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Megnyílt a FüzesgyarMati KorMányablaK

Bere Károly polgármester a 2016. év Füzesgyar-
matot érintô legfontosabb döntésének nevezte azt, 
amelynek köszönhetôen lehetôség nyílt arra, hogy 
a településen szeptember 1-jével megnyílhatott a 
kormányablak. „Jó hírként közölhetem, hogy meg-
nyertük a pályázatot, amely révén az Aradi utcai út-
építés megkezdôdhet, a jövô fontos feladata lesz a 
sárszigeti utcák aszfaltozása, az is örömteli, hogy 
elkészült a két harang a jeles évfordulóra – mondta 
a polgármester -, de a közelmúlt kiemelt eseménye-
ként mégis a kormányablak megnyitását említeném, 
hiszen ez minden füzesgyarmati polgár számára 
nagy könnyebbséget jelent a mindennapi ügyek in-
tézésében, és nem csupán a gyarmatiaknak, ha-
nem a környezô településen élôknek is, mint példá-
ul a kertészieknek, a bucsaiaknak, a darvasiaknak 
vagy a Biharnagybajomban élôknek. Itt szeretném 
megköszönni a két érintett térség országgyûlési 
képviselôjének, Dr. Kovács Józsefnek és Vitányi Istvánnak és az érintett települések polgármestereinek az értékes 
segítséget, külön köszönet Dr. Takács Árpád kormánymegbízottnak, aki lekoordinálta és támogatta is a megvalósítást, 
valamint Détárné Molnár Andrea hivatalvezetô asszonynak, aki szintén részese volt annak, hogy szeptember elsején 
megnyithatta kapuit Füzesgyarmaton a kormányablak.”

Az alábbiakban Détárné Molnár Andrea járási htivatalvezetô asszony tájékoztatóját olvashatják a megnyílt kormány-
ablak munkarendjével és az ott elérhetô szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2017. szeptember 1. napjától 
a Füzesgyarmati Kormányablakban (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) - az okmányirodai ügyintézésen túl - to-
vábbítás céljából az alábbi kérelmek benyújtására is lehetôség van (nem teljes körû felsorolás):

Lehetôség van továbbá papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat, hiteles térképmásolat és papír alapú hiteles föld-
használati lap igénylésére is. A kormányablakokban intézhetô ügytípusok száma folyamatosan bôvül. Az ügykörök 
részletes felsorolását a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák.

Ügyfélfogadási rend: Hétfô: 7.00 – 17.00
 Kedd: 8.00 – 11.00
 Szerda: 13.00 – 16.00
 Csütörtök: 8.00 – 18.00
 Péntek: 8.00 – 12.00

Akadálymentesített épületben, kormányablak egységes arculatnak megfelelô ügyféltérrel és kiszolgáló helyiséggel 
várjuk ügyfeleinket.

•  aktív korúak ellátása, ápolási díj, idôskorúak járadéka, 
közgyógyellátás, 

•  családtámogatási ellátások terén: családi pótlék, 
anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyer-
meknevelési támogatás,

• gyermekgondozási díj,
•  Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági 

igazolvány,
• Európai Egészségbiztosítási Kártya,
• táppénz, gyermekápolási táppénz, 
• utazási költségtérítés iránti kérelem,

•  családok otthonteremtési kedvezményének igény-
bevételéhez szükséges biztosítási jogviszonyt igazoló 
Hatósági Bizonyítvány iránti kérelem,

• fogyatékossági támogatás,
• állampolgársági honosítási kérelem,
• megváltozott munkaképességû személyek ellátása,
•  árvaellátás, özvegyi nyugdíj, szülôi nyugdíj, baleseti 

hozzátartozói nyugellátás, korhatár elôtti ellátás,
•  öregségi nyugdíj, nôk kedvezményes öregségi nyugdí-

ja, nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítá-
sa, adategyeztetés,

• hadigondozotti igényjogosultság megállapítása.
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eredMényességi táMogatásoK,
elisMeréseK átadása

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testületének 
20/2012.(VI.21.) önkormányzati rendeletben biztosított hatás-
körében eljárva, a megyei illetve országos szinten eredménye-
sen szereplô tanulókat és a sportszervezetekben sportolókat, a 
köznevelési intézmény, illetve a sportegyesületek felterjesztése 
alapján eredményességi támogatás elismerésben részesítette. 
Az elismerések a 2017. augusztus 19-i ünnepi testületi ülésen 
kerültek kihirdetésre.

a füzesgyarmati Kossuth lajos általános iskola és alap-
fokú Mûvészeti iskola felterjesztése alapján:
•  Az Országos Honismereti Versenyen elért i. helyezésért dísz-

oklevél elismerésben és eredményességi támogatásban ré-
szesült: székely norbert 4.c osztályos tanuló. Díszoklevél 
elismerésben részesült felkészítôje: dürgô szilvia. 

•  Az Országos Akvarellfestô korcsoportos versenyen elért ii. 
helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi tá-
mogatásban részesült: nagy eszter 4.a osztályos tanuló. 
Ugyanezen versenyen elért IX. helyezésért díszoklevél elisme-
résben és eredményességi támogatásban részesült: Kovács 
szimonetta 8.a osztályos tanuló. Díszoklevél elismerésben 
részesült felkészítôjük: szabó éva. 

•  Az Arany János Magyar Verseny országos fordulóján elért Vi. 
helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi tá-
mogatásban részesült: székely tamás 6.a osztályos tanuló. 
Ugyanezen versenyen elért Vii. helyezésért díszoklevél elis-
merésben és eredményességi támogatásban részesült: Földi 
annamária 5.b osztályos tanuló. Díszoklevél elismerésben 
részesültek felkészítôik: Földi lászlóné és tótka anikó. 

•  Az Arany János Anyanyelvi verseny országos döntôjén elért 
Viii. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményessé-
gi támogatásban részesült: székely norbert 4.c osztályos 
tanuló. Díszoklevél elismerésben részesült felkészítôje: sza-
bóné oláh irén.

•  A Kazinczy Szép Magyar Beszéd Országos Verseny megyei 
döntôjén elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesült: nagy bence 
Károly 8.a osztályos tanuló, aki ugyanezen verseny, Du-
nától keletre fekvô megyék régiójában megrendezett Or-
szágos Döntôn „Bronz Fokozat, Kiemelkedô Könyvjutalom” 
elismerésben részesült. Díszoklevél elismerésben részesült 
felkészítôje: sáriné Péli Márta.

•  A Tudásbajnokság országos magyar verseny megyei fordu-
lóján elért iii. helyezésért díszoklevél elismerésben és ered-
ményességi támogatásban részesült: szûcs gábor istván 
5.b osztályos tanuló. Díszoklevél elismerésben részesült 
felkészítôje: Földi lászlóné.

a sárrétudvari szittyás íjász egyesület felterjesztése 
alapján:
2016. évben
•  a FEHOVA Történelmi Íjász Európa Bajnokságon elért ii. he-

lyezéséért,
•  a FEHOVA Pályaíjász Országos Bajnokságon és Egerben a Tör-

ténelmi Országos bajnokságon elért i. helyezésekért,
•  Egerben a Történelmi Íjász Nemzeti Bajnokságon elért ii. he-

lyezésért,
•  a gyulai Történelmi Íjász Világbajnokságon elért i. helyezé-

sért,
2017. évben
•  a FEHOVA Történelmi, Pályaíjász, és Terepíjász Országos 

Bajnokságokon elért ii. helyezésekért díszoklevél elisme-
résben és eredményességi támogatásban részesült szitás 
lászló. Díszoklevél elismerésben részesült felkészítôje: szi-
tás lászló.

a sárréti gyöngyhalász gyermeksport egyesület felter-
jesztése alapján:
•  Megyei U19 északi csoport 2016/2017. évi bajnokságban 

elért i. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredmé-
nyességi támogatásban részesült az U19-es labdarúgó 
csapat. A csapat tagjai: Balogh Adrián Márk, Botos Lász-
ló, Csák Szabolcs, Dóczi Attila Dániel, Farkas Balázs Ákos, 
Fekete Gábor János, Földi László Zsolt, Gidai Lajos, Illés 
Tamás Dávid, Kádár Norbert, Komáromi Richárd Gábor, Ko-
vács Krisztián, Kovács Máté Zoltán, Láda Márk, Láposi Vik-
tor György, Mogyorósi Csaba István, Nagy Achillesz, Polgárdi 
Szabolcs, Szekeres Balázs, Szekeres János, Tóth Tibor, Vad 
Zoltán, Vadász Alex, Vámos Soma Dániel, Vígh Krisztián, Zs. 
Nagy Bence. Díszoklevél elismerésben részesült a csapat 
edzôje: nyéki szabolcs.

•  A Megyei U14 2016/2017. évi bajnokságban elért ii. helye-
zésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támo-
gatásban részesült az U14-es labdarúgó csapat. A csa-
pat tagjai: Bereczki Lajos Géza, Bereczki Richárd, Czinege 
Illés, Gyöngyösi Levente, Jónás Bence, Kiss Bence, Palotai 
Sándor, Somogyi Soma, Szekeres Balázs, Szekeres Sándor, 
Szilágyi János Márton, Szûcs László, Vadász István. Díszok-
levél elismerésben részesült a csapat edzôje: bánfi attila.

a Füzesgyarmati sport Klub felterjesztése alapján:
•  a 2016/2017. évi Békés Megyei Bajnokságban elért iii. he-

lyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi tá-
mogatásban részesült a Füzesgyarmati sport Klub nôi 
Kézilabda szakosztálya. A bajnokságban szereplô nôi kézi-
labda csapat tagjai: Balogh Petra, Bondár Anikó, Dajka Má-
ria, Hajdu Petra, Hôgye Anikó, Kovács Szimonetta Nikolett, 
Kozák Anita, Kozák Magdolna, Marhás Eszter, Mészáros Szil-
via, Nemes Boglárka Flóra, Oláh Terézia, Rácz Mária, Salya 
Nóra, Sárközi Ágnes, Szabó Edina, Szuja Judit, Tóth Ágnes, 
Tóth Erzsébet. Díszoklevél elismerésben részesültek a csa-
pat felkészítôi: tóth lajos szakosztályvezetô, edzô, Palánki 
imre ügyintézô.

•  a 2016/2017. évi Megye I. oszt. Bajnokságban elért i. he-
lyezésért és ezzel az eredménnyel magasabb osztályba, 
a Nemzeti Bajnokság III. osztály Keleti csoportjába feljutá-
sért, díszoklevél elismerésben és eredményességi támoga-
tásban részesült a Füzesgyarmati sportkör labdarúgó 
szakosztálya. A bajnokságban szereplô labdarúgó csapat 
tagjai: Bajnók Imre, Bakk Ádám, Bányai Péter, Bíró Tamás, 
Boros Tibor, Domokos Attila, Farkas Zsolt, Gyáni Roland, Ka-
jári János, Kelemen Lajos, Kiss Csaba, Kiss Dávid, Kôrösi 
Norbert, Mészáros Csaba, Miklya Miklós, Molnár Tibor, Tóth 
Lajos, Tóth Norbert, Urbán Sándor, Vass Ádám. Díszoklevél 
elismerésben részesült: boros tibor vezetôedzô, Pap zsig-
mond masszôr, Földesi ambrus kapusedzô, Hajdu Csaba 
asszisztens edzô.

a Hegyesi Kick-boksz sport egyesület felterjesztése 
alapján:
•  A Magyar Kick-boksz Világkupán senior male korcsoport-

ban, +94 kg súlycsoportban kick-light-contact versenytípus-
ban elért i. helyezésért light-contact versenytípusban elért i. 
helyezésért,
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Virágos FüzesgyarMat 2017

Ismét eltelt egy év. 18 éve mindig az államalapítás ünnepén 
köszönti a Képviselô-testület a lakókörnyezetükért tenni akaró 
füzesgyarmatiakat. Ebben az évben is körbejártuk kis városunkat, a 
házakhoz tartozó közterületek gondozását, rendben tartását díjaztuk 
ennek eredményeként. Keblusek Béla, Pál Lajos és Bere Katalin vol-
tak a zsûri tagjai. A közterületekrôl fotók készültek, amelyeket össze-
hasonlítottuk a néhány évvel ezelôtti képekkel. A fényképek tanúsá-
ga szerint a település arculata korábban sokkal rendezettebb, szebb 
képet mutatott. Bízunk benne, hogy ez csak a növények számára 
kedvezôtlen forróság miatt alakult az idén így. Mindezek ellenére sikerült 31 kertet kiválasztani az értékelésre.

Vásárlási utalvánnyal és oklevéllel díjaztuk a következô kerteket: Bereczka Lajosné Kolozsvári u. 6., Budai Ist-
vánné Kolozsvári u. 19., Csák Jánosné Kisfaludy u. 10., Csétai Józsefné Mátyás u. 80., Dobos Lászlóné Somogyi B. u. 46., 
Elek Imréné Mátyás u. 14., Erdôs Antal Károlyné Kossuth u. 108., Gyáni János Árpád u. 54., Hangya Józsefné Kossuth 
u. 102., Hegyesi Sándor Árpád u. 37., Herczeg Imre Szabolcska u. 21., Horváth Sándor Klapka u. 42., Kovács András 
Bethlen u. 27., Kovács Károlyné Petôfi tér 4., Lázár István Sport u., Mogyorósi Imre Kossuth u. 87., Nagy Imréné Kinizsi 
u. 2., Nagy Imréné Kolozsvári u. 6., Pardi János Batthyány u. 12., Péter Andrásné Arany J. u. 21., Pozsonyi Lajosné 
Kossuth u. 106., Révész László Árpád u. 36., Somogyi Péterné Bacsó B. u. 8., Szabó Imréné Mátyás u. 82., Szabó István 
Mikes u. 18., Szabó Istvánné Kossuth u. 62., Szabóné Mijó Csilla Dobó u. 15., Szarka Józsefné Kiss E. u. 13.

Mogyorósi Sándorné Somogyi Béla utcai kertjét a legjobbak közé soroltuk. Hagyományos növényeket használt fel.  
Vasvirággal, búzavirággal, ôszirózsával díszített kertjéhez gratulálunk!

Baka József Kossuth utcai kertjében a növények térbeli, színbeli elosztására tudatosság, ízlésesség jellemzô. Dália, 
mályva, dísznapraforgó, kasvirág, tuja felhasználásával alakította ki kertjét.

A zsûri 2017-ben Bedô Istvánné Achim utcai kertjét találta a legszebbnek. Gondozott, ízléses ágyásokat készített, 
kanna, vasvirág, gazánia, ôszirózsa, pistike és portula segítségével. 

Minden díjazottnak gratulálunk! Munkájukkal példát mutatnak településünk valamennyi lakójának, kezük munkájával 
alakítják közvetlen környezetüket, ezzel a városkánk arculatát is gazdagabbá, szebbé varázsolják.

Ehhez kívánok mindenkinek kitartást és további örömteli kertészkedést!
Bere Katalin önkormányzati képviselô

 
KéPViselô-testületi elisMerés

Füzesgyarmat Város Képviselô-testülete a 2017. augusztus 19-
én az Államalapításunk tiszteletére megrendezett ünnepi testületi 
ülésen Demján Ilona festônôt a „Füzesgyarmat Város Kultúrá-
jáért” díjban részesítette, kiemelkedô mûvészeti tevékenységének 
elismeréseként.

Demján Ilona festônôt nincs, aki ne ismerné Füzesgyarmaton, 
hiszen helyi születésû, itt él, dolgozik, alkot. A név mögött ott van 
az ember is, a maga teljes valójában, és ha a szemébe nézünk, 
akkor megláthatjuk azt a különös fényt, amely csak az alkotó em-

berek sajátját, és azt a hatalmas energiát, amelynek köszönhetôen immáron körülbelül 4500 festményt alkotott ma-
gának, Füzesgyarmatnak és a világnak.

A Festészet napja alkalmából megnyílott tárlata ezt a címet viselte: „Ragadd meg a napot egy ecsetvonással”. És ô 
bizony megragadta a szó mindkét értelmében, az idôbeliségben és a térbeliségben is, hiszen alkotásai idôtlenek, az 
örökkévalóságnak szólnak, és ott van benne az a fény és az az energia, ami csak a központi égitestünkbôl ragyoghat.

Egészen kisgyermek kora óta fest, rajzol. Mesél róla, hogyan rajzolt illusztrációkat komolyzene hallgatása közben. 
Nem tanulta a mesterséget, hanem autodidakta módon vágott bele a képzômûvészetbe, de talán ez elônyére is vált, 
hiszen mindig a saját útján járhatott, még ha ez sok munkával és kísérletezéssel is járt. Példaképként Munkácsy Mi-
hályt említette, és az ô nyomában szeretett volna járni, mint ahogy stílusában a kezdeti idôszakban így is tett. Az alko-
tás folyamata izgatja, és sokszor elôfordul, hogy festés közben – ahogy ô mondja - átkerül egy másik dimenzióba, és 
észre sem veszi, hogy elkészült a mû. Egy álma volt, még a kezdeteknél, hogy egyszer annyi képkerete legyen, hogy ne 
tudjon elférni tôlük a szobában, és ez mára beteljesült, egy másik nagy alkotói álom azonban még nem, hogy megfest-
hesse városa krónikáját egy hatalmas képsorozatban a nádasok mítoszokkal teli világától napjainkig, de ehhez azonban 
– az ô elmondása szerint -, el kell szakadnia attól a realisztikus ábrázolástól, amelyben most alkot. Kívánjuk neki, hogy 
mindannyiunk örömére sikerüljön ezt is megvalósítania. Az erô, az energia és az alkotói kedv láthatóan megvan hozzá.

Kincses Zoltán

•  A 4Fight Kupán Szolnokon, mely egyben Magyar Bajnoki 
Döntô volt, senior male korcsoportban, +94 kg súlycsoport-
ban kick-light-contact versenytípusban elért i. helyezésért 
light-contact versenytípusban elért i. helyezésért,  díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült 

Vida Balázs, aki eredményei alapján tagja lett a magyar válo-
gatott keretnek, akik részt vesznek a 2017. november 4-12-
ig Budapesten megrendezésre kerülô Wako World világbaj-
nokságon. Díszoklevél elismerésben részesültek felkészítôi: 
gasparik róbert 3 dan és Fábián Mihály 2 kyu edzôk.
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idegennyelVi tábor

2017. július 17-21. között tartottuk Idegen nyelvi tá-
borunkat. A táborban 65 fô vett részt, a segítôkkel és a 
nyelvi órákat megtartó pedagógusokkal együtt. A tábori 
napok minden reggel közös mozgásos tevékenységgel 
vagy játékokkal teltek. Voltunk kerékpártúrán, közösen 
tornáztunk vagy éppen sétáltunk. A tanórákon igyekez-
tünk színes és változatos nyelvi feladatokkal motiválni a 
gyerekeket, ami nagyon jól sikerült. Tanultunk dalokat, 
néztünk fi lmet az adott célnyelven, az órák nagyon jó 
hangulatban teltek. Ebéd után a strandra mentünk, ahol 
a gyerekek a fürdés mellett kézmûveskedhettek. Elké-
szíthették a támogató alapítvány logóján található „fi ókát” hûtômágnesként. A pénteki nap a kirándulásé volt, amit 
Vésztô-Mágoron töltöttünk el. Tartalmas nap volt, a gyerekek két csoportban ismerkedtek meg a Körös-Sárrét termé-
szeti és történelmi értékeivel. A tanösvényen megismerkedtek az ôshonos növény- és állatfajokkal, a területre jellemzô 
foglalkozásokkal, többek között a pákászattal is. Az egyik földhalomba vágott szelvényben: újkôkori, rézkori és bronzkori 
házak, hulladékgödrök, vermek, szabadtéri tûzhelyek, valamint az újkôkori és rézkori temetôrészletek leletein keresztül 
nyertünk bepillantást az egymást követôen megtelepedett népek, illetve népcsoportok mindennapi életébe és hiede-
lemvilágába. A történelmi emlékhelynek szerves része a Népi Írók Szoborparkja, amelyben a nehéz sorban élô emberek 
életét, küzdelmét bemutató írók, költôk, tudósok, közéleti személyek szoborportréit láthattuk. Táborunkkal igyekszünk 
a résztvevôk számára minden tekintetben tartalmas, felejthetetlen napokat biztosítani minden évben. Köszönjük a 
Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatásáért Alapítvány, KLAPI, Füzesgyarmat Önkormányzata, Nemzeti Alapítvány és az 
Anyanyelvápolók Szövetségének a segítségét.

CsánKi dezsô Helytörténeti
egyesület Hírei

Bökfi  János egy nagyon színes egyéniség, akinek 
életútját sok más sorstársához hasonlóan az akko-
ri hatalom, ahol csak tudta, akadályozta. Édesapja 
a háborúban orosz fogságba esett, az embertelen 
GULAG-ban raboskodott 4 évig, majd azon kevesek 
egyike volt, aki ismét hazatérhetett szerettei körébe. 
De nem sokáig lehetett velük, mert koholt vádak alap-

ján börtönbe került. Osztályidegenként, ún. kulákként sajnos, a hatalom emberei bármit megtehettek velük szemben, 
ellenük védekezési lehetôség nem volt. Tanulmányai végzése nagyon sok akadályba ütközött. Középiskolai tanulmá-
nyai közben vitték el építô katonának, majd vállalta, hogy bányász lesz, mert így korábban kiszabadult a kötöttségbôl, 
ezzel szabadabban választhatta meg munkahelyét, lakhelyét. Akaratával, realitás érzékével mindig felülkerekedett 
a nehézségeken. Szülei állatorvosnak akarták taníttatni ôt. A bányából Füzesgyarmatra jött haza, a gépállomásnál 
helyezkedett el. Ma már a fi atalok nem tudják, mi is volt a gépállomás, pedig abban az idôben a földmûvelôk részé-
re így biztosították az erôgépeket. Késôbb az Aranykalász Tsz-ben helyezkedet el. 1 évig fôkönyvelô a SERKÖV-nél.
A jogutód Vörös Csillag Tsz-ben vezetôi feladatokat is ellátott. Nevéhez fûzôdik a programozás megvalósítása a szövet-
kezetben, mely a mai számítógépes rendszer elôdje volt. A Jármû Ktsz-ben is dolgozott, mint belsô ellenôr, fôkönyvelô, 
majd ismét a Tsz-ben dolgozott. A rendszerváltást követôen megválasztották Füzesgyarmat polgármesterének, majd 
a mandátum lejártát követôen nyugállományba vonult. Igazi sportember Bökfi  János. 16 évig volt leigazolt labdarúgó 
a helyi futball csapatnál, ifjúsági és a nagycsapat edzôje, az egyesület vezetôje volt 8 évig. Ha valaki, akkor ô igazán 
beírta nevét Füzesgyarmat Sporttörténetébe is. A Bökfi  család ôsei, a ma még élôk számára, illetve a hasonló sorsú 
családok részére törlesztést jelentett, hogy a rendszerváltás után településünk elsô polgármestere lett.

Ibrányi János elnök

Születések

Kövér Attila 2017.08.13.
Kontra Zoé 2017.08.13.
Kecse Sándor Dominik 2017.08.14.
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H ázasságkötések
2017. augusztus 5-én került sor Kôvári Noémi és Vadász Norbert házasságkötésére.
2017. augusztus 11-én került sor Tóth Zsanett és Nagy Imre házasságkötésére.
2017. augusztus 18-án került sor Tóth Ilona és Hegyesi Tibor házasságkötésére.
2017. augusztus 19-én került sor Farkas Mária és Magyar Endre házasságkötésére.
2017. augusztus 26-án került sor Kovács Bettina és Potykievic László házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fi atal pároknak!
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FüzesgyarMati gyógyCentrUM

A Gyógycentrumban szakorvosi rendelés igénybe vehetô 
háziorvosi beutalóval keddenként és csütörtökönként 
14:30-tól 17:00-ig.

Kezelések: orvosi gyógymasszázs, iszappakolás, 
víz alatti vízsugármasszázs, gyógyvizes gyógymedence, 
gyógytorna, víz alatti torna, elektromos kezelések (galván, 
ultrahang) és súlyfürdô.
ezekhez a kezelésekhez szükséges szakorvosi be-

utaló és a kezelések orvosi vényre való felíratása.

Füzesgyarmati Gyógycentrum elérhetôsége:
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 92. 
Tel.: 06-30/192-5815
E-mail: gyogyaszateu@gmail.com!

„Hírét VittüK FüzesgyarMatnaK!”

2017. augusztus 19-én Tégláson járt a Füzesgyarmati 
Arany Sólyom Hagyományôrzô Íjász Egyesület, ahol részt 
vett a Városok Viadalán. Országosan közel 30 város volt 
jelen a versenyen, továbbá egy kazahsztáni és egy mon-
gol csapat is megmérette magát. 

A talpasíjászok mellett a lovasíjászok is megküzdöttek 
egymással, Kassai Lajos lovasíjász vezetésével. 21 válto-
zatos és ügyességi cél leküzdése közben a nap mottója: 
„Együtt - Egymásért - A csapatért!„ és nem utolsó sor-
ban Füzesgyarmatért, hiszen ezen a napon nem az egyéni 
gyôzelemért küzdöttünk, hanem a városunkért, és nagyon 
szoros küzdelemben a 3. helyezést sikerült is megszerez-
nünk! Csapatunk tagjai: Szitás László, ifj. Szitás Lász-
ló, Kovács Károlyné, Molnár Imre, Balaskó Sándor, Dobos 
Gyula.

Köszönjük szépen Bere Károly polgármester úrnak a vá-
ros zászlaját és a támogatását, hogy részt vehettünk ezen 
a viadalon, ahol az elért eredménnyel hírét vittük Füzes-
gyarmatnak! Továbbá köszönjük mindenkinek, aki segít-
ségével, hozzájárulásával lehetôvé tette, hogy eljussunk 
idáig. Gratulálunk a csapatnak! Huj-huj-hajrá! A Füzesgyar-
mati Arany Sólyom HÍE nevében: Kovács Károlyné

Magyar VörösKereszt
Városi alaPszerVezet FüzesgyarMat

A Magyar Vöröskereszt 1881-ben jött létre. Tevékenysé-
gét a Genfi Egyezmény alapján végzi. Jelképe a fehér ala-
pon vörös kereszt. A nemzetközi humanitárius mozgalom 
fô célja: az élet, az egészség védelme, szociális gondok 
enyhítése. Füzesgyarmaton több évtizedes múltra tekint 
vissza ez a mozgalom. Vezetését önkéntes alapon látja el 
Szarka Ferencné, Városi Alapszervezet titkára és segítôi. 

Fogadóóra: Minden hónap elsô hétfôjén 15 órától 16 
óra 30 percig, Füzesgyarmat, Klapka u. 34. sz. alatti Ci-
vilházban. Fô feladatunk a településen megszervezni az 
önkéntes véradásokat a kitûzött terv alapján. Mûtét elôtt 
álló beteg embereknek gondoskodni a megfelelô vér 
mennyiségrôl. Szociális feladatként: segítjük felajánlások-
ból az arra rászorulókat különbözô adományokkal (erre je-
lenleg nincs módunk helyiség hiánya miatt).

A rendszeres véradókat értesítjük a véradás helyérôl és 
idôpontjáról meghívókkal. A város lakóit a véradásokról 
plakátokkal tájékoztatjuk. „ adj vért, adj esélyt”
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MozgásKorlátozottaK 2017. éVi PrograMjai

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének 
füzesgyarmati szervezete minden évben törekszik arra, 
hogy színesebbé tegye tagjainak minden napi életét. Ren-
dezvényeket, kirándulásokat, találkozókat szervezünk, hogy 
egy kicsit kikapcsolódjunk, együtt legyünk sorstársainkkal. 
Nem történik ez másképp ebben az évben sem.

Március 25-én évadnyitó rendezvény keretében tagja-
ink, a társszervezetek és a meghívott füzesgyarmati vendé-
gek részvételével, ebéddel egybekötött, kellemes délutánt tölthettünk el.

A rendezvényt füzesgyarmati diákok versmondással, énekkel és táncbemutatóval tették színesebbé. június 24-én 
szervezetünk kis csoportja egy egynapos gyulai kiránduláson vett részt. Felejthetetlen élményben volt részünk, hisz 
az Almásy-kastély, a gyulai Vár, a Százéves Cukrászda és Erkel Ferenc szülôházának látogatása kapcsán jobban be-
tekintést nyerhettünk „szûkebb Hazánk” történelmébe. Kellemesen elfáradva, de új ismeretekkel tértünk haza. július 
20-án sor került a már sok éves hagyománnyal büszkélkedô találkozóra. Ebben az évben is - mint eddig minden évben 
- a füzesgyarmati Kastélypark-Fürdôbe egy egész napos, fôzéssel, fürdôzéssel, pihenéssel, beszélgetéssel egybekötött 
találkozót szerveztünk a megyei társszervezetek részvételével. Örömünkre szolgál, hogy most is, mint eddig minden 
évben sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. 260 ember pihenhetett, kikapcsolódhatott és gyönyörködhe-
tett Fürdônk csodálatos szépségében és nyugalmat adó légkörében. Élvezhette, tapasztalhatta gyógyvizünk jótékony 
hatását. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy minden évben újabb és újabb csoportok vesznek részt ezen az 
eseményen. augusztus 16-19. között négynapos kiránduláson voltunk. Úti célunk Pécs és környéke volt. Egy kicsiny 
településen, Cserkúton volt a szállásunk, mely egy csodálatos és barátságos település. Egy napot Pécsen töltöttünk, 
ahol többek között ellátogattunk a Zsolnay múzeumba, a TV toronyból megcsodáltuk a tájat. Jártunk Abaligeten, Orfûn 
és Pécsváradon. Kissé fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza. Németi Imréné

Megnyílt a Hello MaMi!

Szeretettel várunk mindenkit a Hello Mamiba. Mi is a Hello Mami? 
A Hello Mami Füzesgyarmat fô utcáján nyitotta ki kapuját, hogy egy 
új közösségi teret hozzon létre, elsôsorban a kisgyermekes szülôknek, 
ahol vannak tematikus játszó szobák, hatalmas homokozó, csúszda, 
szerelhetô-szétszedhetô autók, babakonyha és rengeteg játék a gye-
rekeknek. Ahol van játszószônyeg, ringató hinta a piciknek. Ahol a 
szülôk pihenhetnek, vagy apróbb ügyeket intézhetnek a Wi-Fi segítsé-
gével. Ahol a szülôk úgy tudnak találkozni a barátaikkal, hogy közben 
a gyerekek is jól érzik magukat. Befogadó közösségi tér, ahova szíve-
sen várunk rendezvényeket, és ahol mi magunk is szervezünk esemé-

nyeket. A hely alkalmas babazsúrok, születésnapok, baráti társaságok találkozóinak megrendezésére is. Nyitott klub 
vagyunk, amely azt jelenti, hogy bárki tagja lehet, és bárki használhatja a tereket és eszközöket. Elôre bejelentkezés 
után tudunk fogadni óvodai és kisiskolás csoportokat, mert a játékaink 6 éves korig használhatók. A KNEIPP mezít-
lábas ösvényünk minden korosztály számára ajánlott. A gyerekeknek a lúdtalp megelôzése szempontjából fontos a 
mezítláb járás, ami nem csak kellemes, hanem egészséges is. A Klubot a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete 
mûködteti, az éves klubkártyával rendelkezôk minden általunk szervezett eseményt kedvezményesen látogathatnak. 
A Klubban elérhetôk tagjaink kézmûves termékei, szörpök, mézek, fûszerek, lekvárok, szappanok és természetesen, 
aki megszomjazott, ihat egy teát, kávét, limonádét vagy derecskei almalét. Helyszín: Füzesgyarmat, Kossuth u. 54. 
További információ: 06 30 212 4770 Gergely Mária

VersenyeK Mellett beMUtatózUnK is

Egyesületünkben szülôk és gyerekek kérésére július hónappal megalakult egy kezdô, amatôr szintû lovastorna csa-
pat, mellyel bemutatkozási lehetôséget kaptunk augusztus 12-én az okányi Falunapon, valamint augusztus 19-én a 
Vésztô-Mágori rendezvényen is. Nagy örömmel és szeretettel álltunk ki a közönség elé, fôleg hogy valami újjal is meg-
próbálkozhattunk. A csapat tagjai: Megyesi Viktória, Borbíróne Andrea, Tóth Laura, Borbíró Boglárka, Czibi Erzsébet, 
Lázár Ariella és Borbíró Zsóka. Edzô és futószárazó: Szabó Erzsébet. Köszönjük szépen Okánynak és Vésztô-Mágornak 
is a meghívást!

Augusztus 19-én a Szent István Napi Lovas Vigadalmon is lehetôséget kaptuk, ahol már 3 csemeténkkel ügyességi 
pályalovaglást és feladatokat adtunk elô. Lovasaink: Czibi Erzsébet, Borbíró Boglárka és Borbíró Zsóka. Köszönjük 
szépen a Lovas Barátok Egyesületének a meghívást!

Augustus 27-én Békéscsabára utaztunk el, ahol ismét több mint 10 kategóriában mérettették meg magukat a lova-
sok 4-tôl 14 éves korig. Idén a Megyei bajnoki fordulónak ez volt az utolsó elôtti versenye, már csak a döntô van hátra. 
Ezen a napon Ovis póni lépô kategóriában Czibi Erzsebet 2. helyezéssel térhetett haza, valamint Iskolás póni lépô ka-
tegóriában 12. helyen végzett Borbíró Boglárka, szép pályalovaglással. Gratulálunk lányok, már csak egy verseny van 
hátra, kitartást kívánunk nektek! Szabó Erzsébet
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nyárVégi és ôszeleji FeledHetetlen alKalMaK HitéletünKben…

Székelyföldön augusztus 12-én, a Székelyudvarhely melletti Szejkén, az unitárius Or-
bán Balázs földjén részt vettünk az egyetemes találkozón, ahol mi, magyarországi lelké-
szek segédkeztünk úrvacsorát osztani a többezres hívôseregnek.

Aztán bejártuk rokonaink, barátaink, szolgálatunk helyeit egy kb. 1000 km-es utazá-
son, megerôsödni, erôt meríteni, emlékezni. Telefon hívott vissza, mert 18-án Ópuszta-
szeren csodálatos eseményre került sor. 2001 óta a Magyarok Világszövetsége emlékfát 
ültet a történelmi emlékparkban az általa posztumusz aranydíjjal kitüntetettek emlékére 
és a Magyar Nemzetért ezüstérdeméremmel kitüntettek tiszteletére. E sorok írója is, az 
elôzetes tudósítás szerint ez utóbbi kitüntetésben részesült, ahogy írtuk. Most három 
posztumusz és négy élô kitüntetett kapott emlékfát. Gyönyörû mûsor (feleségemmel 
több verset és énekszámot adtunk elô) és emlékek idézése után a posztumuszokét a 
rokonok, az élôkét saját maguk és családtagjaik avatták fel a világszövetség elnökével. 
Megható jeleneteknek lehettünk szemtanúi, még Brazíliából is jöttek hozzátartozók, és 
többen a Kárpát-medencébôl. Nem messze a Feszty-körképtôl ott áll egy kis tölgy, mel-
lette betonalapzaton, fémplakettbe vésve e sorok írójának neve és hivatása is. Óriási 
elismerés ez életünkben!

19-én volt az ökumenikus istentisztelet államalapító Szent István királyunk ünnepe a katolikus kápolnában. A három 
felekezet lelkészei szolgáltak alkalomhoz illô igehirdetéssel, jómagam vers, ének és történelmi legenda ismertetésé-
vel. Feledhetetlen alkalom volt a kápolna elôtt a Szent István emlékmû felszentelése és felavatása. Az államalapítónk 
mûvének nagyságához méltó emlékmûvet az Önkormányzat ajándékozta a katolikusoknak, de mindannyiunknak is. 
27-én volt a Jótevôk Napja. Könnyes emlékezéssel idéztük a 25 éve tragikusan elköltözött ifjú alakját, szellemét, 
akinek emlékére született meg városunk legelsô alapítványa. Feleségemmel verset, megzenésített verset adtunk elô, 
Kovács Gréta átélt szavakkal mondott köszönetet a családnak és gyülekezetnek. 16 diák összesen 411 ezer forintban 
részesült. Székely János lelkész, az erdélyi Árkosról érkezett vendégekkel prédikált. A temetôben Bátori Liza olvasott 
fel emlékezô verset. Szeptember 1-jén megkezdôdött az iskola, ebben az évben heti három órában tartunk hittanórát 
beiratkozott diákoknak. Szeptember 2-án Kenderesen ott voltunk a Horthy Miklós-konferencián és a megemlékezé-
sen újratemetésének 20. évfordulóján a református templomban tartott emlékistentiszteleten. 3-án megkereszteltük 
a templomban Bajor János, néhai unitárius lelkész unokáját (az édesanya) és dédunokáját (a 10 éves lánygyermek). 
Emlékezetes volt! 9-én Karancsberényben, a katolikus templomban részt vettünk szolgálattal az idei vitézavatáson, 
amelyen feleségemmel énekes-verssel emlékeztünk a tavasszal elhunyt vitéz József Árpád fôhercegre, a „Vitézi Rend 
1920” fôkapitányára. 17-e a tervezett templomi hittanos évnyitó napja, 24-e a hagyományos Ôszi Hálaadás úrvacso-
raosztással itthon, a helyi Hajnal István Idôsek Otthonában, délután pedig Gyulán, a Megyei Pándy Kálmán Kórház 
ökumenikus kápolnájában.De közben ott leszünk városunk, az utóbbi félévszázad legnagyobb ünnepén, a két, új refor-
mátus harangszentelésén.

Kívánunk városunk minden lakójának áldott napokat, diákjainknak sikeres évet: Balázsi László ny. lelkész, mb.püspök 

Mazsorett siKer HorVátországban...

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes öt tagja, Éri Alexand-
ra, Kocsán Kitti Anikó, Korcsok Klára Eszter, Kovács Lau-
ra Mária és Túri Judit, a festôi szépségû Opatijában komoly 
szakmai megmérettetésre vállalkozott. Számunkra ismeret-
len versenykiírásnak és szabályzatnak kellett megfelelnünk, a 
2017. augusztus 26-27-én megrendezésre kerülô, Camellija 
Fesztiválon és Nemzetközi Nyílt Versenyen. A nyár közepén 
a Sportcsarnokban és a Közösségi Házban nagy szorgalom-
mal, lelkesedéssel és új koreográfiával készültünk, munkánk 
gyümölcse beérett, Ezüst Minôsítést szereztünk. A zsûri elnö-
ke kiemelte a technikai tudás mellett, az egységes, dekoratív 

megjelenést, az ízléses sminktet, az elegáns hajviseletet, az összhangot és a ragyogó elôadásmódot. A verseny utcai 
felvonulással, fúvószenei kísérettel zárult. A pálmafák szegélyezte tengerparton, óriási érdeklôdés és ováció közepette, 
büszkén és boldogan meneteltünk Füzesgyarmat zászlaja alatt, a kint nyaraló honfitársaink örömére. Az izgalmak után, 
utunkat Abbázia nevezetességeinek megtekintésével, fürdéssel és 
Fiumében (Rijeka) tett kirándulással koronáztuk meg. Eredménye-
sen, vidám hangulatban és élményekben gazdagon tértünk haza. 
Köszönjük a felkészüléshez, a résztvételhez nyújtott támogatást az 
Önkormányzatnak, az intézményeknek és a szülôknek. Köszönjük 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde szervezô munkáját és támogatá-
sát, Kovács Szimonetta Nikolett tolmácsolását, Kovács Lajos és 
Budai Zoltán mindenre kiterjedô figyelmességét és segítségét. Egy 
álom ismét valóra vált! Szép volt Lányok! Szívbôl gratulálok!

Macskinné Pór Erzsébet mûvészeti vezetô



totó

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

1.  Hány fô vett részt idén az Idegen nyelvi táborban?
 a, 150 b, 65 c, 93
2.  Kit mutatnak be cikkükben a Helytörténeti Egyesület 

tagjai?
 a, Bökfi  János – egykori polgármestert
 b, Ifj. Bökfi  János - súlyemelôt c, Csánki Dezsôt
3.  Meddig váltható be az ebben az újságban található 

fürdôkupon?
 a, 2017. október 31. b, 2017. november 30.
 c, 2017. december 31.
+1.  Melyik az Új Füzesgyarmati Kormányablak helyes 

ügyfélfogadási rendje? 
 a,  Hétfô: 7.00 – 17.00; Kedd: 8.00 – 15.00;

Szerda: 10.00 – 16.00; Csütörtök:8.00 – 18.00; 
Péntek: 8.00 – 12.00;

 b,  Hétfô: 7.00 – 17.00; Kedd: 8.00 – 11.00;
Szerda: 10.00 – 16.00; Csütörtök:8.00 – 18.00; 
Péntek: 8.00 – 12.00;

 c,  Hétfô: 7.00 – 17.00; Kedd: 8.00 – 11.00;  Szer-
da:13.00 – 16.00; Csütörtök:8.00 – 18.00; 
Péntek: 8.00 – 12.00;

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

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

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

a júliusi számban megjelent totó nyertese:
BÁTORINÉ GYÁNI MAGDOLNA, gratulálunk!

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

Aktivitását hûtômágnessel jutalmazzuk!

Kiadja: Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete • Felelôs kiadó: dr. Blága János jegyzô • Felelôs szerkesztô: Tôkésné Gali Mónika
• szerkesztôség címe: Polgármesteri Hivatal, Füzesgyarmat Szabadság tér 1. • e-mail: amondofgy@gmail.com • Tel.: 491-058 • nyomda: Pap Krisztián e.v.

• ISSN 2062-6681 (Nyomtatott) • ISSN 2062-669X (Online) Lapzárta minden hónap 30-án. A szerkesztôség a magán jellegû közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal!

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT 

Autómentes nap program 
2017. szeptember 20. 

 
Délelőtt: 10.00-12.00 

Bölcsődések és óvodások sportnapja 
Helyszín: Bajcsy utca játszótér 

- Feldíszített futóbicikli, kerékpár és kismotoros felvonulás 
- Óvodások ügyességi vetélkedője 

- Minden résztvevő tombolát kap - tombolasorsolás 
 

Délután: 14.00-16.00 
Helyszín: Lázár Gyula Sporttelep 

- Óriás csocsó - barátságos mérkőzések 
(Polgármesteri Hivatal-Tanár-Diák) 

- Bringóhintó folyamatos használata 
- Kerékpár mustra, KRESSZ-TESZT 

- Biciklis, görkoris felvonulás vicces, kreatív fejdíszekben 
- Minden résztvevő tombolát kap - tombolasorsolás 

 
Napközben: 

A közösségi közlekedést igénybe vevők között emléklapok kiosztása 
 

Este: 17.00 
Helyszín: Közösségi Központ 

- Monspart Sarolta világbajnok tájfutó előadása 
"Mozogj az életedért" 

 
A programok mindenki számára ingyenesek! 

Várunk mindenkit szeretettel! 

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVO 

 

 

2017. szeptember 20. 
 

Helyszínek: 10.00-12.00 Bajcsy utcai játszótér 
                    14.00-16.00 Lázár Gyula Sporttelep 
                    17.00 Közösségi központ - előadás 

PrograMajánló

iV. PáKász FUtaM
Idôpont: 2017. szeptember 23. 
Szeghalom, D’Orsay Kastélykert

országos KönyVtári naPoK
Idôpont: 2017. október 2-8.
Hegyesi János Városi Könyvtár

egészségKör: „Mágneses 
teráPia története”
C. elôadás
Idôpont: 2017. október 2. 17. óra
Helyszín: Civil ház (Klapka u. 34)

„MegVilágosodás naPja”
Idôpont: 2017. október 6.
Helyszín: KÁBEL ELEKTRO KFT.,
Petôfi  u. 1.

eMléKezés
az aradi 13 VértanÚra
Homoki F. Lajos, Unitárius
gyülekezet alapító
emléktáblájának avatása Idôpont:
2017. október 8. 10-11 óra
Helyszín: Unitárius templom


