étkezte-
tési fejlesztések támogatása” címû pályázat keretében. A be-
ruházás megvalósítási helyszíne: az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló Kossuth u. 3-7. sz. alatt található konyha. 
A beruházás teljes bekerülési értéke: 53.333.000 Ft.

• Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyisé-
gek bérletérôl új rendelet került elfogadásra.

• A Képviselô-testület elfogadta a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értéke-
lést, és felhatalmazást adott a gyámhivatalnak történô megkül-
désre további ellenôrzés lefolytatása céljából.

• Az Országos Mentôalapítvány Közhasznú Szervezetet a 
Szeghalom mentôállomás részére történô mentéstechnikai 
eszközök megvásárlásához 100.000,- Ft önkormányzati tá-
mogatásban részesíti.

• Az önkormányzat 500.000 forinttal járul hozzá a X. 
Füzestuning Autó Kiállítás és Motor Show megrendezéséhez, 
amelybôl Veres Zoltán mûrepülô Európa-bajnok légi bemutató-
jának költségei kerülnek kifizetésre.

iroda
Sticky Note
A zárójel első része kerüljön át a következő sorba.
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Családban élni jó!

Margaréta Családnapunk iskolás korba lépett. Hat éve 
alakul, formálódik. Ha egy klasszikus család életét tekint-
jük, ez a kor egy meghatározó idôszak. Ez történik most ve-
lünk is. Alkalmazkodunk környezetünkhöz, a megváltozott 
lehetôségekhez, kiaknázzuk adottságainkat, és megtartjuk 
azokat a vonásokat, amelyek már hozzánk tartoznak, ré-
szünkké váltak, bennünket azonosítanak. Programunkat a 
hasznos és kellemes családi együttlét lehetôségének fel-
kínálásáért, a család egységének erôsítéséért szerveztük.

Egyre inkább szükség van arra, hogy legyen a családok-
nak is egy külön ünnepe, hogy legyen az évnek egy napja, 

mikor emlékeztetjük magunkat és egymást, hogy mekkora érték is a család, milyen gazdagok és szerencsések is azok, 
akiknek van családjuk. A család köteléke mérhetetlen hatalommal áld meg minket. De azt is el kell fogadnunk, ami 
vele jár. A család olyan szó, amelynek a jelentésében benne van a biztonság, a sziklaszilárd alap, az a hely, ahová 
hazamehetünk, amelyben felnôhetünk. Amelybôl kirepülhetünk, de mégis emlékszünk rá és belekapaszkodhatunk, 
mert amit ott hallottunk, örökre megmarad a fülünkben és 
a szívünkben. 

Ahogy a mondás is tartja, a család nem más, „Akár egy fa 
ágai, mindannyian különbözô irányba nôvünk, de a gyöke-
rünk ugyanaz marad.” Kívánjuk, hogy mindezeket átélve és 
végigélve megtapasztalják, és érezzék, hogy a család örök, 
legyen az bármilyen, bárhol és bármikor, de ott van mellet-
tünk, hogy az életben sikeres, kiegyensúlyozott felnôttekké 
válva magunk is alkalmassá váljunk a családi fészekben égô 
tûz ôrzésére.

Köszönjük az együttmûködô szervezeteknek, támogatói-
nak a lehetôséget!
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, Kovács Gréta Tünde, szervezôk

az egyesület májusi életérôl

A Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre április 
29-tôl tartotta a Hosszú hétvége programját. A tagjaink 
által készített „Gobelin” képek kiállításával nyitottuk meg 
rendezvényünket. 48 képet láthatnak a hozzánk látogatók 
egy hónapon át. 

Megtartottuk az éves közgyûlésünket. A Vendégeinket 
tájjellegû bográcsos étellel fogadtuk. Készülôdtünk a tava-
szi kirándulásunkra. 45 fôvel Szlovéniába és Olaszország-
ban jártunk. Meglátogattuk Ljubljanaban a várat, majd vá-
rosnézésen csodáltuk meg a fôvárost. Adriai tengerpartján 
Jesoloban volt a szállásunk. Velencei és Padovai kirándu-
lásunkon sok szép élményben volt részünk. Meglátogattuk 
a világhírû Postojnai cseppkôbarlangot is. 

Itthon további rendezvényekre készülôdtünk. Pünkösd szombatján családi Csák találkozó volt. Az ország nyolc város-
ából érkeztek haza a családtagok. Pünkösd második napján Szabadtéri Istentisztelet volt, melyet Gulyás Dóra teológus 
tartott. Délután szeretet vendéglátás és a Sóvirág méhészet vetélkedje volt.

Május 28-án a Fûszeresek és Kézmûvesek 
napján vettünk részt. Kürtôskalácsot sütöttünk 
– a gyerekek kedvence – köszönet a Macskási 
Tejtermelôk segítségéért, ôk biztosítják a tejet a 
kalácsgyúráshoz. Az Egyesület tagjai munkájukkal 
segítették a sikeres rendezvényeket, az Egyesüle-
ti és a városi rendezvényeken egyaránt. Köszönet 
érte.

Várjuk az érdeklôdôket a következô városi ren-
dezvényünkre, a Református templomba június 
19-én 15 órakor „Az elszármazott fiatalok” dél-
utáni koncertjére. 

Galambos Katalin, egyesületi elnök

Családban élni jó! Csordás ákossal.

Családban élni jó! Kökény attilával.

iroda
Sticky Note
A kép alatt csak ennyi szerepeljen: Csordás Ákossal

iroda
Sticky Note
A kép alatt csak ennyi szerepeljen: Kökény Attilával
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projeKt elôKészítô
látogatás lengyelországba

Füzesgyarmat 2015-ben pályázatot nyúj-
tott be az Európai Unió, Európa a polgárokért 
programjához. A projektterv 12 000 Euro tá-
mogatásban részesült. A Füzes Fesztiválhoz 
kapcsolódóan 2016. június 23-26. között 
kerül sor Testvérvárosi találkozónkra, melyen 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata mellett a 
romániai Bors Község, valamint a lengyelor-
szági Gmina Nowy Targ vesznek részt. A ren-

dezvényen megjelenik a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete, Roman Kowalski is.
A program részleteinek átbeszélése miatt május 29-31. között a Füzesgyarmati Önkormányzatot képviselve Tôkésné 

Gali Mónika Lengyelországba utazott, ahol találkozott Gmina Nowy Targ vezetôivel. A munkamegbeszélésen pontosítás-
ra került, hogy 10 iskolaigazgató, 30 mûvész és 10 egyéb szakember fogja alkotni a lengyel küldöttséget. Június 24-én 
délután magyar-román-lengyel táncok tanítása és tanulása után, este lengyel gasztronómiai bemutató keretében ha-
gyományos lengyel ételeket szolgálnak majd fel a díszvacsorán. 25-én pedig a nagyszínpadon félórás hagyományôrzô 
táncelôadással szórakoztatják a közönséget a vendégek. A megbeszélés fontos részét alkotta a Kincskeresô túra be-
mutatása is, mely során 25-én szombaton 6 helyszínt bejárva ismerhetik meg a vendéglátó település, Füzesgyarmat 
nevezetességeit és kincseit. A Lengyelországba látogató magyar küldöttség nagyobb részét a bucsai képviselôtestület 
tagjai alkották, akik lengyel testvérvárosi kapcsolatot szeretnének kiépíteni Rogoznik településsel, amely Nowy Targ 
közigazgatási területén található. 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a köz-
lemény a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 
foglaltak bárminemû felhasználásért.

KÖzÖs szaKmai nap

Az új szakmai kapcsolatok kiépítése, valamint a szakmai tapasztalatcsere érdekében 2016. április 20-án Közös 
Szakmai Nap került megvalósításra a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület, az Orosháza-Gyopárosfürdôért Idegenfor-
galmi Egyesület és a Kardoskúti Turisztikai Egyesület szervezésében Füzesgyarmaton. Nagyné Szôllôsi Teréz, Kláricz 

János és Tôkésné Gali Mónika fôszervezôk célja volt, hogy 
az orosháziak és kardoskútiak olyan helyi szolgáltatókkal 
ismerkedjenek meg, akiknek szintén fontos az idegenfor-
galom, s megosszák a tapasztalataikat arról, hogy mit le-
het tenni, hogy minél több ember számára vonzóvá tegyék 
térségeiket, fürdôiket és szálláshelyeiket. 

A 25 fôs csapat elôször a Hintókészítô mûhelybe láto-
gatott el, ahol Galambos Sándorné szakavatott vezetéssel 
mutatta be a manufakturális gyártás fázisait. A Galambos 
hintók nem csak az ország, hanem a világ több pontján 
is ismertek és népszerûek, legutóbb Chilébe szállítottak. 
Jelenleg 20 quadrigát készítenek Szombathelyre. Ezt 
követôen a Nagyné Banadics Anikó által üzemeltetett Bé-
kavár- és Boróka vendégház került bemutatásra. A látoga-
tók több új ötletet kaptak arra vonatkozóan, hogy hogyan 
lehet a már elfeledett használati tárgyakat új funkcióval 
ellátva a vendégek számára bemutatni. A nagy odafigye-
léssel és igényesen berendezett vendégházak igazi turista-
csalogatói Füzesgyarmatnak, hiszen valóban egyedi, vidéki 
környezetben pihenhetnek az ide látogatók. A Boróka ven-
dégház külön nagy értéke a hatalmas fedett terasz korhû 
berendezésekkel, ahol a házi szörp kóstolása mellett meg-
pihenhetett a csapat. A harmadik állomás a Kastélypark 
Fürdô volt, ahol a színes és bôséges vezetés közben nem 
csak a medencéket és szolgáltatásokat, hanem a kem-
ping és a motel nyújtotta szálláslehetôségekbe is bete-
kintést nyerhettek. A Kiskastély Fogadóban elfogyasztott 
bôséges és finom ebéd után a Tourinform Körös-Sárrét 
iroda munkáját és szolgáltatásait ismerhették meg a láto-
gatók. Végül, a hazafelé utat megszakítva, a Zamat - Tér-
ségi Ízek Boltjában ismerhették meg a helyi termékeket.

 Tourinform Körös-Sárrét
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szülészeti – nôgyógyászati
rendelés VárosunKban

Örömmel értesítem a településen élô nôket, hogy a több 
évnyi közös munka eredményeként, 2016. május 18-tól meg-
kezdte mûködését a Z&Z 2005 Bt. Mályva Medical Szülészeti 
– Nôgyógyászati rendelése Füzesgyarmaton. Dr. Zákány Zsolt 
a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Szülész-Nôgyógyász 
Osztályvezetô Fôorvosa kéthetente, szerdai napokon várja a 
lányokat, asszonyokat az említett rendelésen az Egészségügyi 
Központban: Széchenyi u. 1. (2. számú Háziorvosi rendelô), 
délután 16-19 óra közti idôben. Teljes körû nôgyógyászati 
vizsgálaton illetve méhnyakrákszûrésen vehetnek részt az 
érdeklôdôk. 

mindkét esetben elôzetes bejelentkezés szükséges! 
munKanapoKon 17-19 óra közt az alábbi telefonszámokon várjuk hívásaikat: Alapvizsgálat, mely panaszok 
esetén teljes körû szülészeti-nôgyógyászati vizsgálatot, kezelést, receptírást, szükség esetén méhnyakszûrést jelent: 
06-30/683-7336, szervezett méhnyakrákszûrésre jelentkezés: 06-70/701-5953.

A fent említett vizsgálatok a füzesgyarmati lakcímmel rendelkezô nôknek ingyeneseK! Más településekrôl érkezôk 
részére térítés ellenében vehetôk igénybe a vizsgálatok. Lehetôség van speciális vizsgálatok végzésére is, melyek azon-
ban mindenki számára csak térítés ellenében vehetôk igénybe. pl. HPV illetve egyéb kórokozók kimutatása.

Kérem Önöket, éljenek a lehetôséggel, járjanak vizsgálatra, szûrésre! életet menthet!
Köszönjük Dr. Imre Gábor háziorvos segítségét, aki a helyszínt biztosítja a rendelésnek, Füzesgyarmat Polgármeste-

rének, valamint Füzesgyarmat Város Önkormányzatának az együttmûködést.
Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô

az ÖnKéntes tûzoltó egyesület hírei

Május hónapban az Önkéntes tûzoltó egyesület részt vett a Békés 
Megyei Tûzoltó Szövetség által rendezett Megyei Önkéntes Tûzoltók 
Flórián napján. E napon szakmai jellegû versenyben mérhették össze 
erejüket, tudásukat, gyorsaságukat az egyesületek.

Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület Füzesgyarmat egy felnôtt és egy if-
júsági csapattal képviselte 
magát. A felnôtt csapat 1. 
helyen, az ifjúsági csapat 2. 
helyen végzett a képzeletbeli 

dobogón! Május 24-én az önálló beavatkozáshoz szükséges rendszerbeál-
lító gyakorlatot is sikeresen teljesítettük! E minôsítés lehetôvé teszi, hogy 
tûzoltásnál, vízeltávolításnál és viharkár eltávolításnál önállóan is beavatkoz-
hassunk! A tényleges rendszerbe állítás 2016.09.01-tôl várható!

Györösi S. Máté

a magyar VÖrÖsKereszt teVéKenysége

egy kis történelem: Svájci kezdeményezésre 1863-ban alakult meg a humanitárius mozga-
lom, a Vöröskereszt. Jelképe a fehér alapon vörös kereszt. Sorra alakultak a nemzeti társaságok 
amelyek a humanitárius eszmét és a jelképet elfogadva célul tûzték a segítségnyújtást. E tevé-
kenységek összehangolása érdekében 1919-ben megalakult a Vöröskereszt és a Vörösfélhold 
Társaságok Ligája (ma Föderáció: IFRC). A mozgalom kiterjedt az iszlám államokra is. Székhely 
Genf. Ma már 186 országban van regionális képviselete.

Ugyanitt mûködik a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC). Feladata: közvetítés a nemzetközi konfliktusoknál ill. 
felügyeli a humanitárius jogok betartását. A mozgalom 7 alapelve: emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függet-
lenség, önkéntesség, egység és egyetemesség. A Magyar Vöröskereszt 1881-ben jött létre. Az ICRC 1882-ben ismer-
te el. 1921 óta vagyunk tagja a IFRC-nek. Tevékenységét a Genfi Egyezmény alapján végzi, amely egyezményeknek a 
Magyar Köztársaság jelenleg is részes állama. A Magyar Vöröskereszt fô célkitûzései: az élet az egészség védelme, az 
emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése, a betegségek megelôzése, 
a fegyveres konfliktusok- katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekbôl adódó feladatokban való 
közremûködés, a nemzetközi humanitárius jog-a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra ne-
velés. A Füzesgyarmati Vöröskereszt Alapszervezete ebben az évben is megköszöni a tagok támogatását és reméljük, 
hogy még több tagot köszönthetünk sorainkban. Ha valaki volt már tag, de valamilyen oknál fogva kimaradt, vagy valaki 
szeretne tag lenni, kérem, keressen bennünket minden hónap elsô és harmadik hétfôjén 15 órától 17óráig a Kossuth 
utca 10 szám alatt.

Tisztelettel: Szarka Ferencné, alapszervezet titkára
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a péter andrás gimnázium és
Kollégium hírei

májusi híreinkben szeretnénk beszá-
molni a füzesgyarmati végzôs diákjaink 
elismeréseirôl, illetve a 2016. május 8. és 
14. között lezajló nemzetközi projekttalál-
kozóról.

A ballagási ünnepségünkön elismert 
füzesgyarmati tanulók: Kocsán Kitti anikó 
(12. b) és bátori liza (12. C) Nagy Mik-
lós Emlékplakettet kaptak 4, illetve 6 éves 
kitûnô tanulmányi eredményükért; Csontos 
anna (12. d) nyerte el a legeredményesebb 
füzesgyarmati tanulónak járó Pálfi János-dí-
jat. nagy alexandra (12. d) pedig az utol-
só iskolagyûlésen közösségi munkájáért és 
versenyen való részvételért könyvjutalomban 
részesült.

A ballagási ünnepségünk után néhány nappal iskolánk külföldi vendégeket fogadott. Az Európai Bizottság által finan-
szírozott erasmus+ projektünknek köszönhetôen 15 diák és 9 tanár látogatott intézményünkbe Lengyelországból, 
Romániából és Törökországból. Pályázatunk címe: ’Culturalfigures’ /Hôsök és szuperhôsök a nemzeti kultúrában/, az 
elnyert támogatás összege: 30.850 euró. 15 diákunk kapott lehetôséget, hogy egy hétig cserediákot fogadjon. Di-
ákjaink külföldi társaikkal, tanítási órákon, nemzetközi vetélkedôkön, kirándulásokon vettek részt. A külföldi tanárok a 
Gara Szállóban ismerkedtek a magyarországi gyógyvizekkel és gyógymódokkal szabadidejükben. A program következô 
állomása Lengyelország lesz, ahová 2016 októberében gimnáziumunkból 6 diák fog kiutazni 3 tanár kíséretében.

országos twirling Verseny Füzesgyarmaton

2016. május 7-én a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület és a Magyar Twirling Szövetség együtt rendez-
te meg városunk sportcsarnokában az Országos Twirling Versenyt. A rendezvényen 8 egyesület versenyzôi – köztük 
a határon túlról érkezô aradi sportolók – mérték össze tudásukat. A 67 versenyzôt 84 versenyszámban értékelték a 
pontozóbírók, köztük egyesületünkbôl Gál Ágnes edzô és Novák Vivien. 

Egyesületünk versenyzôi sajnos csak ezen az egy versenyen tudták megmutatni, hogy mit tanultak, mivel a sport-
csarnok és az iskola ablakcseréi és szigetelése miatt a munkát csak januárban tudták elkezdeni. Örömünkre szolgált, 
hogy minden versenyzônk az elôzô évhez viszonyítva egy magasabb szinten szerepelt. Versenyünket megtisztelte jelen-
létével Ibrányi Éva alpolgármester asszony és Vadóc László a Magyar Twirling Szövetség elnöke. Az eredményhirdetést 
megelôzô szünetben, versenyen kívül két kislány, Szabó Réka Anna és Szilágyi Veronika Emma mutatta be gyakorlatát.

Eredményeink: Alap I junior/serdülô: Földesi Kitti 2. Béres Alexandra 3. helyezett,
C junior/serdülô: Szabó Alexa Izabella 9, 
B senior/ifjúsági: Túri Judit 2. helyezett.
Edzôk: Gál Ágnes vezetôedzô és Kiss Ildikó.
Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak a segítséget, mivel nélkülük ez a verseny nem jöhetett volna létre.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata, Magyar Twirling Szövetség, Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú 

Mûvészeti Iskola, Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület, Füzesgyógy Kft., Dr. Rudner Bernadett, a verseny 
orvosa, Füzesgyarmati Nôk Egyesülete, Dekorpont, Csák Sándor, Guruczi László és Kiss István egyéni vállalkozók, a 
twirlingezô sportolók szülei. 

Kiss Józsefné

Születések

Rimóczi Lora
2016. 05. 21.

Túri Emma Noémi
2016. 05. 22.

Kovács Panna
2016. 05. 27.

H ázasságkötések

2016. május 7-én került sor Kovács Zita és Szabó Zsolt házasságkötésére.

2016. május 14-én került sor Kiss Nóra és Bányai Jenô házasságkötésére.

2016. június 3-án került sor Szabó Tibor és Németh Tünde házasságkötésére.

2016. június 3-án került sor Kövér Attila és Szegedi Erzsébet házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!

iroda
Sticky Note
A Gyarmati diák sikere Nagyszalontán c. cikk szintén a Péter András Gimnázium híre, így amennyiben megoldható, a twirling versennyel meg kellene cserélni. 
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jÚniusi Vallásos-egyházi és Világi élményeinK...

Május vége sajnálatosan betegségemmel telt, így elmaradt a gyôri meghívásos istentisztelet. De folytatni kellett azo-
kat a munkákat, amiket beterveztünk. Egy nyertes pályázat eredményeként egy békéscsabai építôcsoport kijavította 
a templom tetôszerkezetét, hogy ne ázzon be, június végén folytatják a torony feljavításával és újrafestésével, hogy a 
búcsún fel tudjuk majd avatni - szentelni ismét. Az Önkormányzat szakemberei is elvégzik a javító meszelést.

Részt vettem a mazsorettes lányaink jubileumi ünnepségén, és gratuláltunk Klárinknak és Lauránknak és családjaik-
nak a szép munkáért, valamint az értékes díjakért, elismerésekért. Csodálatos élményünk volt részt venni a Zebegényi 
Nemzeti Zarándoklaton. Neves egyházi és világi vezetôk között szolgáltunk imával – verssel - énekkel nagy elismerés 
mellett, emberek százai hallgatták mûsorunkat, amelynek végén a Hatoscsatorna (Budapesten és környékén másfél 
millió ember nézi a Dömsödi Gábor vezette Tv adásait) jelenlévô intézôje meghívott az elôadásunk és egyéb, hasonló 
produkciónk bemutatására ennek a hónapnak a vége felé. Megható volt ott lenni az Idôsek Otthona családi napján és 
szórakoztatni sok más fellépô mellett ôket énekeinkkel. Örömmel vettünk részt a pedagógusok meghívására az ünnepi 
évzáráson és díjkiosztáson, ahol mindenkinek, akit elértünk, ôszintén gratuláltunk a szép munkájáért, elismerésekért. 

Zs. Nagyné Lakatos Ilona, három unitáriusnak keresztelt gyermek édesanyja, ifj. Zs. Nagy Sándor képviselô, a test-
vére nevét viselô Emlékalapítvány nagylelkû támogatójának felesége, a körzeti elismerés mellett megnyerte a Békés 
Megyei Hírlap által kiírt versenyt, az „Év Pedagógusa” címet, és nem csak kategóriájában, hanem összetettben is. 
Gratulálunk! Ad multos annos, Icus! Jólesô érzéssel vettem részt az iskola ballagási ünnepségén is. Másnap megtar-
tottuk nálunk is a hittanos évzárót, amelyen Dominika és Szimonetta „szolgált”. A tombolázás és szeretetvendégség 
mellett az arra érdemesek jutalomban is részesültek az Unitárius Alapítvány pályázati pénzébôl. Ugyancsak felemelô 
volt ott lenni az iskolai évzárón is, ahol a hûséges hittanosaink, templomjárók és szereplést vállalók értékes könyv-
jutalmat kaptak. Mindezek közepette odaadással készültünk az alföldi búcsúra, amely július 10-én lesz ökumenikus 
szertartásunk szerint. Erdélybôl érkezik a szónok, mintegy 25 gondnok és presbiter társaságában. Díszvendégünk lesz 
a már nálunk is ismert Jakab István, a Magyar Országgyûlés alelnöke. Emléktáblát avatunk János Zsigmond (II. János 
választott magyar király, 1540-1571)) elsô erdélyi fejedelem, aki unitáriussá lett Dávid Ferenc egyházalapító püspö-
künk munkatársaként, segítôjeként, születése 476. és halála 445. évfordulója emlékére. Szerepelni fognak vésztôi, 
körösladányi és szeghalmi tagjai is a Sárréti 100 Tagú Népdalkörnek a mi énekeseink, szereplôink mellett. Konfirmá-
ciói szertartásban is lesz részünk. Kellemes, szép nyári napokat kívánok településünk minden lakójának, tisztelettel: 
Balázsi László unitárius lelkész, ny. mb. püspök

gyarmati diáK siKere nagyszalontán

A Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum május 7-én egy idôben 
tartotta meg a matematika-informatika tudományos konferenciát, illetve a 
fizika-kémia-biológia tudományos konferenciát, ezeken a szeghalmi Péter 
András Gimnáziumot három diák képviselte, szekciójukban valamennyien 
elsô helyezést értek el. 

Mint azt Farkas Ilona és dr. Tabiné Lehotai Klára, a diákok felkészítô ta-
nárai elmondták, a nagyszalontai tudományos konferencia jelentôs múltra 
tekint vissza, az idei immár a tizenegyedik alkalom volt. Ezen a szeghalmiak 
sem elôször képviseltetik magukat, már hét éve járnak vissza, így versenye-
ken már jó ismerôsként köszöntik ôket. A konferenciára a gyerekek válasz-
tott témájukról öt-tíz oldalas szöveget írtak, ezt elôre el kellett küldeniük a 
zsûrinek. A konferencián a témáról elôadást tartottak, ezt prezentációval 
és kísérlettel szemléltették. Gál László 11.c osztályos tanuló a „Gombacso-
da, avagy gombatermesztés házilag” címû témát választotta, ô a biológia 
szekcióban vett részt. A füzesgyarmati Gazsó Attila 10. c osztályos tanuló 
a tudománytörténeti szekcióban indult a „Fényrajz készítése” címû dolgo-
zatával. Kaszai Laura 9.a osztályos tanuló a „Felületi feszültség egy kicsit 
másképpen” címû dolgozatával a fizika szekcióban mérette meg felkészült-

ségét. A felkészítô tanárok hangsúlyozták, a versenyen résztvevô tanulók olyan témákat dolgoztak fel, amelyek nem 
számítanak törzsanyagnak, és ezeket saját megközelítésükben mutatták be, adták elô. Az elkészített írásos anyaguk 
formai követelménye ugyanaz volt, mint az egyetemi szakdolgozatoknak. Témájukat a zsûri elôtt elô is kellett adniuk, 
alkalmuk nyílott rá, hogy kísérletet és prezentációt mutassanak be. A diákoknak nagy örömet jelentett ez a siker, erôsíti 
önbizalmukat. A szeghalmi diákok kiváló felkészültségét bizonyítja, hogy Gál László ugyanezen a konferencián tavaly is 
elsô lett, illetve Gazsó Attilának és Kaszai Laurának is van még két-három éve a fejlôdésre, és újabb sikerek elérésére. 

Gazsó Attila témájának azért választotta a fényképezés korai szakaszát, mert akkor egy-egy fotó elkészítéséhez több 
órára is szükség volt, ez igen költségessé tette, és csak a gazdagok engedhették meg maguknak. Tíz perces elôadását 
az 1800-as években használt camera obscura-val, az akkori fényképezôgéppel és egy régi Codak fényképezôgép 1927 
és ’30 között gyártott típusával szemléltette. Mondandóját a két zsûritaggal együtt huszonöten figyelték. A siker arra 
ösztönzi, hogy jövôre is részt vegyen a versenyen. Még nem tudja pontosan, hogy mirôl fog szólni a dolgozata, de vala-
milyen kémiával kapcsolatos téma lesz, mert gyógyszerész vagy orvos szeretne lenni. Gál Lászlót Farkas Ilona tanárnô, 
Gazsó Attilát és Kaszai Laurát dr. Tabiné Lehotai Klára tanárnô készítette fel a versenyre.

balról jobbra: gazsó attila,
Kaszai laura és gál lászló.

iroda
Sticky Note
Amennyiben lehetséges a következő sort kellene még eszúrni: A lelkészházaspár meghívást kapott július 6-ra Balatonfüredre, a tavalyi sikeres szereplésük színhelyére a Nemzetközi Fesztiválra. Valamint csatolmányként küldök egy fotót, ha befér a cikkhez. 
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sportélet

Számos lehetôség kínálkozik a sport iránt érdeklôdôknek Füzesgyarma-
ton. Valamennyi sportág örömmel fogadja az új, lehetséges tagokat, és 
mindig szeretettel várják a szurkolni, nézni vágyókat. A buzdító-támogató 
szavak hatalmas pozitív energiával bírnak egy küzdelem során, mi több, 
óriási motivációt jelent a Füzesgyarmatot képviselô sportolóink számára, 
továbbá ambivalens hatással elrettentô példa is lehet az ellenfél számára a 
hatalmas nézôközönség energiája.

Városunkra mindig is jellemzô volt az aktív sportélet. A nagy múlttal 
rendelkezô, 1950-ben alakult Füzesgyarmati SK nagyszerû eredmények-
kel és káprázatos játékkal várja nézôit a napról-napra fejlôdô Lázár Gyula 
Sporttelepen. Természetesen más sportágakban is jeleskedünk, mint kick-
box és kézilabda területén egyre bôvülô a sikerek tárházában. Ezen sportok 
területén elengedhetetlen a testi edzettség és állóképesség. Városunkban 
erre is adatik lehetôség, két konditerem is található településünkön, a Boss 
Body Club és a Markus Gym. Persze más lehetôségek is nyílnak a mozogni 
vágyóknak. A Kastélypark Fürdô tárt kapukkal várja a hét minden napján 
az úszni vágyókat, amit edzésük végén a termálfürdô részén le is vezethetik 
némi lazítással vagy szaunával. A friss levegô mindig jót tesz a szervezetnek 
ezért is érdemes, ahogy idônk engedi biciklire ülni és tekerni, amit a bôvülô 
kerékpár utak lehetôvé is tesznek. Esetleges technikai hiányosságok szem-
pontjából városunkban mûködô Tourinform irodában lehetôségünk adódik 
kerékpárt vagy akár bringóhintót kölcsönözni, ami akár jó kikapcsolódás 
gyanánt is szolgálhat. Sportoljon az egészségéért!

Szôke Sándor

sárréti KoronglÖVô egyesület

A 2014-ben alakult Sárréti Koronglövô Egyesület idén, március 26-án 
rendezte meg második koronglövô bálját. A remek hangulatban telt rendez-
vénynek a Vidra tanya adott otthont.

A 2015-ös szezonra tervezett programjaink az egész nyári és kora ôszi 
hétvégéken gondoskodik a szórakoztatásról. Füzesgyarmaton a Tanácsi 
erdôben minden hétvégén szeretettel várjuk mindazokat, akik kíváncsiak 
erre a sportágra! Családias, gyönyörû környezetben, baráti hangulatban 
zajlanak a különbözô események. 2015. november elsô szombatján, a kör-
nyéken és a megyében egyedülálló éjszakai koronglövészetet tartottunk, 
amelyet nagy érdeklôdés kísért. Ezen fellelkesülve, ebbôl az ötletbôl hagyo-
mányt szeretnénk teremteni. Elôzetes idôpont egyeztetés után szívesen be-
mutatjuk gyermek csoportok számára a sportág szépségeit. Június és július 
hónapban a környezô települések vadásztársaságainak biztosítunk kikap-
csolódási lehetôséget arra, hogy családi körben gyakorolhassák a korong-
lövészetet. Büszkék vagyunk arra, hogy immár második alkalommal Füzes-
gyarmaton versenghetnek a megye vadászai, mert ez a megyei vadásznap 
koronglövô selejtezôjének minôsül. Idôpontja: 2016. július 9. (szombat)

Aki komolyabban érdeklôdik tevékenységünk iránt, keresse fel facebook 
oldalunkat, ahol fotókkal illusztrálva bôvebb információkat kaphat és bepil-
lanthat hétvégi programjainkba!

Várjuk a sportág jelenlegi és jövôbeli rajongóit!

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

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

programajánló

„jÖVônK a Fejlôdés” KonFerenCia 
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

néptánC-ház
2016. június 24. 18.00
Helyszín: Boróka Vendégház

KinCsKeresô tÚra
2016. június 25. 9.00-16.00
Elsô állomás: Tourinform Körös-Sárrét iroda

táborozz VelünK! – loVas tábor
I. tábor: június 27. - július 1.
II. tábor: július 25. - 29.
Információ, jelentkezés: Galambos Sándorné 
+3630/383-5920

unitárius hittantábor
2016. június 27. - július 2.
Helyszín: Kastélypark Fürdô

nyári estéK: megaFon KonCert
2016. július 3.
Helyszín: Kastélypark Fürdô elôtti tér

margaréta tábor
2016. július 4-8. 
Helyszín: Civil Ház, Kastélypark Fürdô
Információ: Kovácsné Czeglédi Mária Tünde

angol/német idegennyelVi tábor
2016. július 11-15.
Információ, jelentkezés: Hegyesi Gorgyán 
Nóránál, az iskola igazgatói irodájában

élôzenés utCabál
2016. július 15. 21.00
Kastélypark Fürdô elôtt

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




