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2018. 09. 21 -én Egerben megrendezésre került a GPC fekve nyomó és erőemelő világ-
bajnokság, ahol a Boss Body Club egy versenyzővel képviselte magát, Oláh Zsolt Nándor 
személyében.

A versenyt több hónapos felkészülés előzte meg, nem hiába. Füzesgyarmat hírnevét 
öregbítve, Zsolt  100 kg súlycsoportban, Junior korcsoportban nyomásával megszerezte az 
arany érmet, és ezzel Ő lett az új világbajnok, valamint abszolút díjazásban második lett!

Ezúton szeretném megköszönni a támogatást Bere Károly Polgármester Úrnak, va-
lamint Pikó Csabának a Golden Pallet Kft. Ügyvezető Igazgatójának, hogy támogatták az 
egyesületet, és ezzel lehetővé tették a Világbajnokságon való részvételünket.

Szeretném megköszönni Oláh Zsoltnak, hogy kitartó munkájával dicsőséget szerzett 
mind az egyesületnek mind kisvárosunknak, hiszen Füzesgyarmat Új Világbajnokot kö-
szönthet!

Szőke Szabolcs

Gali Istvánné Hadházi Éva óvó néni 2018. szeptember 22-én vehette át az ötven éven át kifejtett ér-
tékes szakmai tevékenységéért járó Aranyoklevelet Szarvason, a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán.

Gali Istvánné 1967. június 27-én kapta meg diplomáját a Szarvasi Óvóképző Intézetben. Augusztus 
1-én helyezkedett el Füzesgyarmaton, a Mátyás úti óvodában, mint tagóvoda vezető, és nyugdíjazásáig 
itt is dolgozott. Munkája mellett helyettes tanfelügyelő is volt. Folyamatosan képezte magát, mindig 
arra törekedett, hogy tapasztalatait, tudását kollegáinak átadja. 1985-ben elvégezte a Pedagógiai In-
tézet komplex szemináriumát, kiváló minősítéssel. Kiváló munkájának elismeréseként 1983-ban Mi-
niszteri Dicséretet, 1985-ben külföldi jutalomutazást kapott.

Munkája során mindig a gyermekek voltak a legfontosabbak, mindig a rábízott óvodások harmo-
nikus fejlődését tartotta szem előtt. Megbízható, következetes vezetőként a kollegáit is a lelkiismere-
tesség, gyermekszeretet, szakmai elhivatottság és a segítőkészség irányába terelte.

1995. május 27-én vonult nyugdíjba. A pályán eltöltött 28 év alatt gyermekek százainak segített 
megalapozni a jövőjüket, akik a mai napig szeretettel gondolnak vissza óvodás éveikre.

Köszönjük Éva néni! Károlyi Zsigmondné intézményvezető

2018. szeptember 22-én, a szarvasi Evangélikus Ótemplomban vette át a Pro 
Urbe-díjas Eke Jánosné Julika néni a 65 éve diplomát szerző pedagógusok részére 
adandó vasdiplomáját, ahová elkísértem.

Julika néni itt, Szarvason kapta meg a diplomáját 1953-ban, és kezdte el majd-
nem 50 évig tartó oktató, nevelő munkáját. 1957 óta tanított Füzesgyarmaton 
egészen 2000. július 1-ig, nyugdíjazásáig. Az éneklés, a zene szeretete áthatotta 
minden óráját. Odaadással és lelkesen vezette évtizedeken keresztül az iskolai 
kórust, citerazenekart, valamint 35 éven keresztül a Népdalkör alapító tagjaként 
saját maga is énekelt, és öregbítette Füzesgyarmat hírnevét.

Julika néni azonban a mai napig nem szűnt meg énekesként, pedagógusként, 
zeneszerető, igazhitű emberként továbbadni tudását és tapasztalatát, hiszen min-
den egyházi ünnepségen láthatjuk őt, hallhatjuk gyönyörű, kristálytiszta hangját.

Pro Urbe díjasunk mellett több tiszteletreméltó pedagógus vehetett át elisme-
rést, akik oktatták a kezük alatt felnövekvő nemzedéket. Tisztelet és hála munká-
jukért!

Julika néninek kívánunk nagyon jó egészséget és remélem, öt év múlva újból 
részese lehetek egy ilyen felemelő rendezvénynek!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

Új Füzesgyarmati világbajnok

Gali Istvánné szakmai elismerése

Csak a múlttal alkothatjuk meg a jövendőt



2 XXX. évfolyam 10. szám · 2018. október

 ÖnkormányzatI  hírek 
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-

gadta a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület beszámolóját.
 Elfogadásra került a Füzesgyarmati Bölcsőde 2018-2019. évi 

továbbképzési terve.
 Jóváhagyásra került a Kölcsönszerződés megkötése az OTP 

Bank Nyrt-vel a Belterületi utak felújításához, valamint a Munkás-
szálló kialakításához kapcsolódóan.

 Jóváhagyásra került a Békés Megyei Kormányhivatallal kötött 
„Járások kialakításához kapcsolódó megállapodás” valamint az 
ehhez kapcsolódó „Üzemeltetési megállapodás” módosítása.

 Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének II. sz. módosítása 
történt meg. 

 A Képviselő-testület 2017. év során döntött a helyi építési sza-
bályzat, valamint a város településrendezési tervének módosítá-
sáról. A módosított településrendezési terv részét képző szerkezeti 
tervet a Képviselő-testület elfogadta és a Helyi Építési Szabályzat 

is módosításra került.
 A település csatlakozik a hátrányos helyzetű, szociálisan rá-

szoruló felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordu-
lójához. A települési önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 
4.000.-Ft-ban határozta meg.

 Értékesítésre kerül az értékbecslésben meghatározott vételá-
ron az 5525 Füzesgyarmat, Jókai u. 5 sz. alatt található ingatlan a 
vételi ajánlatot benyújtó részére. Vevő általi beépítési kötelezett-
ség került kikötésre, a szerződés megkötését követő legfeljebb 3 
évig tartó határidőre.

 Módosításra került a Hegyesi János Városi Könyvtár és Köz-
művelődési Intézmény alapító okirata az EFOP-3.3.2-16-2016-00161 
azonosító számú „A gyerekek fejlődéséért a Sárrét csücskében” 
elnyert pályázat miatt.

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében – az elmúlt évekhez 
hasonlóan – meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Felhívjuk a Tisztelt Tanulók figyelmét, hogy Füzesgyarmat Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához – melynek célja anyagi segítség nyújtása a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló, 
szociálisan rászoruló diákok részére. Az aktuális pályázati kiírást, a kapcsolódó dokumentumokat és az EPER-Bursa rendszerrel kap-
csolatos tájékoztatót a www.emet.gov.hu oldalról tölthetik le. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2018. november 06. A kinyomtatott pályázati űrlapot, a szükséges mellékletekkel Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal 
Szociális csoportjánál lehet leadni a fenti határidőig.

Tóth Eszter vezető főtanácsos

Dr. zákány zsolt Szülész - nőgyógyász Főorvos
Rendel kéthetente az Egészségügyi Központ Védőnői szolgálatában. Bejelentkezés a Védőnőknél személyesen vagy telefonon 

(66/491-570). Füzesgyarmati nőknek ingyenes az Önkormányzat támogatásával a nőgyógyászati vizsgálat, méhnyakrák szűrés, recept 
felírás, igazolások megírása. A következő rendelés időpontja: 2018. október 25. (csütörtök)

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és 
érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méh- 
nyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre két-
évente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromé-
vente a 25-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. 
Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják 
a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az idő-
pont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél 
mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel 
időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghí-
vólevelet mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következté-

ben. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb, minél 
korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az 
emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé 
valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti, és ami miatt 
sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pe-
dig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, 
részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.

kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

Bursa hungarica Ösztöndíjpályázat

Felhívás emlőszűrésre!

nőgyógyászati rendelés Füzesgyarmaton!
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Az idén először – hagyományteremtő szándékkal – 2018. szep-
tember 20. napján a Gyermekek Világnapja alkalmából – mely jel-
szava: A gyermekek mindenek előtt! – kulturális és szórakoztató 
programokkal kedveskedtünk Füzesgyarmat gyermekei számára.

A gyermekek a jövő zálogai, vágyaink és álmaink megtestesítői. 
Érzékeny, fondorlatos kis emberkék, akik pontosan tudják, hogy a 
szülői szeretet végtelen és kiapadhatatlan, szerencsés esetben pe-
dig elkíséri őket a felnőtté válás útján. Szülőnek és pedagógusnak 
– esetleg egy személyben mindkettőnek lenni –, nem könnyű és 
nem is jelentéktelen feladat. Hiszen a felnőtteknek kell a tudásra és 
szeretetre éhes, kis lelkekből felelősségteljes, segítőkész, rátermett 
jellemet nevelnie.

A nap során először a bölcsődébe járó gyermekeket látogattuk meg, és vittük el ajándékainkat és játékainkat, majd délelőtt az 
óvodás korosztály számára összeállított programot tartottuk meg a gyermekek megelégedésére. A jó zene, közös éneklés, zenélés és 
sportolás, versenyek után jóízűen fogyasztották el az ajándékba vitt üdítőt és csokoládét a csöppségek.

Hevesi Imi bácsi és a Zűrzavar Zenekar, valamint a Míves Kezek Társulat lelkes és kreatív pedagógusai, kézművesei adtak teret a 
zenének, jókedvnek és csillogásnak. A Füzesgyarmati Család és Karrierpont kollégáival azért szerveztük-e programot, mert az egyént 
mindig a közösség tagjaként szemléljük, mégpedig a legelemibb formáció a családok szemszögéből.

Aranyosi Ervin: A gyermekek világnapjára (részlet)

Megszülettél, tehát jogod van élni,
boldoggá válni, senkitől se félni!
Megkapni mindent, mit nyújthat az élet,
hogy megértsenek, hogy szeressenek téged!
S tápláljanak és okosítsák elméd,
hogy mindig elnyerd az emberek figyelmét.

Gyermekek Világnapja

2018 l 10 l 02.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megkezdődött a mentális egészségfejlesztési programok megvalósítása Füzesgyarmaton és 

térségében
Az EFOP-1.8.20-17-2017-00017 azonosítószámú „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének 

átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén” című 
Európai Uniós pályázat keretében 39,99 millió Ft vissza nem térintendő támogatásnak köszönhetően az Egész-
ségfejlesztési Iroda (EFI) 2018. augusztus 1-én mentálhigiénés programokkal kiegészítve kezdte meg működését Füzesgyarmaton 
számos életmódváltást elősegítő programmal.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, melynek célfeladatai között szerepel az egészséges életmód témájú 
lakossági egészségnapok szervezése, amely az elkövetkező két évben több alkalommal kerül megrendezésre. Olyan mentális egész-
ségközpont jön létre, melyen keresztül a környéken élők számára mentális egészségmegőrző, prevenciós programokat szerveznek. A 
projekt keretében lehetőség lesz mentálhigiénés szakemberek, pszichológus munkatársak bevonásával segítséget kérni krízishelyze-
tekben, előadásokon, tréningeken részt venni.

A projekt specifikus céljai a Felhívás céljaival összhangban (kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű célcsoportokra):
- alapvető primer prevenciós szolgáltatások nyújtása a település lakosai számára; 
- szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása a védőnőkkel szoros együttműködésben;
- csoportos programok szervezésében s megvalósításában való részvétel;
- mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok megvalósítása;
- a depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programjainak megvalósítása együttműködésben a releváns helyi szervezetekkel;
- tanácsadás és tájékoztatás primer prevenciós témában a térség oktatási és nevelési, illetve szociális és egészségügyi intézmé-

nyeiben dolgozó szakemberek számára. 
Az EFI kiemelkedő fontosságúnak tartja, hogy felhívja az emberek figyelmét az egészségtudatos életmódra, így ennek érdekében 

munkája során segíti a lakosság egészségének megőrzését és a betegségek kialakulásának megelőzését. Ezen kívül az EFI kifejezett 
célja, hogy felhívja a figyelmet az egészségtudatos magatartás fontosságára, a lakossági szűrővizsgálatok preventív szerepére, az élet-
módváltás jótékony hatásaira, a szemléletváltás szükségességére az egészség megőrzése érdekében. A szűrések mellett tanácsadásra, 
konzultációra is lehetőség nyílik, valamint az egészséges táplálkozás, a pihenés és lelki egészség, a megfelelő testmozgás és az egész-
ségtudatos életmód mélyebb megismerésével is gazdagodhatnak az érdeklődők. 

A két éves időintervallum alatt megrendezésre kerülő programok bárki számára ingyenesen igénybe vehetőek, valamint remek és 
hasznos kikapcsolódásként szolgálhatnak az egész család számára. Amennyiben az Ön számára is fontos az egészsége, kísérje figye-
lemmel meghirdetésre kerülő programjainkat. Árva Erika szakmai vezető

A projekt az 
EFOP - 1.2.9 - 17 - 2017 - 00008 

pályázat keretében valósult meg.

A Margaréta Családos Egyesület 
nevében: Antal Ágnes, 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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A nap során először a bölcsődébe járó gyermekeket 
látogattuk meg és vittük el ajándékainkat, játékainkat, 
majd még a délelőtt folyamán az óvodás korosztály szá-
mára összeállított programot tartottuk meg a gyermekek 
megelégedésére. Ebben az évben az Európai Mobilitási 
Hét keretein belül a délutáni programunk részeként bi-
cikli-mustra, kerékpáros akadálypálya és KRESZ teszt ki-
töltésére is volt lehetőség a Szeghalmi Rendőrkapitány-
ság jóvoltából.

A programot színesítette a Random táncosok, illetve a 
résztvevők közös tánca. Továbbá kutyaügyességi bemuta-
tót láthattunk a Re-Mese: két arany szív, egy célért Alapít-
vány közreműködésével. A fiatalok egy rendkívül új, egyre 
nagyobb teret hódító, a labdarúgás és az asztali tenisz 
elemeit vegyítő sportággal, a teqball-lal ismerkedhettek 
meg. Ebben a Békéscsaba 1912 Előre és a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia focistái és edzőjük nyújtott bemutatót, és tartottak mini 
bajnokságot. Mindezek gazdagították a napi forgatagot.

A program során minden résztvevő ajándékokkal gazdagon térhetett haza, hiszen minden gyermek kapott kerékpárvillogót, és 
amennyiben az ajándéktombolája is nyert, újabb ajándékkal a zsebében térhetett haza otthonába.

Köszönetem szeretném kifejezni Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, a Margaréta Családos Egyesületnek, a Szebenduó Kft-
nek, a Füzesgyarmati Polgárőrségnek, a Füzes-Vízió Szövetkezetnek, a békéscsabai focistáknak és edzőjüknek, a Random tánccsoport 
tagjainak, valamint a Szeghalmi Rendőrkapitányságnak, hogy munkájukkal, felajánlásaik által színesebb és színvonalasabb programot 
tudtunk nyújtani a füzesgyarmati gyermekek, érdeklődők számára. Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

európai mobilitási hét

Az idén is, immáron hagyományosan Fü-
zesgyarmat is bekapcsolódott a Mobilitási Hét 

programjai közé illeszkedő európai autómentes naphoz, amelyre az említett Mobilitási Hét csütör-
töki napján került sor. Ez a program elsősorban a városlakókat és rajtuk keresztül az önkormányza-
tokat célozza meg, hogy így erősítse a környezettudatosságot a településeken élőkben és az adott 
település városvezetőiben.

Füzesgyarmat is kivette tehát a részét a programból, ahogy Bere Károly polgármester mondta: 
„Fontos, hogy részesei legyünk az ilyen eseményeknek, amellyel felhívhatjuk a figyelmet a környe-
zetvédelemre, a megnövekedett gépjárműforgalom miatti környezeti károkra, amely hatással van az 
egészségünkre, még akár a városképre is. Törekednünk kell tehát arra mindannyiunk jövője érdeké-
ben, hogy tudatosabban válasszuk meg a közlekedési eszközeinket. Mi, az önkormányzat részéről is 
igyekszünk előmozdítani ezt, és nem csupán azzal, hogy részt veszünk az ilyen programokban, hanem 
például a kerékpárút hálózat fejlesztéssel és egyéb módokon is. Természetesen az autómentes nap 
keretében én is igyekeztem kerülni az autóval való közlekedést, és ha tehettem gyalogosan közleked-
tem. Bízom benne, hogy a nap során sokak számára sikerült tudatosítani, hogy ha a gyalogos vagy 
kerékpáros közlekedést választja, nem csak spórol, és kíméli a környezetet, hanem egészségesebb 
lesz, és javul ezáltal az életminősége is.”

Már negyedik éve, hogy szeptemberben – csatlakozva az Európai 
Sporthéthez – közös mozgásra hívjuk városunk lakóit. Így történt ez most 
is, hiszen szeptember 29-én ismét kerékpározással népszerűsítettük a 
mozgás fontosságát. Egyetlen célunk van a felhívással, hogy kortól és 
nemtől függetlenül, testi és egészségügyi állapotához mérten, mindenki 
találjon magának olyan mozgásformát a hétköznapokban, mellyel nem 
csak az ilyen és hasonló programokon, hanem egész évben aktívabban 
tud mozogni. Magyarországon évről-évre egyre több település csatlako-
zik a felhíváshoz. Mi pedig büszkén mondhatjuk el, hogy már az első 
magyarországi megmozdulásban aktív partner volt városunk.

A közös mozgáson kívül, támogatóinknak köszönhetően, különböző 
ajándékokkal is kedveskedtünk a szeles, őszi délutánon a résztvevők-
nek. Jövőre is várjuk Önöket, de addig is mozogjanak rendszeresen, hoz-
zájárulva ezzel is egészségük megőrzéséhez.

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselő

autómentes nap Füzesgyarmaton

LÉGy aktíV Füzesgyarmat! 
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CsakPont – csak.
A füzesgyarmati Család és KarrierPONT munkatársai, ki-

egészülve a Margaréta Családos Egyesület néhány tagjával 
szeptemberben elég mozgalmas, színes munkahónapot tud 
maga mögött. Mindamellett, hogy aktívan részt vettünk a 
Gyermekek Világnapja, illetve az Európai Mobilitási Hét alkal-
mából rendezett egész napos programsorozatban, további két 
akciót is magunk mögött tudhatunk. 2018. szeptember 15-én 
a Takarítási Világnapon a CsakPONT-nak is otthont adó Civil 
Házat és udvarát takarítottuk a kollégákkal együtt. A rendkívül 
jókedvű, hasznos tevékenység ideje alatt sokat nevettünk, és 
egy jóhangulatú csapatépítő tréning lett a napból. Szeptem-
ber 21-én pedig a ’Szeded?’ akciónk keretében, a Füzes Vízió, 
a Margaréta Családos Egyesület és CsakPONT dolgozói együtt 
indultunk útnak Sárszigetben, hogy az utcákon előforduló hulladéktól megtakarítsuk azokat. Az akcióhoz csatlakoztak a Kossuth és a 
Hegyesi János utcai iskolások és nevelőik is, akik minden évben híven szemük előtt tartva a környezetvédelmet segítik munkánkat. 
Az általuk megtisztított területekről is sajnos jelentős mennyiségű eldobált szemét került begyűjtésre. Ezek közül is fontos, és fokozot-
tan figyelmet kíván a katolikus kápolna és környéke rendezetlensége, ahol a gyermekek számtalan alkoholos üveget, állati csontot is 
találtak. Gyermekeink és embertársaink, valamint környezetünk megóvása érdekében tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy figyeljenek 
oda értékeink és Füzesgyarmat hírnevének megőrzésére. Antal Ágnes, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde

Augusztus 23. és 26. között került megrendezésre Zebegényben a 2018-as, immár 
a IV. Gyüttment Fesztivál. A Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete az idén nem 
maradhatott ki ebből az eseményből. A 2018-as Gyüttment Fesztivál az együttműködés 
jegyében szerveződött. A Közösségi Konyha tér programjait a Kislépték szövetség – 
amelynek tagja az FVSZE is, mint programgazda szervezte, hogy segítse az érdeklődők 
ismeretszerzését. Mi is a Gyüttment Fesztivál, kérdezik sokan? Hát nem az, amit a név 
alapján elsőre gondolsz. A Gyüttment Fesztivál azon emberek közösségét jelenti, akik 
tudatosan a természetben, a természettel együtt élve alkotnak, hoznak létre termé-
keket, ahol a környezettudatosság, az ökologikus élet a cél. Hogyan kötődik az FVSZE 
a Gyüttment Fesztiválhoz? Az FVSZE mint a gasztronómiai hagyományok ápolójának 
követe, a tudatos környezetvédelem segítője. Már több éve arra törekszik, hogy az 
emberekben tudatosítsa a helyi és vegyszermentes körülmények között megtermelt 
alapanyagokból előállított, szezonalitást is szem előtt tartó élelmiszerek, ételek fo-
gyasztását. Minden rendezvényen játékos formában, de hasznos ismeretek átadására 
törekszünk, ahol megismerhetők a hagyományos magyar fűszer- és gyógynövények. 
Nem volt ez másképp a Gyüttment Fesztiválon sem. Hatalmas sikert és népes töme-
geket vonzott a naponta kétszer is megrendezésre kerülő Fűszer felismerő TOTÓ. A 
TOTÓ mellett előadást tartottunk az ehető, vadon termő növényekről, természetesen kóstolóval egybekötve. Örömmel tettünk eleget a 
felkérésnek, és örülünk, hogy az egyre népszerűbb fesztiválon bemutatkozhatott egyesületünk és székhelye, Füzesgyarmat. Köszönjük 
az Ösvény Esélynövelő Alapítványnak a szép kosarakat, amelyekben bemutathattuk fűszer- és gyógynövényeinket, továbbá a Tourinform 
irodának a szép kiadványokat, amellyel településünk be tudott mutatkozni az érdeklődőknek. Gergely Mária, FVSZE Elnök

2018. februárban indult el Füzesgyarmaton az Önkormányzat által elnyert , EFOP-1.5.3.-16-2017-00026 Térségi együttműködés a hu-
mán szolgáltatások fejlesztéséért pályázat, melynek keretein belül  a Közösségi kert program is kezdetét vette márciusban. A Közösségi 
kert- kiírása volt, hogy egy belterületi, szomszédsághoz közeli területen konyhakertet, fűszerkertet létesítsenek a projektben résztvevők, 
ami amellett, hogy segít biotermékek előállításában, közösségi térként és oktatási pontként is funkcionáljon. 
A projekt sikeres voltát bizonyítja, hogy gyakorlatba ültetve adott, könnyedén követhető példát a vidéki 
fenntartható életformához, amelynek része a kertek megművelése. A program egyedisége abban 
állt, hogy a célcsoportot segítette a munkaszocializálódásban, és esélyt teremtett a munkában 
való aktív részvétellel, a termelt kultúrák gondozásának, szakmai ismereteinek elsajátítására 
– így arra is, hogy később saját kertje legyen vagy a munkaerő piacon érvényesíthesse ezt 
a megszerzett tudást. A projektben résztvevők, a kertművelés során egyedi sikereket éltek 
át, mert itt megtanulható volt a vegyszermentes gazdálkodás alapja. Az ily módon meg-
termelt és finom saját termésnek örülhetett a család apraja, nagyja. Amíg a felnőttek 
kertészkedtek, a gyerekek kertészkedni tanultak és mindenki jól érezte magát, a növé-
nyek is. Így bátran állíthatjuk, hogy az idei Közösségi kert programot sikeresen zártuk.

Tevékenység vezetője: Gergely Mária

Gyüttment Fesztivál

Füzesgyarmati közösségi kert 
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magyar hagyományos kemping klub találkozó

Beszámoló a nagyzerindi kirándulásról

Szeptember utolsó hétvégéjén került megrendezésre kempingünkben a Ma-
gyar Hagyományos Kemping Klub találkozója. Szerencsénkre az időjárás kedvező 
volt, így a programok is gond nélkül, jó kedvvel zajlottak le. Az első nap a hely-
választással, ismerkedéssel, beszélgetéssel és természetesen fürdőzéssel telt. 
Pénteken a pihenésé volt a főszerep, valamint 17:00-kor Erdei János az MHKK el-
nöke megnyitotta a rendezvényt. Szombaton a társaság egy része kerékpárral, a 
többiek busszal, illetve személyautóval indultak Szeghalomra a ’’Mundérba bújt 
történelem’’ kiállításra. Visszatérésük után a közös ebéd elfogyasztását követően 
palacsintasütő verseny vette kezdetét. A zsűrizés utáni zenés-táncos mulatság 
egészen hajnalig tartott. Az utolsó naphoz érkezvén páran haza indultak, többen 

pedig kihasználva a szép időt, még egy-két nappal tovább vendégeskedtek kempingünkben. A rengeteg pozitív visszajelzésnek köszön-
hetően megszavazták a tagok, hogy a jövő évben több találkozót is a füzesgyarmati kempingben tartsanak. Dányi Gyula

2018. szeptember 14-15-16-án a Füzesgyarmati „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub 
16 fős tagsága a Nagyzerindi Nyugdíjas Klub meghívásának tett eleget. Az első napon 
meglátogattuk a Nagyszalontai Református templomot, amely 1750-1755 között épült 
és 3000 ember befogadására alkalmas. Több ízben leégett. Az 1847-es tűzvészben a 
toronyból leesett a félig megolvadt harang. 1853-54 között újjáépült. A templomot szo-
borpark veszi körül, ahol Arany János teljes alakos szobra, Sinka István, Zilahy Lajos, 
Kulin György, a Kossuth-díjjal kitüntetett Kiss István (szobrász) mellszobrai láthatóak. 
Látogatást tettünk az Arany János szülőháza helyén működő tájháznál. Megtekintettük 
Arany János Emlékmúzeumát, amely a Csonkatoronyban található. Második nap láto-
gatást tettünk Máriaradnára, ahol megtekintettük a Kegytemplomot. A legenda szerint 
egy hívő bosnyák kereskedő 1668-ban angyali sugallatra ajándékozta a radnai ference-
seknek a papírból készült kegyképet, mely Máriát ábrázolja a kisded Jézussal. 1695-ben 
a törökök felgyújtották a templomot, de a kép sértetlen maradt. A kápolna tetejéről 

lehulló tüzes cserepek pedig a rémült gyújtogatók fejére zuhantak. Az ezután felújított templom az aradiak búcsújáró helyévé vált már 
az 1730-as évektől. A templom főoltáránál elhelyezett szentkép rokokó foglalatát Mária Terézia utasítására készítette a bécsi udvari 
ötvös. Rudnay Sándor esztergomi prímás formalinba helyezett szívét tartó ezüstszelence látható a kép közelében, jelezve az egyházi 
méltóság ragaszkodását szeretett templomához. A Boldoggá avatott második János Pál 2,4 méter magas szobra is a templomhajóban 
kapott helyet a hívők hálájának jeléül. Napjainkban mintegy százezer zarándok keresi fel évente a Kegytemplomot. Innen a 2,5 km-re 
fekvő Lippafüredre látogattunk. Itt működöt a gyógyfürdő, ennek köszönheti ismertségét. 1848-ban a fürdőtelep leégett. 1854-ben egy 
második forrás fakadt fel az első mellett, amelyet a környékbeli falvak lakói kezdtek használni. Az addig az állam tulajdonában lévő 
területet a város 1884-ben megvásárolta és nyomban eladta egy vállalkozónak. Az új tulajdonos próbafúrásokat végeztetett és három 
új pavilont építtetett. 1900-ban a Lippai Gloria Bank kezdte meg a víz palackozását. A palackozást 1910 és 1912 között napi hét-nyolcezer 
üvegnyi kapacitásra fejlesztették. 1933-ban egy úszómedencét adtak át és 1945 után a tömegturizmus számára modernizálták a fürdőt. 
1968-ban májbeteg, később szívbeteg gyermekek számára nyílt benne utógondozó. A fürdőélet 1980 körül kezdett hanyatlani, majd 
1999-ben meg is szűnt. Ásványvizét azonban a mai napig palackoznak, jelenleg Briza Lipovei (Lippa szellője) és Lipova néven két cég is 
forgalmazza. A város ma főként az ásványvíznek köszönheti ismertségét. Innen Aradra látogattunk, ahol a Casa Jelen Ház éttermében 
ebédeltünk. Majd megtekintettük az aradi Szabadság-szobrot, amely Zala György alkotása. 1890-ben avatták fel az Aradi vértanúk em-
lékére. A délutánt az Aradi Invitatie Agromalim mezőgazdasági kiállításán töltöttük. Harmadik nap délelőtt részt vettünk a Nagyzerindi 
Református Templomban tartott istentiszteleten. A vasárnapi ebéd után megköszöntük vendéglátóinknak a szívélyes baráti fogadtatást 
és ellátást. Élményekkel feltöltődve indultunk haza Füzesgyarmatra. Lakatos Sándor, nyugdíjas klub vezetője

2018. szeptember 16-án ismét megrendeztük ezt a 
nagyszerű összejövetelt, hogy újra, meg újra közösen, 
egymást meghallgatva mutassuk meg gyönyörű népdala-
inkat. A találkozón a következő népdalkörök, egyesületek 
vettek részt: Kulcsi Dunamenti Nyugdíjas Klub, Csökmő 
Népdalköre, Sárréti Népdalkör Szeghalom, Fülemüle Nép-
dalkör Körösladány, Bartók Béla Népdalkör Vésztő, Sár-
rétudvari Dalosklub és a Füzesgyarmati Hagyományőrző 
Egyesület Népdalköre. A programot színesítette az óvo-
dás néptáncosok bemutatója, akik nagy sikert arattak. 
A rendezvény fő célja volt, hogy bizonyítsa népdalkin-
csünk őrzésének fontosságát, ápolását és átadását az 
utókór számára. Várunk minden jó hangú, énekelni szeretőt, hogy ez továbbra is megmaradjon. Fekete Jánosné egyesületi elnök

népdalkörök találkozója
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megkezdődött iskolánkban a 2018/2019-es tanév!

Szeptember 3-án 8:00 órától ünnepélyes keretek között kezdetét vette a 2018/2019-es tanév. Az idei tanévet 360 tanulónak nyitotta 
meg intézményünk vezetője, Bánfi Attila. Nagy szeretettel köszöntöttük az iskolába lépő 56 elsős tanulót, akiket „Csibeavató” délutánon 
a Kossuth utcai iskolatelepen, tanítóik játékokkal leptek meg. Ez a hónap a gyerekeink számára az újrakezdésé. Újrakezdődik életükben 
a rendszeresség, a folyamatosság, a munka. Minden gyermek máshogyan éli ezt meg, így a pedagógusoknak körültekintően és sok mun-
kával kell átsegíteni őket ezen a szakaszon. Az ötödikesek életében hasonlóan nagy kihívás a felső tagozathoz tartozni. Osztályfőnökeik 
már a nyári Bocs táborban segítették őket a változás feldolgozásában. A pihentető, testüket, lelküket feltöltő nyári szünet után minden 
tanév elején felmérjük, hogy előző tanévről mely megszerzett tudásanyag mélyült tartós tudássá. Ezt követően az ismétlés időszaka 
következik, mellyel előhívható a megszerzett tudás, illetve pótolható bizonyos szinten.

A szeptemberi hónap a munka szempontjából máris kitartó, szorgalmas munkát kíván meg a gyerekektől. Ebben a hónapban nem 
feledkezünk meg a szülőkről sem. A tanév első szülői értekezletén tájékoztatjuk a szülőket az év tervezett tevékenységeiről, az isko-
lai követelményekről, az értékelésekről, valamint az elérhető lehetőségekről. A szülői értekezleten részt vevő szülőknek köszönjük az 
együttműködést!

Örömünkre szolgált, hogy egy pihentető és szórakoztató délutánon vehettek részt gyermekeink a Gyermekek Világnapja és az Autó-
mentes Nap alkalmából. Köszönet a szervezőknek! Szintén élményt nyújtó rendezvény volt az Európai Diáksport Nap alkalmából a pe-
dagógusok által megszervezett mozgással teli nap. Izgalmakkal, élményekkel indult ez a tanév. A gyerekeknek és a szülőknek egészséges, 
sikeres tanévet kíván az iskola nevelőtestülete!

Koósné Horváth Angéla Intézményvezető-helyettes

Most először mégis a nyáron általunk szerve-
zett Erzsébet táborokról mesélnénk, melyek kere-
tein belül fejenként 500 Ft-ért, öt napon keresztül 
napi négy étkezést és változatos programokat biz-
tosítottak a gyermekeknek a szervezők, kiegészítve 
egy kirándulással, valami izgalmas helyszínre.

Időrendben az első a Foci tábor, ahol 57 sport-
szerető diákunk élhetett öt napon keresztül ezen 
szenvedélyének. Voltak itt labdarúgó, tollaslabda 
és asztalitenisz házibajnokságok, vizes játékok, 
ügyességi versenyek, társasjátékok, logikai felada-
tok, egy pillanatra sem lehetett unatkozni, a leg-
nagyobb hőséget pedig a strandon vészelték át a 
gyerekek. Debrecenbe kirándultak, a városnézésen 
felül alkalmuk volt egy Junior Kézilabda Bajnokság 
mérkőzését megtekinteni.

Az Idegen nyelvi táborban 61 diákunk vett részt, ahol angol és német nyelvből okosodhattak. Persze nem csak erről szólt a tábor, 
nagy hangsúlyt fektettek a művészeti nevelésre, a sportos életmódra, az egészséges táplálkozásra és persze a játékra, közösségépítésre 
is. A nyelv-fejlesztő órák mellett ők is hűsöltek a strandon, kerékpártúráztak, és még a párhuzamosan zajló foci tábor diákjaival is ösz-
szecsaptak egy barátságos futballmeccs keretein belül. Kirándulni Gyulára mentek, ahol megtekinthették az Almássy-kastély modern 
kiállítását, hogy aztán levezethessék az energiájukat a Gyulai Várfürdő élménymedencéiben.

A Bocs tábor idei ötödikeseink számára lett megszervezve, 34-en vettek rajta részt volt és leendő osztályfőnökeikkel, és néhány 
további tanárukkal. Itt természetesen a közösségépítésen, az egymással és a pedagógusokkal való ismerkedésen volt a hangsúly. Lab-
dajátékok, ügyességi csapatversenyek, akadálypályák, kerékpározás, strandolás, társasjátékok, daltanulás és kézműveskedés töltötte ki 
a napjaikat. Ők is Debrecenbe kirándultak, de az ő céljuk a Kerekerdő Élménypark volt, ahol tényleg mindenki meglelte a kedvére való 
élményt, legyen az dodgem, bungee trambulin, panoptikum, labirintus vagy a látott bohóc műsor.

32 tanulónk részt vett a Káptalanfüredi táborban, ami nem az Erzsébet táborok keretein belül került megszervezésre. Persze idén is 
nagyon jól sikerült, jó időt fogtak ki, és még olvasni is kimerítő, mennyi mindent csináltak! Túráztak a tihanyi félszigeten, jártak Balaton-
füreden az Annagora Aquaparkban, felfedezték a nagyvázsonyi Kinizsi várat, ahol várjátékon is részt vettek, a Köcsi-tó partján izgalmas 
sorversenyt szerveztek nekik, illetve jártak a közeli kilátóban is. Balatonalmádiban kirakodóvásár és koncertek szórakoztatták őket, és 
boboztak Balatonfűzfőn, drótkötélpályán csúsztak a Sherpa Kalandparkban. Emellett persze fürödtek a Balatonban szinte minden nap, 
és a tábor területén is zajlott az élet, alaposan kihasználták a röplabdapályát, amőba és x-box bajnokságot tartottak, karaokéztak, csoki 
kereső versenyen vettek részt, csapatverseny és programzáró diszkó gondoskodott róla, hogy a hét elteltével a szülők nagyon fáradt, de 
rengeteg élménnyel gazdagabb gyerekeket kapjanak vissza.

Iskolai hírek

Gyáni Zsolt Zsigmond 2018. 09. 09.
Tőzsér Zsombor 2018. 09. 22.

Születésekházasságkötések
2018. 09. 15-én került sor Hegyesi Edina és Zsibrita Norbert házasságkötésére.
2018. 09. 22-én került sor Dr. Jakubek Lilla és Kiss István házasságkötésére.

Gratulálunk az ifjú Pároknak!
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Lapzárta minden hónap 30-án. A szerkesztőség a magán jellegű közleményekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába (Kossuth 
u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben (fuzesgyarmat@tou-
rinform.hu) november 20-ig. A helyesen válaszolók között 1 db, 
a Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül kisor-
solásra! A decemberi számban a nyertes nevét közzé tesszük. 
Elakadt? Jöjjön be az irodába, és segítünk!

1. Hány tanuló kezdte meg idén az általános iskolai tanévet?
 a, 460 b, 300 c, 360

2. Hol került megrendezésre a Gyüttment fesztivál?
 a, Füzesgyarmat b, Zebegény c, Budapest

3. Hány népdalkör vett részt a Népdalkörök találkozóján?
 a, 7 b, 8 c, 6

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

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

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

Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyarmatról, melyek a TOTÓ 
kérdései közé bekerülnek! Aktivitását hűtőmágnessel jutalmazzuk!

Kádár Ferenc Országos Népzenei és Néptáncverseny
Időpont: 2018. október 27-28.

Helyszín: Dévaványa, Művelődési Ház
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Halloween party
Időpont: 2018. október 31.

Helyszín: 15.30-tól lovaskocsizás a Spar parkolóból

16.00-tól kreatív foglalkozások a Közösségi Központban
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szurovecz Kitti író-olvasó találkozó
Időpont: 2018. november 16.

Helyszín: Városi Könyvtár
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gyermekszínház: Micimackó
Időpont: 2018. november 22. 14.00 óra

Helyszín: Szeghalom, Művelődési Központ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Színház: Elvis, Oltár, Miami avagy félmillió dollár gazdát keres
Időpont: 2018. november 22. 19.00 óra

Helyszín: Szeghalom, Művelődési Központ

További információ: 
� 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.

� 66/470-395 � fuzesgyarmat@tourinform.hu

⌨ www.sarretitura.hu • www.tourinform.hu

� A Tourinform iroda nyitvatartása:

H-P: 9.00 – 17.00 • Sz-V: zárva

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2018. október 5-én 18 órá-
tól tartotta megemlékező ünnepségét a 48-as emlékműnél. Az al-
kalomhoz méltó és tartalmas ünnepi műsort a Sárréti Hökkentők 
társulatának tagjai: Csák Emese, Fehér László és Horváth Henriet-
ta adták elő, amelyben közreműködtek a Sárréti Hökkentők Mini 
tagjai közül Földi Annamária és Kincses Zita.

Az előadást Kincses Zoltán állította össze és rendezte. A műsor 
után a jelenlévők elhelyezték a megemlékezés virágait, illetve mé-
csesek is gyúltak vértanúik emlékére.

megemlékezés az aradi vértanúkról


