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Előadás-Szűrés-Mozgás

Erdélyi kirándulás

Ismét igen aktív heteket tudhatunk magunk mögött. Időrendi 
sorrendben egy előadással kezdtük a hónapot. Bácsi Erika az Or-
szágos Mentőszolgálat Mentőtisztje jött el ismételt meghívásomra 
városunkba. 5 éve dolgozunk együtt és évről-évre több közintéz-
ményünkben, valamint a városlakó laikusok számára is tartott már 
előadást. A célcsoport most a Lurkófalva Óvoda dolgozói, a gye-
rekek szülei és nagy örömömre a nagyszülők voltak. A tartalmas 
előadáson megtudhatták a résztvevők, hogy mit kell tenni adott 
esetben a mentő megérkezéséig, vagy a különböző sérüléseket 
hogyan kell ellátni. Úgy gondolom, ezeket az ismereteket érdemes 
időközönként feleleveníteni. Külön köszönöm Károlyiné Rózsika 
óvodavezető együttműködését a program megvalósításában.

Következő programunk a férfiak egészségvédelmére irányult. 
Harmadik alkalommal szerveztünk számukra ingyenes proszta-
taszűrést. Büszkén mondhatom el, olyannyira eredményes a szű-
rés, hogy már jóval a jelentkezési határidő előtt minden időpon-
tunk betelt ebben az évben is. Dr. Juhász Róbert urológus főorvos 
végezte a komplex szűrést, ahol nem csak PSA mérés, hanem ultra-
hang, illetve manuális vizsgálat is történt. Fontos megemlítenem, 
hogy minden évben a szűrésnek köszönhetően találnak elválto-
zást néhány betegnél, melyek további orvosi ellátást igényelnek. 
Éppen ezért tovább dolgozunk azon, hogy itt helyben is biztosítsuk 
ezt a lehetőséget, legalább évente egyszer azon férfiak számára, 
akik figyelnek az egészségükre. Mindannyian tudjuk, hogy az idő-
ben felfedezett elváltozás nagyobb eséllyel gyógyítható.

A hónapot pedig az úgynevezett Megye Futással zártuk. 5 éve 
indult a kezdeményezés, Tóth László Békéscsabai Futónagykövet 
által. Az idei figyelemfelkeltő futásával 59 települést érintett Bé-
kés megyében, köztük Füzesgyarmatot. A 13 napig tartó futás alatt 
630 km-t tett meg a futó, hogy felhívja a figyelmet a mozgás fon-
tosságára, az egészséges életmódra. Megtisztelő volt, hogy Önkor-
mányzatunk részéről jómagam köszönthettem, illetve egy kisebb, 
de annál aktívabb csoporttal csatlakoztunk is a futóhoz. Igaz ke-
rékpárosok többen voltunk, mint futók, de nagy élmény volt Szeg-
halomig elkísérni a mozgalom elindítóját. Jövőre mind a három 
személyt visszavárjuk településünkre, hiszen fontos az a munka, 
amit közösségünk érdekében tesznek!

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselő

A Füzesgyarmati „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub tagjai és kirándulás kedvelő barátai 2018. április 28-án, szombaton egynapos 
Erdélyi kiránduláson vettek részt 55 fővel. A kora reggeli indulás után az első megállónk a délelőtti óránkba Déva várának megtekintése 
volt. Déva vára, hajdani erődítmény az Alsó-Maros mentén található.

A vár eredetileg 12-13. századi építésű királyi vár, melynek feladata 
a Maros völgyének, Erdély nyugati kapujának a védelme volt. A vár 
főurak kezébe került, köztük voltak erdélyi vajdák, Kán László, majd 
később Hunyadi János. Hunyadi birtokolta a környező jobbágyfalvakat 
is és sokat tett a vár megerősítéséért.

A délutáni órákban ellátogattunk Vajdahunyadra, ahol meglátogat-
tuk a várat, amely a 14. században már bizonyosan létezet, majd 1409-
ben Luxemburgi Zsigmond magyar király adományozta azt a környező 
falvakkal együtt Hunyadi János apjának. A várkastély Hunyadi János 
és felesége, Szilágyi Erzsébet idejében kapta mai nagyságát és gótikus 
jellegét. Mátyás király is birtokolta a kastélyt, majd később főnemesi 

családok és fejedelmek 
is. Bethlen Gábor maga 
is volt a kastélynak tu-
lajdonosa és bővítette, 
csinosította azt.

A kiránduláson sok 
élménnyel feltöltődve, 
a késő esti órákban ér-
kezett haza a kiránduló 
csapatunk. Szeretném 
megköszönni minden-
kinek, aki úgy döntött, 
hogy ezen a kirándulá-
son részt vesz.

Lakatos Sándor
„Életet az Éveknek” 

Nyugdíjas Klub vezetője
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A Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület rendezvényéről

Arra törekszünk, hogy a tagságot visszavezessük abba a körbe, 
ahol a valódi helytörténeti munkát ismerhetik meg, ahol a célok-
nak megfelelően tevékenykedhetünk.

Legutóbbi alkalommal megemlékeztünk Jánosi Zoltán egyko-
ri református tiszteletesről, aki más megítélés alá került életút-
ja miatt a politika által, és más megítélése volt a hívek körében. 
Politikai szerepvállalása miatt inkább kirekesztettség okán került 
Füzesgyarmatra református lelkészként, és végezhette áldásos te-
vékenységét a személyiségében rejlő emberközeli, segítőkész ma-
gatartása miatt.

Ez ellentmondásos, de ilyen volt ő református lelkészként. 
Halálát követően az őt követővel hasonlították össze az emberek 
cselekedetének megítélésében. 1902-ben lelkésznek választot-
ták Debrecenben, 1908-ban Károlyi Mihály pártjának programjá-

val orgy.-i képviselő lett. Az 1918. októberi polgári demokratikus 
forradalom idején, a Nemzeti Tanács tagja, ill. a Károlyi-, majd a 
Berinkey-kormány belügyi államtitkára volt. Később ennek viselte 
következményét. De mindamellett, hogy lelkész volt, emberséges, 
mindig hívei segítését szolgálta. Így éreztek iránta az akkori hívek.

Életutam című részben egyik tagunk, Csató Józsefné volt ven-
dégünk, akinek életútjából kaphattunk érdekes részleteket. Éle-
tét végig kíséri a bal szem látásképességének hiánya. Ezzel kellett 
megbirkóznia a mindennapok teendői, a tanulás, a felelősségtel-
jes munka, a családalapítás, gyermeknevelés nem könnyű felada-
tainak ellátása során. Amikor ilyen emberrel találkozunk, talán 
észre sem vesszük, mennyivel más az ő élete, a mindennapok 
gondjának megoldása.

Törekedett arra, hogy teljes értékű emberként vegyék számba, 
ezért tanult, mert ebben látta a megoldást. Technikusi végzettsége 
alapján a kozmetikai iparban dolgozott, az ipar szereplőinek ki-
szorításától a privatizáció révén, de mindig ugyanott, annál a cég-
nél, ahol a laboránsi munka felelősségteljes végzésével megállta 
helyét. Nyugdíjazásukkor férjével költözött vissza szülővárosába, 
ahol jelenleg már férje halála óta egyedül él.

Ibrányi János elnök

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek
veszettség elleni összevezetéses oltási napjai a következők:

2018. május 19. – Költségvetési üzem parkoló
2018. május 20. – Mátyás úti kocsma melletti tér

2018. június 02. – Bethlen út – volt kényszer vágóhíd előtt
2018. június 03. – Kossuth L. u. 30. – állatorvosi rendelő

Naponta 600-tól 1030-ig

Az oltás díja, amely a féregtelenítést is tartalmazza 4 000,-Ft.
Immunizálni csak chippel ellátott ebet lehet.

A chip behelyezés költsége 4 000,-Ft.
Dr. Rácz Tamás

állatorvos

EB OLTÁS ÉRTESÍTŐ


