
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja • XXIX. évfolyam 8. szám • 2017. augusztus

„Mindennek rendelt ideje van, de aMinek 
Mindig itt van az ideje: az a szeretet.”

Hegedûs Sándorné Németh Erzsébet 1922. július 
6-án született Füzesgyarmaton. 95. születésnapja al-
kalmából köszöntöttük Bere Károly polgármester úrral. 
Átadásra került az emléklap, mely kifejezi szépkorú pol-
gáraink iránti tiszteletünket és hálánkat, melyet Magyar-
ország miniszterelnöke írt alá.

Bözsi néni kemény fizikai munkát végzett már fiatal 
korában, az egykori füzesgyarmati kastélyban dolgozott. 
Ez a munka iránti szeretet nem változott az évek hosszú 
során, hiszen miután férjhez ment is, szorgosan tevé-
kenykedett a családi gazdaságban. Nem volt könnyû a 

közös élet kezdése, hiszen a férj 2 évig volt katona, majd 6 évet szibériai fogságban töltött. Sanyi bácsi ezek után a 
helyi TSZ-ben dolgozott, Bözsi néni pedig nevelte a gyermekeket, vezette a háztartást, jószágokat gondozott, piacon 
árusította a megtermelt terményeket. 10 éve tüdôgyulladás miatti betegsége kapcsán gyengült meg az egészsége, 
azóta lánya, Erzsike segíti, gondozza a ma már 25 éve özvegy édesanyát. Aki a mai napig minden nap olvas-hívôként 
leginkább a Bibliát –, szemüveg nélkül varr, tevékenyen telnek napjai. Körülveszi-lánya mellett-két unoka, egy dédunoka 
és a családtagok szeretete. (Sajnos Sándor nevû fiát 10 éve elveszítette.)

Hogy hogyan érzi magát 95 évesen?-Boldog vagyok, de szeretnék kint dolgozni, kertbe menni és kapálni! - hangzott 
a válasz. Meghatottan hozzátette, köszöni a hûséges gondoskodást! Igazán nehéz volt a hallottak után megszólalni…
írásban a költô szavaival tudom felidézni a pillanatot: A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs 
hôfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni; ha kimondják, már hazugság. A szeretetben csak 
élni lehet, mint a fényben vagy a levegôben. Szerves lény talán nem is élhet másképp, csak a hôben, a fényben, a 
levegôben és a szeretetben. /Márai Sándor/ 

Bözsi néninek születésnapja alkalmából kívánunk jó egészséget és további boldog éveket szeretô családja körében!
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok

erdélyi kirándulás

A Füzesgyarmati Hagyományôrzô Egyesület 
Népdalköre 2017. július 11-14-ig négy napot 
töltött Erdélyben, Szentegyházasfaluban. Na-
gyon szép tájakat nézhettünk meg, így a Har-
gita legmagasabb csúcsára is felmentek, akik 
bírták az iramot. Kirándulásunk fénypontja, 
hogy felléphettünk a 140 tagú filharmonikus 
gyerekkórus közönsége elôtt. Haász Sándor, a 
Filisek karnagya fogadott bennünket.

Fellépés után még egy órát Sándor Úrral töl-
töttünk. A Múzeum Szálló ebédlôjében vendé-
gelték meg a Népdalkört. Közös éneklés, beszélgetés, így nagyon hamar eltelt az az egy óra, de többre nem volt ideje 
a tanár úrnak, mert már várta az újabb próba, mindez este 22.15-kor volt. Nagyon mozgalmas az élete. Köszönet, 
hogy mindemellett fogadott minket. 

Fekete Jánosné az Egyesület elnöke

Születések

Láda Noel Zsolt 2017. 07. 05.
Török Emília 2017. 07. 19.
Pardi Szilárd 2017. 07. 20.
Péva Mariann 2017. 07. 31.

H ázasságkötések
2017. július 8-án-án került sor Kondor Hajnalka és Csák Péter házasságkötésére.
2017. július 21-én került sor Pap Martina Julianna és Pál Gábor Attila házasságkötésére.
2017. július 22-én került sor Gál Ágnes és Czinege Tamás István házasságkötésére.
2017. július 22-én került sor Tánczos Borbála és Vincze Sándor házasságkötésére.
2017. július 22-én került sor Hegedûs Mária és Bátori Gyula házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!



2

FüzesgyarMat város ÖnkorMányzatának
szociális és HuMánügyek Bizottságának FelHívása

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testület Szociális és Humánügyek Bizottsága te-
lepülési támogatáson belül iskolakezdési támogatást nyújt, minden Füzesgyarmaton élô óvodai ne-
velésben részt vevô gyermekeknek, általános, középiskolai valamint felsôfokú tanulmányokat - nappali 
tagozaton-folytató diákok részére:

–  akinek a közös háztartásban élô családtagok egy fôre esô havi nettó jövedelme nem haladja meg a Füzesgyarmat 
Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 5/2005. (II.18.) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet 12.§. (1) bekezdésében foglal összeghatárt (62.700 Ft-ot). Általános iskolai tanulmányokat 
folytató diák 6.000 Ft, középiskolai tanulmányokat folytató diák részére 10.000 Ft. támogatás nyújtható.

–  jövedelem mértékétôl függetlenül, akire tekintettel a szülô magasabb összegû családi pótlékban részesül 10.000 Ft. 
támogatás nyújtható.

–  2017. évben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetôvé teszi, hogy iskolakezdési támogatás nyújtható jövedelem-
határ nélkül minden füzesgyarmati lakos • óvodai nevelésben részt vevô gyermek részére 2.000 Ft.
• általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek részére 3.000.-Ft. • középiskolai tanulmányokat folytató gyer-

mek esetében 4.000 Ft. • nappali tagozaton felsôfokú tanulmányokat folytató diák esetében 5.000 Ft.

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványokat a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál 
(ügyfélfogadási idôben) 2017. augusztus 07-napjától lehet kérni. A kérelem benyújtásának határideje 2017. szeptem-
ber 30. Ezt követôen jogvesztôvé válik. A fenti támogatások egymással nem halmozhatóak, a jogosultság kizárólag 
egy támogatás tekintetébe állapítható meg. Ezt követôen jogvesztôvé válik. A benyújtott kérelmek leghamarabb 2017. 
augusztus 23. napján lesznek elbírálva.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde bizottság elnöke

Margaréta-erzséBet táBor

Az idén - a hagyományosan július elején megtartandó - táborunkat a pályázati lehetôségeket maximálisan kihasznál-
va, a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolával karöltve az országos Erzsébet táborok programján 
keresztül rendeztük meg. Ebben az évben a mintegy 50 gyermek, fiatal felnôtt és szülôk bevonásával megvalósult 
programsorozat keretében mindennap a Civil Ház, valamint a Kastélypark Fürdô területén tartott kézmûves, játék, sport 
és kulturális programokkal vártuk a táborlakókat. Természetesen az Erzsébet táborok feliratú póló és hátizsák szintén 
a program keretin belül foglalkoztatott gyermekek ajándékát képezte. A gyermekek ellátogathattak Szerencsre és To-
kajba, ahol a vár és a nagyhírû Szerencsi csokoládégyár megtekintésén kívül egy interaktív, rendkívül érdekes és íny-
csiklandó feladatunk is volt: csokoládét gyártottunk. A gyönyörûséges csokoládé múzeumnak beillô kézmûves boltban 
vásárolt finomságokkal pedig mindenki megörvendeztethette itthoni szeretteit. A tokaji látkép, a vízparti séta felüdülés 
volt mindenki számára. A hét során szerzett élményeket az elkészített gyöngykarkötôk, újrahasznosított újságpapírból 
elkészült kosárkák, a meglátogatott füzesgyarmati emlékhelyek, kiállítások és a kimaradhatatlan lovas kocsikázást az 
újból üzemelô Fônix Art moziban tett filmvetítés is fûszerezte. A gyermekek számára nemcsak lelki, mentális táplálékot, 
hanem ízletes és bôséges étkezést is tudtunk biztosítani a Gara Hotel jóvoltából. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni az iskola részérôl a pályázattal kapcsolatos teendôk elvégzéséért Török Editnek, 
valamint az egész tábor alatt aktív és a tábor vezetésében részt vállaló Pálfiné Bíró Éva tanítónônek, Lovas Eminek, 
Jakucs Ilonának, valamint Korcsok Mihályné Esztikének és édesanyjának Esztike mamának, Gulyásné Irmuskának, 
Antal Áginak, Ádámné Gyöngyinek, Nagyné Czeglédi Ildikónak, Patainé Évának, Szabóné Erzsikének, Láposi Györgynek 
és Pengô Lászlónak. Köszönjük Gulyás Réka, Korcsok Klára, Kovács Laura, Kovács Gréta Tünde szervezô és segítô 
munkáját! Reméljük, ez az egy hét értékes és feledhetetlen emlékeket hagyott a tábor résztvevôiben és jövôre újra 
együtt tölthetünk egy csodás hetet új élményeket, új barátokat szerezve!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde a tábor vezetôje, Margaréta Családos Egyesület elnöke
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„kÖszÖnet a gyerekeknek, Mert csak ôk képesek joBBá tenni a világot.”

Eltelt egy év, és újra megrendezésre ke-
rült a Füles tábor, immáron hatodik alka-
lommal fogadtuk a gyermekeket intézmé-
nyünkben, s kínáltunk részükre a hét öt 
napjára változatos programot.

Ebben az évben a Kossuth Lajos Általá-
nos és Alapfokú Mûvészeti Iskola pályázott 
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyerme-
kekért Alapítvány Napközi Erzsébet-tábor 
programjára és a pályázat sikeres volt, így 
a tábor program bôvülhetett egy egész na-
pos kirándulással. A program keretén belül 
napi négyszeri étkeztetés lett biztosítva 30 
gyermek részére. Tartalmasan, mozgalma-
san telt el a hét. A táborlakók hétfôn ismer-
kedtek, kialakították a csapatokat, megalkották a csapatzászlót és a csapatindulót. Délután a Közösségi Központban 
a védônôk tartottak interaktív elsôsegély bemutatót. Kedden a Füzestuninghoz kerekeztek a fiatalok, ahol az ott el-
hangzott ismeretek elsajátítását teszten mérhették le. Minden csapat igazi kupát kapott a teljesítményéért. Délután 
kézmûves foglalkozáson vettek részt a Szitás Erzsébet Képtárban. Szerda délelôtt egy év kihagyás után visszatértünk a 
Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület tájházához, ahol lepcsánkával vendégeltek meg bennünket. 
A gyerekek színes mûsorral köszönték meg a vendéglátást. Délután a Közösségi Központban a „Ricsi a Gólya” címû 
mesefilmet tekintettük meg. A csütörtöki napra maradt a buszos kirándulás, Debrecenbe a „Kerekerdô Élményparkba”. 
A pénteki napon már hagyományosan csatába indulnak a gyerekek, számháborúzni, az idén már a zászlót is meg kellett 
védeni a vetélkedésben. Délután megtörtént a táborzárás, ahol apró ajándékokat és emléklapot kaptak a táborlakók. 

Egész héten reggeli tornával indítottuk a napot, délben pedig folytatódtak „Lilla és Tündérbogyó” kalandjai, most is a 
vén diófa árnyában pihenhettek a délutáni programok elôtt a fiatalok. Jutott idô a szabad mozgásra, trambulinozásra.

Támogatóink voltak: Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatala, REÁL Földi Csemege, Doma Katalin, Tóthné Lovász 
Ilona, Kábel TV Füzesgyarmat, Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület, Bíró József.

Köszönet a szülôknek, hogy megtiszteltek bennünket bizalmukkal, és ránk bízták gyermekeiket, köszönet a segítôknek: 
Lukács Lili, Furkó Bálint, Komócsin Rebeka, Komócsin Sára, Szabóné Oláh Irén, Dürgô Szilvia, a Családsegítô dolgozói, 
s nem utolsósorban Török Editnek, aki összefogta és koordinálta a pályázatot.

A zárógondolatot az egyik táborlakótól, Bányai Tibortól veszem: „Ez volt idáig a legjobb Füles tábor.”
Pengô Lászlóné 

sárszigeti nap

A mulatós zene rajongói nagy örömére, idén is meg-
rendezésre került a füzesgyarmati Sárszigeti Nap. Csa-
ládias légkörben és jó hangulatban indult az este Bere 
Károly polgármester köszöntôjével, aki nyitóbeszédében 
kiemelte, hogy a jövô évi Sárszigeti napra egy benyújtott 
pályázatnak köszönhetôen minden eddigi földutat leasz-
faltoznak majd. Az est fellépôi a Sláger és Muzsika TV-bôl 
már jól ismert Magyar Rózsa, Cairo együttes, Robertó, 
valamint Sós Fecó és Hencsy voltak.

tájHáz-járó gyerMektáBor

Az idén is folytatódott a már több évtizedes hagyo-
mánynak számító múzeumi munka, melynek során a 
Füzesgyarmati Tájház néprajzi anyagának állagmegóvási, 
valamint tárgyi gyûjteményének aktuális nyilvántartási 
feladatai kerülnek évrôl-évre megvalósításra. Az idei tá-
bor fô feladata az éves tárgyi gyarapodás leltározása volt. 
A Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület munkatársainak 
útmutatása mellett, a fôváros hatáskörébe tartozó két 
tucatnál is több gyermekvédelmi intézmény és a kapcso-
lódó nevelôszülôi szolgálatok fiataljai minden évben nagy 
érdeklôdéssel vesznek részt a városban folyó régészeti és 
néprajzi munkákban. A feltételek megteremtését a Tiszta 
Formák Alapítvány mellett a füzesgyarmati Polgármesteri 
Hivatal, a Fürdô, a Kiskastély Fogadó, a Tourinform iroda 
és a Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület biztosította. A 
szakmai irányítást, ahogyan az elmúlt években, az idén 
is Nagy László etnográfus végezte nagy hozzáértéssel és 
empátiával.
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egészségügyi szolgáltatók

1. sz. Háziorvosi rendelô
RENDEL: DR. Nagy Vilmos sebész, háziorvos
Telefonszám: 0666/491-060
RENDELÉSI IDÔ: Hétfô: 9.00-13.00
Kedd: 9.00-13.00 Szerda: 12.00-15.00
Csütörtök: 9.00-13.00 Péntek: 9.00-14.00 
Asszisztens: Herczegné Fehér Mónika diplomás ápoló
9.00-11.00 : Rendelés /a sorszámmal rendelkezôk részére / 
11.00-12.00: Elôjegyzett betegek fogadása / Elôjegyzést csak 
táppénzes, ill. krónikus betegeink részére adunk vizsgálatuk 
során a következô alkalomra. Telefonon erre nincs lehetôség./
12.00-13.00: Laborleletek kiadása, táppénzes betegek foga-
dása. A szerda délutáni rendelés sorszámmal történik. 
Pénteken 13.00-14.00 között négyszemközt az orvossal kon-
zultálhatnak, elôjegyzés alapján.

2. sz. Háziorvosi rendelô
RENDEL: Dr. Imre Gábor István háziorvos, családorvos
Telefonszám: 0666/490-995; 0630/9380-736
RENDELÉSI IDÔ: Hétfô: 9.00-12.00
Kedd: 12.00-15.00 Szerda: 9.00-12.00
Csütörtök: 12.00-15.00 Péntek: 9.00-12.00
Asszisztens: Takácsné Katona Gabriella
Telefonszám: 0630/790-0002
Nôvér rendelés:
Hétfô-szerda - péntek: 7.00-9.00
Kedd-csütörtök: 10.00-12.00

Szociális gondozók fogadása. 
Krónikus betegek gondozása: -vércukor-és vérnyomásmérés 
-injekciók beadása -leletek beírása
-állandó gyógyszerek kiírása -beutalók kiadása
-24 órás vérnyomásmérô felhelyezése -EKG

3. sz. Háziorvosi rendelô
RENDEL: Dr. Barta Krisztina háziorvos, pszichiáter szakorvos
Rendelési idô alatt hívható telefonszám: 0666/400-837
7.00-15.00-ig hívható telefonszám: 0630/902-5894
RENDELÉSI IDÔ: Hétfô: 9.00-12.00
Kedd: 9.00-11.30 13.00-15.00
Szerda: 9.00-12.00 Csütörtök: 8.00-10.00
Péntek: 9.00-12.00
Asszisztens: Lakatos Erzsébet
Rendelés lakáson (Kossuth u. 8.):
Hétfô: 7.00-8.45 Kedd: 7.00-8.45
Szerda: 7.00-8.45
Csütörtök: elôzetes megbeszélés alapján
Péntek: 7.00-8.45

gyerMekorvos
RENDEL:  Dr. Rudner Bernadett házi gyermekorvos, 

gyermekgyógyász szakorvos
Telefonszám: 0666/491-258
E-mail cím:gykorzetfgy@gmail.com
Sürgôsségi esetben munkanapokon 7.00-15.00 óra között az 
asszisztensnôk egyike a rendelôben van, telefonon elérhetô, 
ugyanezen a telefonszámon 8.00-8.45 között idôpont egyez-
tetésre is van lehetôség.
Bemutatkozás: 1997-ben szereztem általános orvosi diplomát 
Szegeden, majd 1 évet az ajkai M. Imre Kórház, 4 évet a 
soproni Erzsébet Kórház Csecsemô- és Gyermekosztályán, 
ezen belül 2 évet a koraszülött és patologiás újszülött rész-

legen dolgoztam. A gyermekgyógyászati képzés részeként 
huzamosabb idôt töltöttem el a gyôri Petz A. Megyei Kórház 
Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás, valamint 
a Perinatalis Intenziv Terápiás Osztályán és a budapesti 
Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinikáján. 2002 
novemberében kiválóan megfelelt minôsítéssel szakvizsgáz-
tam csecsemô-és gyermekgyógyászatból. 2003. március 1-tôl 
dolgozom Füzesgyarmaton házi gyermekorvosként.

Szolgáltatások: A 0-18 év korúak ellátása, egészséges 
csecsemôkkel, gyermekekkel kapcsolatos tanácsadás, 
bölcsôde-, óvoda-, iskolaorvosi ellátás.

Asszisztensek: Halász Sándorné, Szabóné Elek Julianna
Rendelési idô: 
Hétfô: 9.00-13.00 Kedd: 9.00-13.00
Szerda: 9.00-13.00 11.00-12.00: tanácsadás
Csütörtök: 9.00-11.00 11.30-13.30 Kertészsziget 
Péntek: 9.00-13.00 óra

Szeptember 1-ig szabadság, illetve a körösladányi Dr. Kovács 
Gábor Csaba csecsemô- és gyermekgyógyász szakorvossal 
való egymás helyettesítése miatt a rendelési idô minden nap 
9-11 óra. Augusztus 21. - szeptember 1. között Dr. Kovács 
Gábor Csaba rendel.  

1. sz. Fogorvosi kÖrzet
RENDEL: Dr. Kozma Daniella fogszakorvos
Telefonszám: 0666/590-190
Bemutatkozás: 39 éves vagyok, Dévaványán lakok a családom-
mal. A fô praxis az itthoni, emellett helyettesítésben dolgozok 
félállásban Füzesgyarmaton és Ecsegfalván. 3 munkahely mel-
lett próbálok helyt állni 2 fiúgyermek anyukájaként.
Szolgáltatások: Alapellátó fogorvosként a fogmegtartó keze-
léseken van a hangsúly,emellett természetesen fogpótlások 
különbözô fajtáit is készítjük.
Asszisztens: Szenteszki Mihályné Julika

Rendelési idô: 
Hétfô: 8.30-11.00  Kedd: 14.00-17.00
Csütörtök: 14.00-17.00

2. sz. Fogorvosi kÖrzet
RENDEL: Dr. Vlaszáts István fogszakorvos
Telefonszám: 0666/590-180
Bemutatkozás: 2006-ban végeztem a Debreceni Egyetem Fog-
orvos Karán. 2009-ben szereztem konzerváló fogászat és fog-
pótlástan szakvizsgát. 2009. szeptember óta dolgozom Füzes-
gyarmaton a II. számú fogászati rendelôben. 2009. november 
óta helyettesként vagyok jelen a bucsai fogorvosi rendelôben.
Szolgáltatások: Fogmegtartó kezelések (tömés, gyökérkezelés, 
fogkô eltávolítás), szûrés, fogpótlások készítése.
Asszisztens: Kovács Ferencné
Rendelési idô: Hétfô: 8.00-14.30 
Kedd: 7.30-12.30 Szerda: 7.30-14.30 
Csütörtök: 7.30-18.00
Szeretettel várjuk pácienseinket, nemcsak panasz illetve fáj-
dalom esetén, hanem rendszeresen évente fogászati szûrésre. 
Eredményesen abban az esteben tudunk dolgozni ha a szájüre-
gi elváltozásokat, lyukas fogakat, még nem elôrehaladott álla-
potban kezelhetjük. A megelôzés a legjobb gyógymód!
Idôpont egyeztetés telefonon a Polgármesteri Hivatalon keresz-
tül a 0666/ 590-180-as telefonszámon vagy rendelési idô alatt 
7.45-8.15-ig. 
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védônôi szolgálat
Telefonszám: 0666/491-570
E-mail: vedonokfgy@gmail.com

Bemutatkozás: Jelenleg Füzesgyarmaton 2-en látják el 
a védônôi feladatokat. Kárai Ildikó 2008-ban végzett Nyír-
egyházán az Egészségügyi Fôiskolán, azóta Füzesgyar-
mat I. körzetét látja el. Lovász Judit 1997-ben Szegeden 
végzett az Egészségügyi Fôiskolán, és Füzesgyarmat III. 
körzetét és csatolt településként Kertészszigetet látja el. 
Jelenleg ôk helyettesítik Füzesgyarmat II. körzetét.

Szolgáltatások: A területi védônôk a legfontosabb élet-
szakaszoknál-a gyermekvárásnál, az újszülött fogadásá-
nál, a családi élet kialakításánál, a gyermekek óvodába, 
iskolába menetelénél vannak jelen a család életében. 

A területi védônô feladata: a nôvédelem, ezen belül a 
családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, az anyaságra 
való felkészülés segítése, lakossági célzott szûrôvizsgálatok 
szervezésében részvétel; a várandós anyák gondozása. 
0-6 éves korú gyermekek gondozása során családláto-
gatás, védônôi tanácsadás, továbbá a harmonikus szülô-
gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésé-
nek és a szocializációjának segítése és az egészséges 
életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása. A gyermek 
fejlôdését veszélyeztetô tényezô észlelése esetében a 
gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, a család 
felkészítése a beteg csecsemô és gyermek otthoni ápolá-
sára, valamint a magatartási zavarokkal küzdô gyermek és 
családja életviteléhez segítségnyújtás. A családok tájékoz-
tatása az életkorhoz kötött védôoltások fontosságáról, a 
védôoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése. 

A tanácsadási idô, a telefonos elérhetôség, a körzetek 
utca szerinti felosztása, a gondozottak részére a tanács-
adó ajtaján kifüggesztésre került.

laBor Mintavételi Hely
Koós Istvánné
Telefonszám: 06-66/491-179
Szolgáltatások: 2003 márciusától Füzesgyarmaton a Labora-
tórium mintavételi helyként mûködik, vérvizsgálat elvégzésére 
nincs mód, a levett mintákat a Békés Megyei Pándy Kálmán 
Kórház Központi Laboratóriumába szállítják vizsgálatra.
A laboratóriumi mintavétel beutaló köteles. A levett minták 
minden nap elszállításra kerülnek, a tárolás nem engedélyezett 
volta miatt. A levett minták leletei másnap, illetve a következô 
munkanapon érkeznek vissza. Ha a háziorvosaink, illetve a 
gyermekorvosunk a beküldô, a leleteket hozzájuk juttatom el, 
ha szakrendelés, akkor a laboratóriumban maradnak. A leletek 
kiadása délután történik (a délelôtti mintavétel zavarásának el-
kerülése érdekében) személyesen, illetve meghatalmazás útján 
a feltüntetett személynek adom át.
A napi betegellátást nagyban segítve 2010 októbere óta 
lehetôség van a páciensek általi idôpontkérésre. Így elkerülhetô 
a rendelôben történô hosszas várakozás. A napi munkám során 
azt is figyelembe kell vennem, hogy az akut és sürgôs eseteket 
is el tudjam látni szükség szerint.
Füzesgyarmat Város betegellátásának szempontjából nagy 
elôny, hogy lehetôség van a helybeli mintavételre, így a beteg-
nek nem kell a szomszédos városba vagy még messzebb utazni.

szülészeti-nôgyógyászati rendelés
RENDEL: Dr. Zákány Zsolt szülész-nôgyógyász fôorvos
Rendelésre bejelentkezés munkanapokon 17.00-19.00 közt az 
alábbi telefonszámon: 0630/683-7336

Méhnyakrákszûrésre jelentkezés: 0670/701-5953
Az alapvizsgálat a füzesgyarmati nôknek ingyenes!
Rendelési idô: kéthetente szerda 16.00-19.00

szegHalMi kÖzponti orvosi ügyelet
Cím: 5520 Szeghalom, Ady E. u. 1/b.
Telefonszám: 0670/3703-104

Ügyeleti idô: Hétköznapokon 15.00-tól másnap reggel 07.00 
óráig. Hétvégén, illetve munkaszüneti napokon folyamatosan.
A Központi Orvosi Ügyelet alapfeladata a sürgôs egészségügyi 
beavatkozást igénylô esetek, súlyos megbetegedések ellátása, 
magas szakmai színvonalon.  Az orvosi ügyelet NEM helyettesíti 
a háziorvosi rendelést, hanem a háziorvosi rendelési idôn kívüli, 
alapvetôen sürgôsségi ellátásra és hatósági közremûködésre 
szervezett, többfajta tevékenységi kört is magában foglaló el-
látás.
Kérjük, legyenek figyelemmel a rendszeresen szedett gyógy-
szereik idôben történô felíratására és kiváltására, mert az ügye-
let fôként életmentô, sürgôsségi gyógyszerekkel rendelkezik, a 
rendszeresen szedett gyógyszerek elfogyása esetén nem min-
den esetben tudunk segíteni. 

Lakáson, területen történô helyszíni ellátásra kizárólag a jog-
szabály adta kereteken belül, csak valóban indokolt esetekben, 
súlyos betegség, mozgáskorlátozottság esetén kerülhet sor. 
Az ügyelet házhoz hívása kényelmi szempontok alapján nem 
megengedhetô gyakorlat.

szeMészeti szakrendelés
RENDEL: Dr. Bessenyei Emília szemész fôorvos
Rendelési idô: havonta egyszer (következô rendelés idôpontja: 
augusztus 23.)
Rendelés helyszíne: Dr. Barta Krisztina rendelôjében

ortopédiai szakrendelés
RENDEL: Dr. Csanádi István
Rendelési idô: havonta egyszer 17.00-19.00 között, minden 
hónap 2. hetében
Rendelés helyszíne: védônôi szoba
Térítésmentes magánrendelés!
Bejelentkezés: Szilágyi Lajos 0630/834-1023

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

Szeretettel várjuk minden 
kedves vendégünket!
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Békés Megyei iv. Bajnoki Forduló

Június 24-én a Békés megyei IV. bajnoki fordulóban ismét helyt 
állt két kitartó lovasunk. Egész nap kedvezett nekünk az idôjárás. 
A pályaviszonyok nehezebbek voltak, mert az akadályok nagyon 
szûken voltak rakva egymást követve, de helyt álltunk így is!

Ovis póni ügyességi: Czibi Erzsébet 3. hely, egy serleggel tér-
hetett haza. Iskolás póni ügyességi: Borbíró Boglárka 6. hely, egy 
éremmel térhetett haza.

Idén még lesz 3 bajnoki fordulónk, és az utolsó versenyen az 
egész évben elért pontok alapján bajnokot hirdetnek! Kitartást még 
lányok, csak így tovább! Szabó Erzsébet

lovas prograMok

Hagyományukhoz híven idén is megtartotta szokásos lovas tábo-
rát a Lovas Barátok Egyesülete. Több mint 30 lelkes gyermek vett 
részt az egyhetes programon, ahol elsajátíthatták a lovaglás alapjait, 
és betekintést nyerhettek a lovasok életébe. Napi rendszerességgel 
lovaglásra és lovak körüli tennivalókra került sor, és az elhasznált 
energiát négyszeri étkezéssel pótolhatták. Csütörtökön este sá-
torozásra is sor került, melyet még egy „felderítô” éjjeli túrával is 
megkoronáztak a bátrabb gyerekek. A pénteki napon bemutatták 
a héten tanultakat szüleiknek, nagyszüleiknek, hozzátartozóiknak. 
Végül egy kis aprósággal készültek, ugyanis emléklappal köszöntek 
el a táborozóktól, akiket a jövô évben ismételten nagy szeretettel 
visszavár az egyesület. A Füzesgyarmati Nôk Egyesületének külön 
köszönet jár a finom csôrögéért, amivel búcsúzásként kedveskedtek 
a jelenlévôknek.

Továbbá a Lovas Ba-
rátok Egyesülete sok 
szeretettel vár minden 
kedves kikapcsolód-
ni vágyót az augusztus 
19-én a Gergely tanyán 
megrendezésre kerülô 
Lovas vigadalomra. Az 
idén a „Bemutatkoznak 
a füzesgyarmati lova-
sok” címet kapta e rendezvény, melynek keretein belül lovastorna, gyerek 
ügyességi, gyertyafényes fogathajtás lesz látható, valamint kocsitoló- és 

húzó verseny, melynek tétje egy hordó sör. Erre a versenyszámra a jelentkezést a helyszínen fogadják. Az éjszakába 
nyúló zenét Lakatos Béla és zenekara fogja biztosítani. Végül szabadtéri mozira várnak mindenkit nagyon sok szeretet-
tel, a film címe a jókedv reményében: „Indul a bakterház”. Vad Judit

versenyt verseny kÖvetett

2017. 07. 29-én Tiszafüreden rendezték meg a Tisza-ta-
vi nemzeti vágtát. Összesen 13 lovas mérettette meg magát az 
elôfutamokban. Tôlünk Szabó Erzsébet indult Címer Lady kisbéri 
félvér 6 éves kancájával. A 4. futamba sorsolták ôt szlovák lova-
sokkal együtt. Sajnos a rajt nem sikerült jól, Ladynek elsô versenye 
volt, így picit leragadtak, de nem sokkal késôbb izgalmas elôzésbe 
kezdtek külsô köríven. A verseny végére sikerült megszerezni a 
2. helyet. Sajnos döntôbe nem jutottak, mert csak az elsô lovas 
mehetett tovább, de úgy gondolom a kevés felkészülési lehetôség 
mellett és a pálya hiány ellenére is megállták a helyüket városunkat 
népszerûsítve. Köszönjük a támogatók segítségét: Polgármesteri 

hivatal - Bere Károly, Hajdu István, Szabó Erzsébet családjának és barátainak! Bízunk benne, hogy itt nem állnak meg, 
és más versenyen is hírét viszik településünknek. Szinte még ki se pihentük magunkat, még ki se hûltek a lószállító 
kerekei, másnap 2017. 07. 30-án tovább gurultunk Békésre, ahol a gyermek ügyességi lovasverseny megyei bajnoki 
fordulóját rendezték meg. Ovis póni lépô kategóriában Czibi Erzsébet 4. helyen végzett. Iskolás póni ügyességiben 
Borbíró Boglárka 8. helyen végzett. Mind a ketten újabb éremmel gyarapíthatták gyûjteményüket. Gratulálunk minden-
kinek a hétvégéért és további sikereket kívánunk! Szabó Erzsébet
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a testvéri ÖsszeFogás egyetlen Menedékünk…

„Mindeneket megpróbáljatok, és ami jó azt megtartsátok!”, „Egymás 
terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus evangéliumát!”- figyel-
meztet a Szentírás. Összefogásunkról, gyümölcsözô együttmûködésünkrôl 
írt cikket a megyei napilapunk is a július 9-i alföldi búcsúval egybekötött 
„Reformáció 500” rendezvényünk, megemlékezésünk kapcsán. Abból az 
elvbôl indultunk ki, hogy az összefogás, az együttmûködés az egyetlen 
menekülési lehetôség, esély széthulló, szétforgácsolódó világunkban. Ez 
érvényes társadalmi életünk minden szeletére, így vallásos életünkre is. A 
megjelent részletesebb beszámoló korai beadása miatt kimaradtak olyan 
dolgok, amiket feltétlenül pótolnunk kell e tanulságos, példaadó, az or-
szágban egyetlen, de Erdélyben is, ahol 1568-ban megszületett a vallás-
szabadság törvénye, és ahol az unitáriusok nagy többsége él, párját ritkító 
megemlékezésrôl, közös ünneplésrôl. Bár az évszázadok alatt hitelvi eltéré-
sek alakultak ki, egy nagy tanulság vezetett: Krisztus tegnap és ma örökké 
ugyanaz! Az emlékezés megszült egy csodálatos egyházközségi zászlót a 
reformátusoknál, amit az ünnep elsô részében felavattunk. Élményt adó, 
hiterôsítô meglepetése volt az ünnep kezdésének. A zászlós, hitvallóéneke-
ket éneklô átvonulást egy zsoltáros tárogatós fogadta.

Lélekemelô meglepetés. A köszöntések során Kovács Gréta hitvalló ver-
se szépen simult az édesanyja köszöntôjéhez. Úgyszintén a konfirmándusok és VIP vendégek megajándékozása. Az 
unitárius konfirmandusoknak Tóth Zoltán református lelkész adta át az ajándék Bibliákat. Patrubány Miklós díszvendég 
köszöntôje hatalmas meglepetéssel zárult: e sorok írója megkapta a Világszövetség „Magyar Nemzetért Ezüstérem” 
legmagasabb kitüntetést a magyarságért végzett életmunkásságáért, fôleg az anyaországi és erdélyi unitárius egyház 
trianoni szétszakítás utáni egyesítéséért.

Emléklapokat is adtunk a hûséges résztvevôinknek. Többen „tiszteletbeli 
unitárius” elismerést kaptak a segítségért, támogatásért: Patrubány Mik-
lós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Incze László, a Csánki Dezsô 
Helytörténeti Egyesület alelnöke, Bere Károly, városunk polgármestere, 
Földi József, a kopjafa készítôje, Dr. Mandics György, író, tudós történész, 
mind más vallásúak, katolikusok, reformátusok. Igazi együttmûködés fe-
lekezeti hovatartozás nélkül.

Illesse köszönet az áldozatot vállalókat, támogatókat: az EMMI-t, a 
megyei önkormányzatot, a helyi önkormányzatot, élén Bere Károly pol-
gármesterrel, akinek anyagi és más természetû hozzáállása nélkül nem 
szépülhetett volna meg templomunk, tornyunk. Szóljon rendkívüli köszö-
net Incze Lászlónak, akinek a sokrétû munkája, segítsége nélkül nem születhetett volna meg a kiállításunk és kis 
kiadványunk. Minden unitárius, református, katolikus és más életfelfogású támogatót, segítôt éltessen az Isten! Ezt 
a példamutató összefogást kívánjuk folytatni Szent István napján a katolikus kápolnánál, majd a Zs. Nagy Lajos Em-
lékalapítvány díjkiosztóján, ahol a jutalmazottak nagy többsége más vallású. Majd a reformátusok harangszentelésén, 
aztán a 130 éve született Homoki Lajos emléktáblájának avatásánál, akinek udvarán 115 éve született az unitárius 
gyülekezet, és aki gondnoksága mellett országos hírnevet szerzett lovász is volt. Tartalmas nyárvégi pihenést, majd 
sikeres új tanévkezdést kívánunk tisztelettel: 

Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök

kedves FüzesgyarMatiak!

Augusztus 31-ig lehet még szavazni Az Év fürdôje 2017 
játék keretében a Kastélypark Fürdôre. A termalfurdo.hu 
már harmadik alkalommal szervez közönségszavazást, 
amelynek keretein belül Magyarország legjobb fürdôit 
keresi.

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdô
az év FeltÖrekvô Fürdôje 2017 kategóriába 

került. A verseny gyôztesei jelentôs média megjelenési 
lehetôséget kapnak, valamint a szavazók között is érté-
kes nyereményeket sorsolnak ki. Fürdônk a szavazatot 
beküldôk között 3 db 10 alkalmas bérletet sorsol ki. Sza-

vazni a www.azevfurdoje.hu honlapon lehet. A fürdô pénztáránál elhelyezett tableten azonnali szavazási lehetôséget 
biztosítunk vendégeink számára. Kérjük kedves vendégeinket, a füzesgyarmati lakosokat, segítsék strandunkat egy 
szavazattal ahhoz, hogy eredményesen szerepelhessünk ezen a versenyen!  Köszönjük az eddig leadott szavazatokat! 
Aki még nem szavazott, augusztus 31-ig megteheti. A forró nyári hôségben frissüljön fel a hûsítô vizû medencékben! 
Mindenkit szeretettel várunk!



délutáni tea szécsi józseF tanár úrral

2017. május 3-án Szécsi József tanár úr volt vendégünk 
egy kötetlen beszélgetésre. 

A 85 éves, 40 éves szolgálat után nyugdíjba vonult tanár 
úr egyenes jelleme, szigorú, de igazságos tekintete emlé-
keztetett bennünket egykori iskolánkban végzett oktató, 
nevelô munkájára. Édesapja az a Szécsi József kovácsmes-
ter volt, akirôl köztudott, mennyire segítôkész volt, mert 
a szegényebb, de talpig becsületes kisparasztok számára 
úgy végezte el a lovaik patkolását, hogy akkor fizették ki 
a munka árát, ha már learatták a termést. Átérezte, hogy 
a hosszú, téli idôszak a szegényebbek számára sokkal na-
gyobb terhet jelentett a mindennapi megélhetésben, s így 
segített rajtuk.

A háború poklát gyermekként élte túl, talán könnyedén, 
hisz még egy orosz katona intésére felszállt arra a gép-
kocsira, ami utánpótlást vitt a harcoló alakulatok részére. 
Ezzel megrémisztette apai nagymamáját, mikor megtud-
ta, hová ment el. Olyan idôszakban tanult, amikor valóban 
megtanulták az alapokat, amire lehetett építeni. A háborús 
idôszak, az azt követô újjáépítés nagy megterhelést jelen-
tett minden család, egyén számára, fôképpen azok eseté-
ben, akik szeretteiket elveszítették, itt maradtak apa, férj 
nélkül. 

Az elemi iskola elvégzését követôen pl. a Szeghalmi Pé-
ter András Gimnáziumba naponta kerékpárral jártak át, 
mert csak ritkán volt vasúti közlekedés. 

Eredetileg mûszaki pályára készült. Édesanyja gyôzte 
meg, hogy a tanítói pályát válassza. A diploma megszerzé-
sét követôen a Szabolcs megyei Szamoskér faluba került, 
ahol három évet dolgozott. 3 év munka után már szabad 
volt megválasztania a munkahelyet, így került vissza Füzes-
gyarmatra. De az élet velejárójaként megtalálta élete pár-
ját. Igazi pedagógus dinasztiát hoztak létre, hisz felesége, 
két lánya, egyik unokájuk és egyik vejük is pedagógus. 

Annyi mindent megtudhatunk a Tanár úrtól, hogy nincs 
módunk mindezt leírni, de személyes beszélgetésre sort 
kerítve ezeket a rögzített anyagból leírjuk, hogy maradjon 
fenn egy kiváló ember, Szécsi József és családja története 
az utókornak. A végén egy kis humor. A tanár (Garamvölgyi 
I.) egy utolsó lehetôséget kíván adni egyik tanulója (Cukor 
Jancsi) számára, és egy mentô kérdést tesz fel neki, mond-
ván, ha ezt megoldja helyesen, nem buktatja meg. Tanár: 
mennyi 8-nak a fele? Tanuló: fél nyolc. 

Köszönjük tanár úr és felesége önzetlen pedagógusi 
munkáját, emberségét! 

Ibrányi János

totó

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába 
(Kossuth u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben 
(fuzesgyarmat@tourinform.hu) szeptember 20-ig.

A helyesen válaszolók között a Aljegyzô Úr jelenlétében 
1 db, a Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag 
kerül kisorsolásra! Az októberi számban a nyertesek ne-
vét közzé tesszük.

Elakadt? Jöjjön be az irodába és segítünk! 

1. Ki volt Csánki Dezsô?
 a, földmûves
 b, történész, levéltáros, mûvelôdéspolitikus, államtitkár
 c, kereskedô

2. Mely szervezetnek volt a tagja?
 a, Magyar Tudományos Akadémia
 b, Magyar Történelmi Társulat
 c, Magyar Mickiewicz Társaság

3. Milyen államtitkár volt?
 a, közigazgatási államtitkár
 b, agrár-vidékfejlesztésért felelôs államtitkár
 c, vallás- és közoktatásügyi címzetes államtitkár

4. Milyen kitüntetést kapott?
 a, Corvin-koszorú
 b, Magyar Köztársasági Érdemrend
 c, Kossuth-díj

5. Mikor kapott miniszteri tanácsosi címet?
 a, 1943. b, 1950. c, 1915.

5+1.  Melyik füzesgyarmati egyesület viseli ma is Csánki 
Dezsô nevét?

..............................................................................

Név:  ......................................................................

Tel.: ........................................................................

E-mail:  ...................................................................

a júniusi számban megjelent totó nyertese:
Macsári Mónika, gratulálunk!

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

Aktivitását hûtômágnessel jutalmazzuk!
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Hencz nikoletta      lakberendezô 
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n széles körû gyártói kapcsolatok
n személyre szabottan, akár egy szobára is
n gazdaságos csomagok n egyedi megoldások


