
Csodálatos emberek játéka,
Csodálatos közönségnek

2017. április 22-én 19 órakor zsúfolásig meg-
telt a Füzesgyarmati Közösségi Ház nagyterme.

A Sárréti Hökkentôk újra mûsorra tûzte Kin-
cses Zoltán író-rendezô darabját: „Oroszlán-
vadászat az Olimpiában” címmel. Négy éve, 
hogy elôször játszottuk, majd több helyszínen 
is bemutattuk (Jókai Színház, Mûvészetek Völ-
gye, Törökszentmiklós, Csökmô, Szeghalom…) 
a vidám, poénokkal tûzdelt, rejtôi hangulatot 
tükrözô darabot. Akkor még fúzióban a Török-
szentmiklósi Zsigray Julianna Színjátszó Körrel, a 
Szeghalmi PAGODÁ-val. Most viszont végre önál-
ló társulatként állhattunk a szeretett közönség elé. 

Nagyon sok estét áldoztunk azért, hogy egy vidám és szép estét tudjunk adni a nagyérdemûnek. 
Áldozat? Igen, a pihenésbôl, a családtól lecsípett idô, de mégis valami más is. Csoda, bátorság, öröm, szomorúság, 

lámpaláz, stressz, boldogság, sok-sok érzés, erôs kötelék. Ezt mind megéltük, és remélem, még sokáig megélhetjük 
együtt a közönség és magunk örömére.

A darab szereplôi: Író-rendezô: kincses zoltán, 
rendôr/jassz: Czinege kálmán, Ágnes, varrólány: zsíros 
józsefné, erika, Báró/ hölgyfodrász: nagy Imre, Adél: 
babainé bandula brigitta, a Mûvésznô: Feketéné 
Hanzi Ilona, bártulajdonos: tüdôsné kovács mária, pin-
cérlány: szabó lászlóné, erzsike, Kudlikné Manci: Hor-
váth Henrietta, Szapora/Kropacsek: rácz géza, Micike: 
Csák emese, Madam David: Csák Imre, a Muzsikus (ki-
nek dalból van a lelke): gál István, zenetanár, Gerzson, a 
szalon vezetôje, fô szurkáló, író-rendezô: kincses zoltán.

Munkánkat segítette: Füzesgyarmat Önkormányzata, a 
Közösségi Ház dolgozói, Kedves Presszó, Homoki István-
né vállalkozó, Ösvény Alapítvány, Pozojevich Miklós, Hu-
szár Róbert, Hegyesi János Városi Könyvtár, Sípos Sándor, 
Vass Gyula, Dekorpont.

Terveink? Van, de még átgondolás alatt. Folytatás azon-
ban biztosan lesz!  Ibrányi Éva társulati vezetô

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja • XXIX. évfolyam 05. szám • 2017. május

Születések
Orosz Dominik 2017. 04. 08.

H ázasságkötések
2017. április 21-én került sor Kovács Rebeka és 
Sárközi Viktor Zénó, 
április 21-én került sor Komróczki Gabriella és Legény Gábor, 
április 22-én került sor Sárközi Ágnes és Lukács Béla 
házasságkötésére.
Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak! Fotók: Such Tamás
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• Lévainé Homoki Éva a Hegyesi János Városi Könyvtár és 
Közmûvelôdési Intézmény igazgatója megtartotta 2016. évi 
szakmai beszámolóját. Ismertette többek között a könyvtár 
tevékenységét, a személyi ellátottságot, gazdálkodásukat, az 
intézményekkel való együttmûködésüket és a Könyvtárban és 
Képtárban megvalósult programokat, rendezvényeket. Ezen kí-
vül pontos számadatokkal szolgált a könyvtárhasználattal kap-
csolatban. Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint az Intéz-
mény fenntartója, a Könyvtár 2016. évi szakmai munkájáról 
szóló beszámolót elfogadta.

• Turbucz Róbert ügyvezetô megtartotta a Füzesgyarmati Vá-
rosgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2016. évi gaz-
dálkodásáról szóló beszámolóját, melyben az Önkormányzattól 
kapott támogatás, bevételek és költségek pontos levezetése 
történt meg. A Kft. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 
100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A társaság fô 
profilja az Önkormányzat tulajdonában álló közfeladat ellátását 
szolgáló vagyon üzemeltetése, amelyen túl a vállalkozás saját 
vállalkozási tevékenységébôl származó bevétellel is rendelkezik. 
A Képviselô-testület az elkészített beszámolót 431.476.- eFt 

Eszköz és Forrás fôösszeggel, valamint 11.655.- eFt adózott 
eredménnyel elfogadta.

• Kovács Márton ügyvezetô megtartotta a Füzesgyarmati 
Kastélypark Fürdô és Üdülési Szolgáltató Kft. 2016. évi gazdál-
kodásáról szóló beszámolóját. A Kft. Füzesgyarmat Város Önkor-
mányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, 
melynek fô profilja a részére vagyonkezelésbe adott Kastélypark 
Fürdô, valamint a hozzá tartozó szálláshelyek mûködtetése. 
A Képviselô-testület a gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta.

• A Szeghalmi Járási Hivatal vezetôje tájékoztatta Önkormány-
zatunkat arról, hogy 2017. évtôl lehetôvé teszik az Önkormány-
zatok részére, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által szer-
vezett közfoglalkoztatási programok keretében a közutak mellôl 
kitermelt faanyagra igényt nyújtsanak be, és azt a továbbiakban 
szociális alapon saját lakosságuk részére kiosszák. Az igénylés 
keretében legfeljebb 10 millió forint érték tûzifa elszállítására 
van lehetôség. A Képviselô-testület hozzájárult ahhoz, hogy a 
település nevében igénylés kerüljön benyújtásra a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-hez szociális célú tûzifa biztosítása céljából.

önkormányzatI HÍrek

FrIss zöldség a HelyI kertészetbôl

Településünkön már több éve sikeresen 
mûködik a zöldségtermesztés. Kovács Károlyt, 
a kertészet vezetôjét kértük, hogy tájékoztassa 
a lakosságot az aktualitásokról. 

– Jelenleg öt sátorban, összesen 2200 m2-
en folyamatosan mûködik a növénytermesztés. 
A két db fûtött fóliában télen is vannak növé-
nyek, onnan folyamatosan értékesítettük a 
helyi piacon a lakosságnak, illetve a nagyobb 
kereskedôknek a karalábét és a retket. A 4-5-ös 
fóliasátorban november-decemberben dugdos-
ták el a közmunkások a zöldhagymát, amelynek jó része már szintén értékesítésre került. Ennek a helyére hamarosan 
TV paprika kerül. Jelenleg az elsô fóliában paradicsom, a másodikban erôs paprika, a harmadikban TV paprika van. 
Ennek az értékesítése júniustól folyamatos lesz novemberig. A szabadföldön 2500 m2-en már ôsszel eldugdosták a 
vöröshagymát dolgozóink, amelyet most zöldhagymaként értékesítünk. Már elvetettük a petrezselymet és a répát, je-
lenleg a burgonya vetését szervezzük. A tavaszi palánták elônevelése is folyamatban van (fejeskáposzta, kelkáposzta, 
vöröskáposzta, zeller). Ezek is hamarosan kikerülnek a szabadföldbe. A nálunk termesztett zöldségféléket a lakosság 
helyben is megvásárolhatja a kertészetben, szombatonként a piacon, valamint megtalálhatja a Csaba Tabak és a Reál 
üzleteiben is. Javasoljuk minden olvasónknak, hogy kóstolja meg a helyben termesztett paradicsomot, paprikát, ká-
posztaféléket, karalábét, répát és burgonyát.

VIrágos Füzesgyarmat 2017

Füzesgyarmat Város Képviselô-Testülete 18 éve hozta létre a Vi-
rágos Füzesgyarmat pályázatot. Célja az volt ennek a kezdeménye-
zésnek, hogy díjazza azokat a lakosokat, akik a házuk elôtti területet 
példaértékû módon gondozzák. A pályázatra nem kell jelentkezni, mi-
vel minden utca minden háza elôtti közterületét meg fogjuk tekinte-
ni, és a zsûri döntése alapján nevezzük meg a legszebb elôkerteket. 
Ezzel a pályázattal arra buzdítjuk a városlakókat, hogy a házuk elôtti 
területeket virágos növényekkel díszítsék, így szemet gyönyörködtetô 
elôkertek örvendeztessék meg az itt élôket és a városunkba érkezôket. 
A legszebb kertekbôl 10-et értékes vásárlási utalvánnyal díjazzuk. Az 
értékelést 3 fôbôl álló zsûri végzi, a bejárást májustól kezdjük meg.

A díjkiosztásra az augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen kerül sor, 
az érintetteket levélben értesítjük. Tegyünk együtt Füzesgyarmat virá-
gos várossá tételéért! Mindenkinek örömteli kertészkedést kívánunk!

Bere Katalin képviselô
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Füzesgyarmat - VédôHáló a Családokért 

A 2017. március 24-én, Füzesgyarmaton, a Thermál 
Hotel Gara Gyógyszállóban megtartott Nyitórendezvény-
nyel elindult az Ösvény Alapítvány EFOP-1.2.1-15-2016-
00813 számú TÁMASZ – Családsegítô programsorozat 
az Ösvény Esélynövelô Alapítványnál” címû programja.

A nyertes projekt 2017. március 01. – 2019. március 
01. között valósul meg. 4 település – Bucsa, Biharugra, 
Sarkad, Füzesgyarmat - lakosságának biztosít ingyenes, 
hasznos és színes tanácsadásokat, közösségépítô prog-
ramokat, elôtérbe helyezve a célcsoportként megjelent hátrányos helyzetû személyeket, családokat.

A rendezvény elôadásain bemutatásra került a 2 éves program részletes tartalma a célcsoport, a szakmai megvaló-
sítók, együttmûködôk részére. A projekt a települések önkormányzati, egyházi és civil szféra összefogásával, egymás 
feladatait kiegészítve és segítséget nyújtva valósul meg. A nyitórendezvény zárásaként Kláricz János, Bucsa polgármes-
tere, Mester Judit Ibolya, Sarkad város alpolgármester asszonya, Makra Tibor, Biharugra Község polgármestere, Bere 
Károly, Füzesgyarmat Város polgármestere, valamint Hegedûs Zsolt, az Ösvény Esélynövelô Alapítvány ügyvezetôje 
Együttmûködési megállapodást írtak alá a projekt sikeres megvalósítása érdekében.

„az ember a szÍVe mélyén örökké oda Való, aHol született”

2011-ben került bevezetésre képviselôi elôterjesztésemnek köszönhetôen 
az akkor még Babaérkezési támogatásként elnevezett egyszeri, gyerme-
kenként 20.000 forintos önkormányzati támogatás városunkban. 2016 
év végéig 236 gyermek részére, összesen 4.720.000 forint támogatással 
tudtunk segíteni a családoknak a gyermekük születését követôen. Ehhez 
kapcsolódva jött a további ötlet, hogy a városunkba született gyermekek 
tiszteletére ültessünk fákat is. Kettôs cél vezérelt, a már említett tisztelet, 
és nem utolsó sorban ezzel a programmal is szerettem volna felhívni a fi-

gyelmet a környezetünk védelmére, mely még mindig „gyerekcipôben” jár településünkön. Ebben az évben, március 
utolsó napján, egy csodálatos napsütéses délután került sor a Születésfa ültetésre. A védônôk által összesített névsor 
alapján 85 darab kôris facsemetét ültettünk el a 2015-2016-ban született gyermekeknek. Nagy öröm volt látni, milyen 
sokan eljöttek a programra, és külön öröm volt az is, hogy sok nagyszülô együtt érkezett unokájával a rendezvényünk-
re. Az elmúlt két évet nézve - az országos statisztikához igazodva –, városunkban is több kisfiú született, mint kislány. 
Önkormányzatunk támogatásával apró, névre szóló ajándékkal is kedveskedtünk a gyermekeknek. Kérem Önöket, 
hogy járjanak a kisfákhoz, és gondozzák ôket, ha idejük engedi. Illetve egy fontos megjegyzés: mindenki jegyezze meg 
hol ültette el a kisfáját, hogy ez a késôbbiekben se okozzon gondot. Hamarosan padokat is elhelyezünk a területen, 
hogy minél többen látogassanak a facsemetékhez. Bízom abban, hogy két évtized múlva egy kisebb kis erdôt csodál-
hatunk az adott területen, és nem egy kiszáradt, szikes legelôt. A Tamási Áron idézet pedig legyen egy útravaló minden 
gyermek számára, hiszen tudva levô, nagyon sok gyermeket felnôttként majd más településre, akár más országba 
sodorhat az élet, de soha ne felejtsék el, hogy hol születtek!

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselô

„tIszta Fej - tIszta tudat” – preVenCIós elôadás

A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat a Békés megyei Kábítószer ellenes Fórum 
közremûködésével 2017. március 24-én „tiszta fej 
– tiszta tudat” kábítószer és az alkohol hatása a 
mai fiatalokra címû, prevenciós programot tartott 
a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános és Alapfokú 
Mûvészeti Iskolában. A programon a 7. és 8. osztályos 
tanulók vettek részt, akik felvilágosítást kaptak szakmai 
egészségügyi (Lovász Judit védônô) és rendôrségi (Tele-

kiné Furák Mónika r.alz.) elôadótól. Részletesen beszámoltak a kábítószer és az alkohol pusztító folyamatáról a szer-
vezetben, illetve a társadalmi veszélyességét is kiemelték. Kitértek a korunkat megtámadó nagyfokú alkoholizmus és 
kábítószer roncsoló hatásaira. Sok érdekességet jelenítettek meg az elôadók a kivetítôn, amit a gyerekek nagy figye-
lemmel néztek és hallgattak. Az ilyen felvilágosító program élesen bemutatja, mivé válhatnak, ha ezeket a veszélyes 
tudatmódosító szereket kipróbálják. 125 fô tanuló és kísérô tanáraik jelentek meg a programon, amely két részbôl ált: 
Kíváncsiságtól a Függôségig, Csínytevéstôl a Bûnözésig. A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat köszöne-
tet mond a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárainak és vezetôségének a prog-
ram megvalósításáért. Köszönetet mond a Füzesgyarmati Védônôi Szolgálat és a Békés Megyei Rendôr-fôkapitányság 
Bûnmegelôzési Osztály Vezetôjének az elôadások magas színvonaláért, valamint meghívott és megjelent vendégeinek. 

Éri Lajos FRNÖ elnökhelyettes 
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értékes mûalkotásokkal gazdagodott 
Füzesgyarmat Város önkormányzata

2016. november 16-án a füzesgyarmati születésû, néhai barkóczi 
gyula festômûvész festményhagyatékának újabb darabjait vehet-
tük át örököseitôl. Talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy nem sok 
füzesgyarmati embernek ismerôs Barkóczi Gyula neve és munkássága.

Barkóczi Gyula 1912. március 12-én született Füzesgyarmaton. Ere-
deti neve Serbán Gyula volt, „mûvésznevét” (Barkóczi Gyula) festôi pá-
lyája során nagymamája emlékére vette fel.

Festményeit, melyek között sok akvarell és olajfestmény található, ha-
zai és külföldi kiállításokon mutatta be.

kiállításai: Magyarországon: Ernst Múzeum 1953; Szeghalom 1953, 1986; 
Iparmûvészeti Múzeum 1954; Balatonfüred 1987; Budapesti Galéria 1988.

külföldön: Velence 1965; Lorette 1980; Trogir 1985. 
A 2000. május 18-án bekövetkezett halála elôtti végakaratát követve, özvegye 

2001. július 23-án 17 festményt adott át az Önkormányzatnak. A festményeket a 
Városi Könyvtár falán helyeztük el, ott tekinthetik meg a könyvtár látogatói. Barkóczi 
Gyuláné 2016-ban bekövetkezett halálát követôen az örökösök a festômûvész vég-
akaratát követve további 20 festményt adtak át az Önkormányzatnak. A festmények 
átvételénél kértük Demján Ilona füzesgyarmati festômûvész közremûködését, aki 
felvállalta, hogy az eddigi tárolás miatt eléggé rossz állapotban lévô festmények 
szakszerû restaurálását elvégzi. Ez a munka jelenleg folyamatban van, majd ezt 
követôen a festmények Barkóczi Gyula rendelkezésének megfelelôen a Városháza 
helyiségeiben kerülnek elhelyezésre.

Fehér László aljegyzô

képtár HÍrek

Kedves Füzesgyarmatiak!
A Szitás Erzsébet Képtár és Lázár Lajos Tûzoltóeszközök 

gyûjteménye idei eseményeirôl, tervezett programjairól tájékoz-
tatjuk Önöket az alábbiakban.

Januárban, a Magyar Kultúra Napja alkalmából „Tehetséges 
füzesgyarmati fiatalok” címmel tizenegy fiatal alkotó válogatott 
munkáiból kiállítást rendeztünk. Névsor szerint: Fegyver Olívia, 
Furkó Bálint, Gál Ágnes, Kovács Bettina, Kovács Gréta Tünde, Lé-
vai Márk, Lévai Viktor, Nagy Levente, Németh Norbert, Radovics 
Judit, Szabó Petra. A megnyitó ünnepségen fellépett Szabó Tí-

mea énekkel, verssel, Szabó Attila énekkel. Ének-zene tanáruk, Nagy Gábor gitármuzsikájával kísérte a kis dalosokat. 
Érdekesség, hogy Földesi Csenge fiatal novellaíró egy írását olvasta fel, hiszen a magyar kultúrának sok-sok ágát 
mûvelik itthon és külföldön egyaránt füzesgyarmati fiatalok is. Az ünnepségen csak ízelítôt adhattunk néhányuk mun-
kásságából. 2016-ban 22 héten át sikeresen zajló kreatív keddünk ebben 
az évben „Kreatív kör” néven folytatódik. Elôször április 26-án, szerdán 16 
órától vártuk a régi és az új alkotni szeretô barátainkat, legyen az férfi vagy 
nô! Azután Banadicsné Szabó Margit kézmûves- nyugdíjas tanítónô kiállí-
tását tekinthetik meg, bô egy hónapig, melynek megnyitóját május 19-én, 
pénteken 15 órakor tartjuk. Címe: „mûveld a csodát, ne magyarázd”.

Nyári táborunk még szervezés alatt van, de az már tudható, hogy újszerû 
és nagyszerû lesz, hiszen a Füzesgyarmati Kézmûves Egyesülettel karöltve 
egy kis színházat csinálunk. Nevezetesen egy mesét dolgozunk fel úgy, 
hogy a díszletet és jelmezeket kézmûves technikával maguk a gyerekek 

készítik, miközben na-
ponta próbáljuk az ötödik napon elôadandó kis darabunkat.

A további terveink között szerepel a 20 éves képtárunkban 20 
héten át tartó játékos megmérettetés, amely az idelátogatók rendel-
kezésére áll, és aki élni akar vele, bedobja egy kis ládába a kitöltött 
tesztet, a huszadik hét végén pedig kisorsoljuk a szerencsést, aki 
ajándékot kap tôlünk. A Magyar Festészet Napja alkalmából is lesz 
kiállításunk Dr. Kenyeresné Z. Ágnes mûvész-tanár új festményeibôl. 
Néhány más programunkról, melyek még tervek, majd késôbbi hír-
adásainkból tájékozódhatnak kedves olvasóink. Szeretettel várjuk 
továbbra is az érdeklôdôket!

Rézné Doma Katalin
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IskolaI HÍrek – áprIlIs

Április hónapban nemcsak az idôjárás volt nagyon változatos, hanem az iskolai életünk is. Az év végi nagy erôpróbák 
elôtti hónap a pihenésrôl, elôtte és utána a komoly munkáról szólt. Mint miden hónapban, most is örömmel és büsz-
kén tudok beszámolni a sikeres versenyeredményekrôl. Április hónapban a tavaszi szünet ellenére is 12 versenyen 
mérettettek meg tanulóink. Ezek a versenyek 1 kivételével területi, megyei, regionális és országos versenyek vol-
tak. Minden tanulónk és felkészítôik sokat tettek azért, hogy továbbjussanak ezekre a versenyekre, melyek a sport, 
mûvészet, irodalom, nyelvtan, matematika és természetismeret területeket fedték le. Már magában jutalom a részvétel 
is ezeken a versenyeken, a jó helyezés viszont megkoronázása a gyermeki tudásnak. A versenyek közül kiemelkedik a 
városunkban megrendezésre kerülô hagyományos alsós területi mesemondóverseny, melyet az alsós munkaközösség 
ez alkalommal is színvonalasan rendezett meg. A Sárrét iskoláinak tehetséges mesemondói töltöttek el egy csodálatos 
délutánt iskolánkban. Büszkék vagyunk arra, hogy évrôl-évre megtisztelik városunkat és iskolánkat a részvételükkel.

A tavaszi szünet elôtti programok közül kiemelkedett a Digitális témahét tevékenységeinek sora, melyet az infor-
matikatanárok szerveztek. Komolyzenei koncertsorozat elôadásán vettek részt a 3.-4. évfolyam tanulói és tanítói a 
Közösségi Házban. Érdekes élmény volt tanulóinknak és testnevelôinknek a Megyefutáson részt venni és képviselni 
városunkat. A szünetet egy húsvéti bulival köszöntötték gyermekeink a 8.a osztály és osztályfônökük szervezésében.

A tavaszi szünetet követôen indult útjára a Fenntarthatóság és környezetvédelem témahét, változatos délelôtti 
és délutáni programokkal, melyben minden tanuló és pedagógus érintett volt. Azért is fontos ez számunkra, mert 
Ökoiskola vagyunk. Határozottan állíthatom, hogy áprilisban sem unatkoztak a szorgalmas, érdeklôdô diákjaink, sem 
iskolánk pedagógusai. Köszönjük a támogatást azoknak, akik segítették a gyerekeket és a pedagógusokat!

Koósné Horváth Angéla intézményvezetô-helyettes

FüzesgyarmatI országos 
mazsorett FesztIVál

A Füzesgyarmati Mazsorett Együt-
tes a Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetséggel karöltve, 2017. 04. 08-
án, elsô alkalommal szervezett Orszá-
gos Mazsorett Fesztivált. A rendezvény 
kiemelt támogatója Füzesgyarmat Vá-
ros Önkormányzata. A zsúfolásig meg-
telt Sportcsarnokban Dr. Kovács József 
országgyûlési képviselô úr köszöntötte 
a résztvevôket és nyitotta meg a ren-

dezvényt, a Békés Megyei Önkormányzat alelnökének, Tolnai Péter úrnak a társaságában. Besenyôtelek, Debrecen, 
Füzesgyarmat, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Szeghalom, Vác és Zsadány települések, 17 csoportja vállalkozott a 
szakmai megmérettetésre. Versenyen kívül bemutatkoztak a helyi utánpótlás csoportok. Közremûködött a Gál István 
karnagy által vezetett Csökmôi Ifjúsági Fúvószenekar. A rendezvényt konferálta: Szabó Imre.

A zsûri a minôsítés szabályai szerint értékelte a produkciókat. A résztvevô csoportok oklevél, bronz, ezüst, arany 
és kiemelt arany oklevélben részesültek. Az ajándékokat átadta: Bere Károly polgármester, Kovácsné Czeglédi Mária 
Tünde tanácsnok, Dr. Blága János jegyzô. A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes csoportjai remekül szerepeltek.

A Százszorszép csoport I. korcsoportban (6-10 évesek) Kiemelt Arany Oklevelet szerzett.
A Napsugár csoport Felnôtt korcsoportban (18 év felettiek) Show kategóriában Arany, Pom-pon kategóriában Ki-

emelt Arany Oklevélben részesült. A versenyzôk, a csoportvezetôk, a zsûritagok és a hozzátartozók elégedetten tá-
voztak. Kiemelték a szívélyes fogadtatást, a bôséges vendéglátást, az ízléses dekorációt, a minôségi ajándékokat, a 
változatos programlehetôségeket, a szervezôk segítôkészségét, figyelmességét. A fesztivált Bere Károly polgármester 
úr és Dohos László úr, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség tiszteletbeli elnöke zárta be.

Köszönjük Füzesgyarmat Önkormányzatának, intézményeinek, szervezeteinek, vállalkozóinak, magánszemélyeknek 
és a szülôknek a pozitív hozzáállását, példaértékû összefogását és anyagi áldozatvállalását!

Macskinné Pór Erzsébet mûvészeti vezetô

a jöVô dIgItálIs – tanulj meg élnI benne!

Várjuk jelentkezését az OKT-OPERISZ Kft. által indított a GINOP-6.1.2-15 
Digitális szakadék csökkentése címû kiemelt projektbôl finanszírozott -, 
INGYENES 35 órás informatikai képzésre!

A képzés célja, hogy megismertesse az informatika és az okos eszközök 
világát azokkal, akik eddig idegenkedtek tôle, vagy nem merték használni.

A képzés helyszíne a Kossuth Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészeti Iskola (5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2.) 

Érdeklôdni, jelentkezni Kálmán Julianna tanárnônél 
(30/527-9701) lehet.
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toVább újul a sporttelep

Városunk focicsapata a megyei bajnok-
ságban folyamatosan javuló teljesítményt 
mutat. ezzel párhuzamosan az utóbbi évek-
ben – bizonyára olvasóink is észrevették 
már - folyamatosan újítják fel a lázár gyula 
sporttelepet. a közelmúltban létesítették 
a mûfüves pályát, és korszerûsítették az 
öltözôt. a közeljövô terveirôl boros tiborral, 
a Füzesgyarmati sport klub szakosztályvezetôjével beszélgettünk, aki az alábbiakról tájékoztatta lapunkat.

- A jelenleg hatályos infrastrukturális és versenyeztetési szabályzat útmutatói alapján az ország 19 megyéjének, 
illetve a fôváros bajnoka feltételesen a pályán jogot szerezhet a Nemzeti Bajnokság III. osztályában való indulásra. 
Ez részben azt jelenti, hogy a megyék bajnokai egymással sorsolással párba állítva osztályozót fognak játszani az NB 
III-ban való induláshoz. Ez önmagában nem jogosítja csapatunkat az indulásra, mivel az elôírások alapján 2017. 06. 
15-ig egyéb pénzügyi, személyi és infrastrukturális licence feltételeknek is meg kell felelni. A licence pályázatot 2017. 
március 15-ig lehetett benyújtani. A Füzesgyarmati Sport Klub az MLSZ-hez erre a határidôre beadta az erre irányuló 
kérelmét. Megtörtént a szemlebejárás, amely alapján az Egyesület és a Város közös döntése eredményeként elkezdtük 
a szükséges beruházásokat. Az eddigiekhez képest a lelátóra stadionszékeket kell szerelni, illetve azt le is kell fedni. 
Vendégszektort kell kialakítani, külön beléptetési útvonallal és az ehhez tartozó kiszolgálóhelyiségekkel. Új kötelezett-
ség az orvosi szoba, dopping szoba, mintavételi hely és várók kialakítása, valamint az ezek mûködéséhez szükséges 
eszközök beszerzése és üzembe helyezése. Többek között újraélesztô készüléket, defibrillátort is venni fogunk. A pá-
lyaméretet is a nemzetközi szabványokhoz kell igazítanunk, és eredményjelzôt is fel kell szereltetnünk. Bôvíteni kell a 
nézôket kiszolgáló illemhelyek számát, továbbá ki kell még alakítanunk nôi játékvezetôi öltözôt, sajtó- és VIP szobát. 

Csapatunk jelen pillanatban 3 pontos elônnyel vezeti a bajnokságot, mely a pályán elért eredmények alapján pilla-
natnyilag feljogosít bennünket az osztályozón való részvételre. Reméljük, hogy ezek a tervek könnyedén megvalósul-
nak, és a csapat sikeres szereplése még több szurkolót motivál arra, hogy kilátogasson a meccsekre.

beszámoló az erdélyI kIrándulásról

A Füzesgyarmati „Életet az Éveknek” Nyug-
díjas Klub tagjai 5 napos erdélyi kiránduláson 
vettek részt 48 fôvel. 2017. április 14-18-ig 
erdélyi programunkban szerepelt Kolozsvár 
(Botanikus kert), Sepsiszentgyörgy (Székely 
Nemzeti Múzeum), Csernáton (Néprajzi Múze-
um), Kézdivásárhely (Incze László Céhtörténeti 
Múzeum) megtekintése. Részt vettünk hagyo-

mányos húsvéti ételszentelési ünnepségen is. További programjaink között szerepelt még terepjáró jármûvekkel a Gor-
don-hegyen lévô 960 méter magasan lévô Krisztus kilátó megtekintése. Jártunk a Madarasi-Hargitán, amelyre traktoros 
pótkocsikkal mentünk a Madarasi Menedékházig, ami 1650 méter magasan található, innen gyalogosan a csúcsig, 
amely 1801 méter. Hazafelé jövet a Csucsán lévô Octavian Goga Emlékház megtekintése szerepelt a programunkban. 
Mindenki élményekkel gazdagon feltöltôdve tért haza. A kirándulás Lakatos Sándor szervezésével valósult meg.

Lakatos Sándor

kentaur le I. megyeI bajnokI Forduló

Szeszélyes évszakot élünk, majd hogy nem mind a 4 évszak váltakozik 
napról napra. Felkészülési lehetôségeink sajnos egyenlôek a nullával. De 
elindultunk a Békés Megyei Bajnoki Forduló legelsô versenyén 2017. ápri-
lis 23-án. Jó hangulatú versenyen vettünk részt, ahol 16 kategóriában ren-
dezték meg a versenyt, összesen 141 startot jegyeztek a jegyzôkönyvek. 
Úgy gondolom, errôl a versenyrôl is nagy élménnyel, tapasztalatokkal tér-
hettünk haza. ovis póni ügyességi kategória: Czibi Erzsébet 3. hely. 
Iskolás ügyességi: Tóth Nikoletta és Tóth-Bakos Blanka (Szeghalom) 
szép, hibátlan, sikeres pályát teljesítettek. Borbíró Boglárka 1 hibával, de 
szép pályát teljesített. Iskolás ügetô póni: Tóth Laura 6. hely.

Ismételten köszönjük Hajdu Istvánnak a gépjármûvet, amivel vontathat-
juk a lószállítónkat! Valamint Varga Lászlónénak a verseny elôtti napon 
nyújtott segítségét! Tóthné Biró Tündinek, Bakos Bettinek, Borbíróne An-
dinak és a Mamának a verseny ideje alatt nyújtott segítségüket!

Gratulálunk minden gyôztes, helyezett és minden sikeres pályát teljesítô 
kis lovasnak! További sok sikert!

Szabó Erzsébet
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reFormátus egyHáz HÍreI

konfirmáció: Húsvétkor az idén megjött a karácsony 
is. Tél a tavaszban. De nem álhatott ellen a Lélek fuval-
latának a zord idô, konfirmáló fiataljaink hittel vallották: 
jézus krisztus Isten Fia, megváltó! „Kicsi még a hi-
tetek, de jó minôségû, nôjön naggyá Isten dicsôségére, 
Anyaszentegyházunk javára.” Ôsi gyakorlat szerint kézrá-
tétellel, áldással fogadtattak be gyülekezetünk nagykorú, 
úrvacsorával élô tagjaivá ifjaink. Hogy sok-e vagy kevés 
a húsz fiatal, az idô megmutatja. Tudjuk ugyan, hogy – 
„A csirkét ôsszel kell számolni, nem tavasszal!” – mégis 
hálásak vagyunk, hiszen épp ötven éve volt ennyi kon-
firmáló Füzesgyarmaton, mint idén, a reformáció 500-ik 
évében. „Mint hôs kezében a nyilak, olyanok a serdülô ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem 
szégyenül meg…” Zsoltárok 127:4-5

Harangalapítványunk részére az elmúlt fél év-
ben 708.500 Ft adomány érkezett. Név szerint az 
alábbi személyek és családok: Nagy László /Gyula/, 
Homokiné Dr. Baranyai Ildikó /Brüsszel/, Ibrányi Éva, 
Hevesi Zsoltné /Debrecen/, Szôke Gyuláné, Dr. Sári 
Emma /Budapest/, Ince László, Gyányi Lajos, Gergely 
Józsefné, Galambos Katalin, Csák János, Derbák Im-
réné, Nagy Györgyné, Szécsi József, Szabó Imre, Var-
ró Eszter, Id. Galambos János, Ifj. Galambos János, 
Galambos Emerencia, Szabó Sándorné, Nagy Ferenc, 
Károlyi Zsigmond, Özv. Szilágyi Lajosné, Pardi István-
né, Nagy Lászlóné, Rácz Istvánné, Tatár Rozália, Pálfi 
Sándorné, Jeneses László, Kovács István /Murony/, 

Zsadányi Jánosné, Láda Gyuláné, Hegyesi Sándorné, Elek Sándorné, Boross Zsigmond /Szeghalom/, Szabó József, 
Furkó Imre, Simon Antalné, Dr. Rózsa Lajosné, id. Barna János, Nemes Lilla, Bali Istvánné, Nyilas Endréné, Nagy Imré-
né, Nagy Kitti, Dorogi Károlyné /Körösladány/, Bagdi Imréné, Pál Lajosné, Csenkei Sándor, Daru Jánosné. A bekerülési 
összeg háromnegyede már az alapítvány rendelkezésére áll. Bízva abban, hogy a hiányzó bô kétmillió forintot is sikerül 
összegyûjteni, április 8-án szerzôdést kötöttünk. A lengyel harangöntôk /Krusowscky testvérek/ 111.600 PLN -Zlo-
tyi összegért szeptember végéig egy 700 és egy 420 kg-os harang öntését, valamint a templomtoronyba helyezését 
vállalták el. Továbbra is köszönettel várjuk a neves felajánlásokat. Adakozni a Lelkészi Hivatalban, illetve az Alapítvány 
Számlaszámán lehet: 11733027-20053402 Füzesgyarmati Református Templom Harangjaiért Alapítvány.

alkalmaink: Június 4-én de. 10 órától pünkösd- ünnepi istentisztelet a templomban. Június 5-én 10 órától Sza-
badtéri Istentisztelet a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Körének házánál. /Szabolcs utca 5 sz./ nyári nap-
közis Hittanos táborunkat június 19-25. között tartjuk.

pünkösdi üzenet: „És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be szent lé-
lekkel!” Efézus 5:18

Tóth Zoltán református lelkipásztor

magyar költészet napja a könyVtárban

„A költészet a gondolat és a zene kombinációja”
Edgar Allen Poe

A magyar költészet napját Magyarországon 1964-
óta József Attila születésnapján, április 11-én ünne-
peljük. Ebbôl az alkalomból minden évben irodalmi 
elôadó esttel, könyvbemutatóval, költôtalálkozóval 
tisztelgünk a magyar líra elôtt. A rendezvényen klasz-
szikus és kortárs költôk versei egyaránt elhangzanak.

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési 
Intézmény is 2017. április 11-én emlékezett meg a 

költészet napjáról, „ÉN most szeretlek téged”, Mohos Péter verses-zenés önálló estjével. 
Nagy létszámmal és annál nagyobb érdeklôdéssel várták a vendégek az elôadást. Megható és egyben felemelô 

érzés volt hallgatni a szép verseket, megzenésített verseket, melyeket az elôadótól hallhattunk.
Intézményünk ezen jeles nap alkalmából megjutalmazta azokat a könyvtár tagokat, olvasókat, akik régóta tagjai a 

könyvtárunknak, és használják is a könyvtárat , sok könyvet kölcsönöznek. A könyvtár igazgatója, Lévainé Homoki Éva 
21 olvasónak adott át könyvjutalmat.
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sárrétI gyöngyHalász 
gyermeksport egyesület HÍreI

Egyesületünk 2016. júniusától átvette az U19-
es utánpótlás csapat felkészítését a Füzesgyarma-
ti SK-tól. A bajnokságnak úgy vágtunk neki, hogy 
ha lehetôség van rá, dobogón végezzen a csapat. 
Célunk között szerepelt, hogy azokat a gyerekeket 
is visszacsalogassuk, akik ilyen-olyan okokból nem 
sportoltak. Ez sikerült is és 22 fôvel kezdtük el a 
bajnokságot. A nyarat a csapat tisztességesen dol-
gozta végig. Már ekkor érzôdött, hogy sikerre éhes 
társaság formálódott. Az ôsz remekül sikeredett és 14 mérkôzésbôl 13-at megnyertük. A telet is végig dolgozták a fiúk. 
Minden gyermek az edzések mellett a Városi Terembajnokságon is szerepelt. A tavasznak kimondatlanul úgy vágtunk 
neki, hogy a bajnokságot akár meg is nyerhetjük. A csapat meg is nyerte úgy, hogy még 6 forduló van hátra a bajnok-
ságból. A tavasszal már egyre többen jártak ki a meccseinkre szurkolni, amit a fiúk nagy örömmel fogadtak. Jelenleg 
23 mérkôzésbôl 22-ôt megnyertünk. 

A bajnokság megnyerésével a csapat jogot szerzett a Békés megyei kiemelt bajnokságban való részvételre. 
A csapat tagjai: Láposi Viktor György, Fekete Gábor János, Balogh Adrián Márk, Földi László Zsolt, Dóczi Attila Dáni-

el, Zs. Nagy Bence, Nagy Achillesz, Polgárdi Szabolcs, Kovács Máté Zoltán, Kádár Norbert, Komáromi Richárd Gábor, 
Szekeres János, Láda Márk, Mogyorósi Csaba István, Vigh Krisztián, Vámos Soma Dániel, Illés Tamás Dávid, Gidai 
Lajos, Botos László, Tóth Tibor, Kovács Krisztián, Vadász Alex. 

Nyéki Szabolcs edzô

országos twIrlIng 
Verseny 

A Sárréti Gyöngyhalász 
Gyermeksport Egyesü-
let Twirling Szakosztálya 
három versenyzôvel vett 
részt az ez évi elsô, Paksi 
versenyen.

A Magyar Twirling 
Szövetség - új tagokkal 
bôvülve -, mintegy 90 
versenyzôje mérette meg 
magát. Ebben az évben 

új, ritmikus twirlingben is versenyezhettek a lányok a hagyományos kötelezô, 
for fun és freestyle kategóriákon kívül. Ezen új kategóriában egyesületünk 
versenyzôi még nem indultak, de a jövôben szándékaink szerint itt is kép-
viseltetjük magunkat. A verseny igen szoros eredményeket hozott, a lányok 
kategóriájukban tudásuknak, felkészültségüknek megfelelôen teljesítettek. 
Elsô versenyén Szilágyi Veronika Emma VII., Szabó Réka Anna VIII. helyen 
végzett Elôkészítô I. kategóriában. Béres Alexandra III. helyezett lett Alap I. 
kategóriában. Edzôjük: Kiss Ildikó. A versenyen kapta meg Túri Judit a 2016. 
év összetett bajnoka címért járó kupát. A lányoknak gratulálunk, a szülôk és az 
egyesület segítségét köszönjük. Következô versenyünk idôpontja 2017. április 
29. Gyömrô.

Kiss Józsefné szakosztályvezetô

programajánló

trIanonI megemlékezés
Idôpont: 2017. június 4. 
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

I. Világháborús emlékmû

mesés nap – 
„Hamuban sült pogáCsa”
Idôpont: 2017. június 10.
Helyszín: Füzesgyarmat, Kossuth u. 48.

egészségkör: FItoterápIa
Idôpont: 2017. június 12. 
Helyszín: Füzesgyarmat, Civil ház

gyerektábor a reFormátusoknál
Idôpont: 2017. június 19-25. 
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

Református Egyház

tanéVzáró ünnepély
Idôpont: 2017. június 21.
Helyszín: Füzesgyarmat, Sportcsarnok

loVastábor
Idôpont: 2017. június 26-30.
Helyszín: Füzesgyarmat

Füzes FesztIVál
Idôpont: 2017. június 30. – július 1.
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

Városi Sporttelep

n 3D látványtervezés
n stílustanácsadás n átgondolt terek
n széles körû gyártói kapcsolatok n személyre szabottan, akár egy szobára is
n gazdaságos csomagok n egyedi megoldások

OTTHON
Lakásból Hencz nikoletta

lakberendezô 

+36 70 609 2387 
hennislakber@gmail.com

 hennis.lakberendezes
www.hennis.hu



HúsVétI tojáskeresés a kastélypark 
Fürdôben

Húsvét hétfôn délután egy hagyományteremtô prog-
ramra vártuk az érdeklôdôket. Most elôször hirdettük 
meg a Húsvéti tojáskeresés nevû rendezvényünket, 
amely nagy sikert aratott. 2-8 éves korosztály számá-
ra kézzel festett, valamint csoki tojásokat és nyuszikat 
rejtettünk el a Fürdô parkjában. A 2-3-4 éveseknek és 
az 5-6-7-8 éveseknek külön területet jelöltünk ki a ke-
resésre. A dolgozóink lelkes munkájának köszönhetôen 
több mint 60 kézzel festett tojás került ki a parkba, amit Kinder és egyéb, csokiból készült tojással és nyuszival egészí-
tettünk ki. 100 darabnál is több Húsvéti meglepetés várta, hogy a gyerekek megkeressék. Szülôk, nagyszülôk kísérték 
el ôket, akik legalább annyira élvezték a játékot, mint a kicsik. Senki nem távozott üres kézzel, volt, aki 7 tojást is 
összegyûjtött. Örömmel, jókedvvel távoztak a gyerekek, szülôk egyaránt. A nagy sikerre való tekintettel elhatároztuk, 
hogy jövôre is hasonló programmal kedveskedünk a gyerekeknek. Tehát jövôre Veletek, ugyanitt! Bere Katalin 

a HelytörténetI egyesület HÍreI

A Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület is pályázatot nyújtott be az Önkormányzat illetékes Bizottságához. A vonat-
kozó szabály szerint 4 pályázatot nyújtottunk be, melyek közül a Bizottság három pályázatot támogatott, a támogatási 
szerzôdést már alá is írtuk. Egy pályázatunkat, egy a helyi lakosságot érdeklô kiadvány megjelentetésére kértük, 
melyet a Bizottság fedezet hiány miatt a 
Képviselô Testület elé terjesztett fel elbí-
rálásra. Döntés még nem történt. 

A „Délutáni tea meglepetésvendég-
gel” rendezvény újszerû, melynek során 
olyan köztiszteletben álló helyi lakost 
hívunk meg beszélgetésre, akik koruk 
alapján nagyon sok érdekes információt 
tudnak nyújtani településünk múltjával 
kapcsolatosan. A tea mellett hagyomá-
nyos ételek elkészítését is tervbe vettük 
a rendezvény keretein belül, hisz sok étel 
a feledés homályába kerülhet, ha nem 
foglalkozunk vele, illetve még élnek olya-
nok, akik el is tudják hagyományos mó-
don készíteni. Három ilyen rendezvényt 
ütemeztünk be. Mivel fôképpen szabad-
téri rendezvénynek minôsül, ezért az 
idôjárás miatt már az elsô alkalommal 
el kellett halasztanunk április 27-rôl má-
jus 3-ra. A másodikra 2017. augusztus 
28-án, a harmadikra pedig szeptember 
28-án kerül sor. Lehetôségeink szerint 
idôben tájékoztatást adunk az esetle-
ges változásról. 2017. június 30. - július 
1-én a Füzesgyarmati Városi Napok ke-
retében „A Reformáció 500. évforduló-
jára” képkiállítással készülünk a helyszí-
nen rendelkezésünkre bocsájtott kiállító 
térben. A hagyományos népi ünnepek, 
rendezvények felelevenítése érdekében, 
évzáró rendezvényként „Márton napi 
jeles nap” címmel az óvodásoktól a 
legidôsebb lakosok részére egy élményt 
nyújtó rendezvényt terveztünk. Ameny-
nyiben ez sikeres lesz, rendszeresíteni 
fogjuk, azaz minden évben beütemez-
zük. A rendezvényt november 10-re ter-
veztük be - november 11-e helyett -, az 
óvodások, iskolások szervezett formá-
ban történô megjelenése érdekében.

 Ibrányi János elnök



 

 

Az újságból kivágott kupont átadva,
550 Ft-os áron vehetô igénybe a fürdô-
szolgáltatásunk 2017. szeptember 30-ig.

Szeretettel várjuk minden 
kedves vendégünket!

totó

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába 
(Kossuth u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben 
(fuzesgyarmat@tourinform.hu) június 20-ig. A helye-
sen válaszolók között a Aljegyzô Úr jelenlétében 1 db, 
a Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül 
kisorsolásra! A júniusi számban a nyertesek nevét közzé 
tesszük. Elakadt? Jöjjön be az irodába és segítünk! 

1. Ki volt Hegyesi János?
 a, földmûves b, költô és politikus c, állattenyésztô
2. Melyik párt országgyûlési képviselôje volt?
 a, Nemzeti Parasztpárt b, Demokrata Néppárt
 c, Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt
3. Melyek Hegyesi János kötetei?
 a, Szépség koldusa, Nem én kiáltok, Külvárosi éj
 b, Új versek, Szeretném, ha szeretnének, 
 c, Zord idôben, Feleljetek nekem!, Az utak ôre, Rögös utakon
4. Mikor jelent meg utolsó kötete?
 a, 1990. b, 1982. c, 1972.
5.  2011-tôl a költô nevét egyik utcánk is viseli. Hogyan 

hívták korábban ezt az utcát? 
 a, Kinizsi utca b, Baross utca c, Rajk utca
5+1.  Melyik füzesgyarmati intézmény viseli ma is 

Hegyesi János nevét?
..............................................................................

Név:  ......................................................................
Tel.: ........................................................................
E-mail:  ...................................................................

a márciusi számban megjelent totó nyertese:
Nagy Dóra, gratulálunk!

Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyar-
matról, melyek a TOTÓ kérdései közé bekerülnek!

Aktivitását hûtômágnessel jutalmazzuk!


