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Iskolai tanulmányaink, azon belül is Tanítóink sokszor meghatározzák életutunkat, pá-
lyaválasztásunkat, érdeklődésünket. Sári Ferencné, Zsuzsika néni nem csak engem tanított 
írni, olvasni, számolni, és szerettette meg többek közt az olvasást, a verseket, hanem tanítói 
pályája 44 éve alatt több száz kisdiákkal tette ugyanezt.

Zsuzsika néni 1958-ban szerezte meg az általános iskolai tanítói oklevelét a szarvasi 
Állami Tanítónőképzőben. Gyakorlóévesként, majd első munkahelyeként Szeghalmon taní-
tott, házasságkötése után 1961-től Nagykamarás községben vezette az 1-2. osztályt. 1964-től 
2001-ig – a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában dolgozott.

A pályán töltött több mint 4 évtized alatt osztálytanítóként, napközis nevelőként, mun-
kaközösség-vezetőként (helyi, járási) vett részt a település oktatási, nevelői munkájában, va-
lamint a nyugdíjas évei alatt is folytatta tanítói-nevelő tevékenységét még 7 éven keresztül.

Számos elismerést vehetett át pedagógus munkájáért, többek közt 1990-ben a Parla-
mentben a Kiváló Pedagógus kitüntető címet, illetve néhány év múlva a Pedagógus Szolgá-
lati Emlékéremmel is díjazták munkáját. 2018. szeptemberében Szarvason adták át számára 
a Gyémántdiplomáját, melyhez ezúton is gratulálunk Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
nevében.

Suchné Szabó Edit
önkormányzati képviselő

Sári Ferencné szakmai elismerése

1956. október 23: A SZABADSÁG NAPJA. Mindannyian tudjuk, milyen kivételes ez a nap. Nem él olyan magyar ember ebben az ország-
ban, akinek magyarázni kellene ennek okát. 1956. október 23-án az egyetemi ifjúság békés tüntetést szervezett. Ez a nap szimbólum lett. 
Sok-sok évnyi szovjet megszállás elleni bátor lázadás szimbóluma. A nemzetközi köztudatban is legendás a magyar szabadságszeretet. 
Emlékeztünk a Hősökre, akik küzdelmes úton hoztak nehéz áldozatot azért, hogy mi már egy demokratikus országban élhessünk. 1989-
ben a Magyar Köztársaság kikiáltása lehetővé tette, hogy 1956 méltó helyet kapjon a magyar történelem dicső napjai között. Emlékeztünk 
az egykori hősök tetteire, harcára és áldozataira. Adóztunk nekik tisztelettel, és soha ne feledjük, ők maguk is olyan hétköznapi emberek 
voltak akkor, mint mi most. Egyszerű családapák és családanyák, fiatalok és idősek, munkások és értelmiségiek, akik egy napon fegyvert 
ragadtak a kommunista diktatúra ellen, és akkor, ott, abban a pillanatban mindannyian 
különlegesekké, hősökké váltak!

Füzesgyarmat Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfor-
dulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartott 2018. október 23-án, 17 órai kezdettel az 
általános iskola előtti emlékműnél.

Ünnepi beszédet mondott Dr. Forisek Péter, a 
Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Oktatá-
si Dékánhelyettese. Az ünnepi műsorban közremű-
ködött László Attila előadóművész és Antal Ágnes. 
A megemlékező műsort vezette: Kovács Gréta 
Tünde.

Szervező: 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde

Fotó: Pozojevich Miklós

„Hősök voltak nagyapáink, büszkék vagyunk rájuk okkal: kilenszázötvenhat őszén 
szembeszálltak a zsarnokkal.„
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 Önkormányzati  Hírek 
 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda és a Tourinform Iroda 2017. évi 
működéséről szóló beszámolót elfogadta. A beszámolók a www.
fuzesgyarmat.hu honlap/Testületi ülések menüpontja alatt meg-
tekinthetőek.

 Az elmúlt időszakban több fórumon is felmerült az M47-es 
út jövőbeli sorsa. A Képviselő-testület a rendelkezésre bocsátott 
nyomvonalrajz alapján, az M47-es út lehetséges jövőbeli nyom-
vonalai közül a „B” és „G” jelűt támogatja és tartja a település 
számára a legelőnyösebbnek.

 A Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeménye-
zett a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési 
Kft. tekintetében. A Kft. saját tőkéjének mértéke pótbefizetés telje-
sítésével kerül rendezésre.

 A munkásszálló kialakítása című projekt megvalósítási helye 
módosításra került, így a Kastélypark Fürdőhöz tartozó Kemping 
területét nem érintené a beruházás.

 Támogatási kérelem kerül benyújtásra a Bölcsődei fejlesztési 
program című pályázati felhívásra. Igényelhető támogatás: bruttó 
56 000 000;- Ft, támogatási intenzitás: 85 %.

 Jóváhagyásra került Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 
módosított Közbeszerzési Szabályzata, amely az elektronikus köz-
beszerzési rendszer bevezetése miatt vált szükségessé.

 A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Békéscsabai Járási Hivatal által kijelölt felvételi körzethatárával a 
Képviselő-testület egyetértett.

 Elfogadásra került az új ötéves ciklusra vonatkozó Helyi Esély- 
egyenlőségi Program.

 A Tanuszoda és meglévő termálépület között létesítendő ösz-
szekötő folyosó megépítéséhez, a helyi építési szabályzat vonat-
kozó szabályainak kisebb fokú módosításáról született döntés. 

 Elfogadásra került a belvízkár elhárítási terv 2018. évi felül-
vizsgálata.

 Pályázat került benyújtásra az Első Világháborús Centenáriu-
mi Emlékbizottsághoz, mely elnyerése esetén a Füzesgyarmat vá-
ros központjában található I. Világháborús emlékmű restaurálását 
szeretné megvalósítani.

 Módosításra került az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 3. sz. függeléke, valamint a Füzesgyarmati Polgár-
mesteri Hivatal Alapító Okirata.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-
profit Kft. 3,33% arányú üzletrészének tulajdonosa, üzletrészének 
értékesítéséről döntött.
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Október hónapban egyhetes rendezvénysorozatot valósí-
tottunk meg az EFOP-1.5.3.-16-2017-00026 pályázat keretében. A 
kampányszerűen megvalósított rendezvénysorozat célja az volt, 
hogy az egészségtudatos életvitel különböző szegmenseit vigyük 
közelebb a település teljes lakosságához. Törekedtünk arra, hogy 
szinte minden célcsoportot megszólítsunk a programjainkkal. 

A rendezvénysorozat első előadását Bujdosó Dóra tartotta 
meg, melynek a címe: „Ételed az Életed” volt. A programmal az 
egészséges táplálkozás fontosságára hívtuk fel a figyelmet, illet-
ve ételkóstolóval is készültünk a résztvevőknek.

A programsorozat következő helyszíne a füzesgyarmati Lur-
kófalva Óvoda volt, ahol a nagycsoportos gyerekekkel nárcisz 
hagymákat ültettünk az óvoda kertjében, illetve haza is vittek 
egy virághagymát a gyerekek, hogy otthon a szülőkkel együtt ül-
tessék el azokat. Ezzel a programmal az volt a célunk, hogy idő-
ben – már óvodás korban - beszéljünk a gyerekeknek az egész-

ség fontosságáról, illetve arról, hogyha betegség történik a családban, akkor a szerettünket is ápolni, gondozni kell ahhoz, hogy újra 
meggyógyuljon. Ezt pedig a virághagymák gondozásával szimbolizáltuk a gyermekek számára.

Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus, főiskolai docens a rendezvénysorozat harmadik napján tartott előadást a „Megváltozott 
világ – Megváltozott szülő-gyermek kapcsolat” címmel. A tartalmas előadás bemutatta a generációk közötti különbséget. Részletesen 
elemezve az „Y-Z-α” generációt - tehát az 1980-tól született gyerekeket. Beszélt az említett fiatalok gondolkodásáról, a tanulásról val-
lott nézeteikről, az önmagukról kialakított képről és nem utolsó sorban az online káros hatásairól, következményeiről is említést tett 
a szakember. Csütörtöki programunk előadói Kárpáti Katinka és Bondár Mónika Szociális munkások voltak, a 
gyulai Független Egyesület munkatársai. Előadásuk címe: „Tabuk nélkül a fiatalok kábítószerfogyasztási 
szokásairól” címmel. Az előadók beszéltek a függőségről, a szerhasználatról, a biztonságos szórako-
zásról, a legális és illegális szerek kockázatairól és preventív alapfogalmakról interaktív formá-
ban. Mindezek mellett érintettük az egyéb szenvedélybetegségeket is, mint például: alkohol, 
játékgép, internetfüggőség, dohányzás.

A rendezvénysorozat utolsó napján – a VII. „Tegyünk ma a holnapért!...” elnevezésű prog-
ram keretében - több meghívott előadónk nyújtott tartalmas előadást a résztvevőknek. 
Elsőként Dr. Bánhegyi Róbert János onkológus főorvos beszélt az emlőrák megelőzésről, 
illetve magáról a betegségről „Emlőrák: A legyőzhető gyilkos! – Az onkológus sosem adja 
fel!” címmel. Ezt követően Tamás Rita sportújságíró, edző, blogger a saját betegségét és 
gyógyulásának történetét osztotta meg a jelenlévőkkel, majd a lelki töltő-
désre is figyelve, megnyitottuk Papp Tímea kavicsművész kiállítását „A Kő 
lelke” címmel. A délutáni programot a Rózsaszín szalagos sétával zártuk. 
Az említett rendezvényünkre nem csak a helyi lakosok látogattak el, illetve 
a szomszédos településről érkeztek résztvevők, hanem a határon túlról 
is - Szerbiából - ellátogatott egy kisebb delegáció tapasztalatszerzés cél-
jából.

Tevékenység vezetője: Suchné Szabó Edit

közösség egészségfejlesztését célzó egyhetes rendezvénysorozat

Szőke Rebeka 2018. 10. 09.
Bihari Kristóf 2018. 10. 11.
Derla Natasa Szofiana 2018. 10. 14.

Bakonyi Imréné Tóth Erzsébet (1932.)

Születések

elhunytak

Házasságkötések
2018. 10. 05-én került sor Szokol István és Nyíri Kitti házasságkötésére.

Gratulálunk az ifjú Párnak!
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megkezdődött a fűtési szezon

Városi Vöröskereszt alapszervezetének hírei

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem 
rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres 
műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.

Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytüzek, mind a szén-monoxid 
mérgezések elkerülhetőek:

• A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre, a házilag 
barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek.

• Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott por és 
szennyeződés nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.

• A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által fog-
lalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://kemenysepres.ka-
tasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. Ha valaki a telefonos 
ügyintézést választja, hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es nyomógomb 
benyomásával eléri a kéményseprőipari ügyfélszolgálatot.

• A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás meg-
felelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. 
A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegő-
jét az égéshez, és nem biztosított a levegő-utánpótlás.

• Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt besze-
rezni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos, hogy időben jeleznek.

• Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az ellenőrzéseken, ne használja őket! http://www.katasztrofavedelem.hu/letol-
tes/piacfelugyelet/Nem_megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugye-
let/Megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, 
fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, ami miatt visszaára-
molhat a füst a házba.

• Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál 
fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban.

• A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakás-
tűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ismét átesett a kötelező 
éves Minősítő gyakorlaton, ami arra szolgál, hogy önállóan 
beavatkozó (Hivatásos egységek nélkül) ÖTE legyen. Egye-
sületünk sikerrel vette ismét az akadályt, amit a Szeghalmi 
Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka és főfelügyelője, valamint 
a Békés megyei Műveleti Szolgálat vezetett. Minden fő meg-
kapta a hitelesítést, így továbbra is önállóan vonulhatunk 
Füzesgyarmat és Kertészsziget területén. Egy fő csatlakozott 
vonulós állományunkhoz, Csák Szabolcs révén. Szabolcs ál-
talános iskolás kora óta tagja az ifi csapatnak. Idén töltötte a 
18. életévét, így csatlakozhatott a vonulós állományhoz, mi-
után sikeres tűzoltó alapvizsgát tett. Köszönjük az eddigi bi-
zalmat a város lakóitól! Továbbá köszönjük a felajánlott adó 1 
%-okat, amik nagymértékben segítik az egyesület működését.

Tisztelt füzesgyarmati lakosok!

A Városi Vöröskereszt Alapszervezete új helyre költözött! Az Önkormányzat udvarán lévő felújított szociális épületben kaptunk egy 
tágas termet, így sikerült (némi csúszással) újra indítanunk az adományok gyűjtését és osztását az arra rászorulók részére. Arra kérjük a 
város lakóit, hogy ne dobják ki a tiszta, még használható textíliákat, ruhaneműket, cipőket, játékokat, könyveket, háztartási eszközeiket, 
bútoraikat, lakáskiegészítőiket stb., mert másoknak még nagy szüksége lehet rá. Adományok fogadása és osztása 2018. november 5-től 
minden hónap első és harmadik hétfőjén 14 órától 16 óráig. Ha tudnak olyan magányos embert a városban vagy rászoruló családot, 
akiknek segítségre lenne szüksége (adomány terén), kérem, keressenek bizalommal Engem vagy segítőimet.

Kérjük, hogy a tájékoztatóban leírtakat osszák meg ismerőseikkel. Köszönjük a Vöröskeresztes Önkéntesek nevében.
Szarka Ferencné alapszervezet titkára

továbbra is önállóan beavatkozók
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Szaunaszeánszok a kastélypark Fürdőben
November 24-én, december 1-én tematikus szaunaszeánszokat tartunk. Különböző nemzetek jegyében zajlanak a szeánszok, a 

népre jellemző illatok, zenék, teák kíséretében pihenhetnek kedves vendégeink. November 24-én India, december 1-én Törökország für-
dőkultúrájába nyerhetnek betekintést a szaunázni vágyók. December 6-án, pedig már a karácsonyi készülődés jegyében, Mikulás napi 
szaunázáson vehetnek részt kedves vendégeink. Valamennyi programunkra szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Egy új kezdeményezés Füzesgyarmat és az itt élő turizmushoz kapcsolódó vállalkozá-
sok, kistermelői és kézműves termékek népszerűsítésére. A programon résztvevők lovas 
kocsival járják végig a túra útvonalát, és közben megismerkednek Füzesgyarmat törté-
nelmével és kézműves remekeivel. Egy túravezetővel megnézik a Tájházban összegyűj-
tött helyi emlékeket. Innen tovább visz útjuk a Barkóczi Méhészetbe, ahol mézes üdvözlő 
ital, mézkóstoló és egy kötetlen bemutató várja az érkezőket. A túra végén betérnek a 
Marcsi Vendégasztala kemencés udvarba, ahol finom házi lekvárok, sütemények, teák 
mellett megkóstolják a helyi kézműves hagyományok alapján készült kolbászokat.

A Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete 2019-ben három különböző túra cso-
maggal, még több helyi vállalkozással, gasztronómiai élménnyel várja majd a Füzesgyar-
matra érkező vendégeket. Bízunk benne, hogy minél többen akarnak majd részt venni 
ízletes túráinkon és jól fogják érezni magukat „kamráinkban”.

Gergely Mária

Újabb teltházas esten vehettek részt, ezúttal a zene sze-
relmesei, Füzesgyarmaton az EFOP 1.5.3.-16-2017-00026 „Térségi 
együttműködés a humán szolgáltatások fejlesztéséért” elneve-
zésű pályázatnak köszönhetően. Máté Péter és Cserháti Zsuzsa 
neve önmagában is garanciát jelenthetett volna arra, hogy egy 
színvonalas és szórakoztató programnak lehetnek részesei a 
nézők, hiszen számtalan csodálatos dallal örvendeztették meg 
a sajnálatosan rövidre sikerült pályafutásuk során a közönsé-
get, amelyek jó része a legnépszerűbb slágereink közé tartozik.

A színvonalról azonban nem csupán az est névadói, hanem 
az előadók is gondoskodtak, hiszen Balogh Anna, Csengeri At-
tila,  Koós Réka és Kökény Attila kitettek magukért az est folya-
mán, és egy csodálatos másfél órát varázsoltak a gyarmatiak 
számára. Minderről árulkodjanak inkább a képek.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00026 „Térségi együttműködés a humán szolgáltatások fejlesztéséért” program keretében elindultak október-
ben a felhasználó szintű számítógépes ismereteket oktató képzések Füzesgyarmaton. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg.

A képzés azok számára nyitott lehetőséget, akik szeretnének megismerkedni az internet lehetőségeivel, mint nagyszerű információs 
és kommunikációs eszközzel, akik gyakorlati tippeket szeretnének kapni arról, miként sajátíthatják el, miként tehetik hatékony eszközzé 
az e-kommunikácót.

A résztvevők megtanulhatják, hogyan lehetnek sikeresebbek webkeresésben, amivel javíthatják maguk, illetve családtagjaik szociá-
lis jólétét, és akár e- álláskereséssel, egészségmegőrzéssel, tanulásban, nyelvtanulásban elért sikeres teljesítményüket. Megismerked-
hetnek további információs segítségekkel az internet minden területéről, mint a digitális e-közigazgatással, egyéb állami szolgáltatá-
sokkal. Hatékony eszközzé válhat részükre a szövegszerkesztő munkájuk során, naplóíráshoz a hobbijáról vagy az unokákról úgy, hogy 
még közben „jól is érezi magát”.

A novemberben indult 50 tanórás ingyenes előadásokon a két 15-15 fős csoportot a PowerWebstudio 
részéről Molnárné Aggott Timea vezeti be a biztonságos internethasználat rejtelmeibe.

A teljesség igénye nélkül szó lesz többek között arról, hogyan érdemes megtervezni az otthon 
informatikai biztonságát, miként lehet az internet szolgáltatásaiból kapcsolatrendszert építeni a 
külvilággal, milyen eszközökkel lehet vásárolni az interneten, esetleg eladni, kampányolni.  Mit 
kell tudni, hogy fényt lássunk a webes káoszban a keresők között, miként fejlesztheti valaki 
saját magát az internet segítségével, melyek ma a legnépszerűbb kiskapuk a nagyvilágra. 
Ismerkedés az E-közigazgatás, digitális szolgáltatások magabiztos használatával.

Molnárné Aggott Timea

Élmény és kamra túra, Füzesgyarmaton!

máté Péter – Cserháti zsuzsa est

Felhasználó szintű számítógépes képzés Füzesgyarmaton
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Hanshi robert manole iX. Dan önvédelmi képzést tartott Füzesgyarmaton
Az önmagunk megvédésének képessége az emberiség történetét végigkíséri. Ezt az alapigazságot fogalmazta meg Hanshi Robert 

Manole IX.DAN, aki 2018. szeptember 29-30-án Füzesgyarmaton tartott önvédelmi szemináriumot. A kiváló bukaresti ju-jitsu nagymester 
az Európai Ju-jitsu Unio alelnöke, a Nippon Seibukan Akadémia romániai vezetője, régi barátja és segítője a magyar harcművészeknek.

Utoljára nyolc éve tartott kurzust, s most ismét oktatott a füzesgyarmati Hegyesi Kick-box Klub, a Magyar tartalékosok Szövetsége 
Békés megyei szervezete és a Békés megyei Harcművész Szövetség meghívására. Előző napon Békéscsabán nagy érdeklődéssel és elis-
meréssel szemlélte meg a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Haditornáját mint díszvendég, megállapítva, 
hogy ezt a fajta honvédelmi versenyt a tanulóifjúságnak Romániában is be kellene vezetni.

A szombat-vasárnapi füzesgyarmati oktatáson - amelyet a Honvédelmi Sportszövetség is támogatott - a rá jellemző elmélyültséggel 
és magyarázatokkal mutatott rá nem csak a gyakorlati megvalósításra, hanem az elméleti alapokra is. „Kedvenc” eszközének, a késnek 
a használatát; a késpárbajt; a kés támadás puszta kezes védését oktatta úgy, hogy nem csak a fiataloknak, hanem a magas fokozatú 
mestereknek is tudott újat nyújtani.

Délután egy kevésbé ismert, kis, önvédelmi és közelharc eszköz; a kubotan technikáit tanította Manole hanshi. Szinte hihetetlen, 
hogy egy kis facövekkel, egy tollal, egy fém kubotannal milyen hatásosan lehet védekezni és támadni. Vasárnap délelőtt, a harmadik 
foglalkozás pörgős bemelegítését Sorin Jurma aradi mester tartotta, majd utána a botos technikák oktatása következett. Tizenhárom 
támadási formáció lett összekapcsolva és először egyénileg gyakorolva, majd páros gyakorlatokkal, védésekkel és ellentámadásokkal 
alkalmazva a rövid bot használatában mélyedhettek el az érdeklődők, akik méltán köszönték meg tapssal a végén az oktatást, ami rövid 
értékeléssel, majd az emléklapok átadásával zárult.

Hanshi Robert Manole jelezte, hogy november 23-25. között hétvégi szemináriumon fog oktatni Temesváron, ahová szeretettel várják 
az érdeklődő magyar harcművészeket is. Az önvédelmi szeminárium szervezését magas szinten biztosította a Sensei Gasparik Róbert III.
DAN vezette füzesgyarmati Hegyesi Kick-box SE. Ő és Fábián Mihály 1.kyu voltak a szervező munka motorjai, akik mindent megtettek a 
rendezvény sikeréért. A három nap alatt nem csak edzésekre és baráti beszélgetésekre nyílt mód. Mivel Temesvárról is érkeztek részt-
vevők, a magyarbánhegyesi és temesvári taekwon-do-sok felvették a kapcsolatot egymással.

Amúgy több irányzat képviselői is jelen voltak a nemzetközi szemináriumon: Ju-jitsu, shotokan karate, aikido, goshinkai karate, ITF 
taekwon-do, kick-box, ninjitsu, kempo harcosok mellett a laikus érdeklődők is gyakoroltak, csakúgy, mint például Nagy Zoltán ezredes, 
a MATASZ Békés megyei elnöke. Szombat este megbeszélésre került sor a Nippon Seibukan Akadémia román és magyar vezetése között. 
Hanshi Robert Manole IX.Dan és helyettese, Sensei Alic Bogdan IV.DAN román, míg Shihan Pospischil Tamás VII.DAN és helyettese, Shi-
han Gregor László VII.DAN magyar oldalról egyeztettek a jövőbeni közös munkát illetőleg.

A Kyoto központú szervezet újjászerveződés előtt áll, s ebben fontos szerep jut az eddig is együttműködő két ország Seibukan 
szervezetének. Erről a sikeres szemináriumról is beszámolnak majd a japán vezetésnek. A jövő évi kyoto-i Seibukan Sai harcművész 
világtalálkozóra a magyar csoport is képviselőt kíván küldeni.

A füzesgyarmati rendezvény több támogató összefogásával jöhetett létre: Hegyesi Kick-box SE, Békés Megyei harcművész Szö-
vetség, Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés megyei Szervezete, Honvédelmi Sportszövetség, Kastélypark Fürdő Füzesgyarmat, Hotel 
Gara, Polgármesteri Hivatal Füzesgyarmat, Ifj. Pozojevich Miklós.

Gregor László

Az iskolában töltött második hónap már a klasszikus diákéletről szólt. A hónap során a napi munka jelentett kihívást a tanulóknak 
és a családoknak. A reggeli kapunyitás megváltozása már nem okoz gondot, gördülékenyen megy. Lassan megszokták, hogy fél nyolckor 
nyílnak az iskola kapui. A kapukon belül a biztonságos légkör megnyugtatja a gyerekeket, és lehetőséget biztosít a napok kellemes 
eltöltéséhez. A tanulás a gyermek számára komoly munka. Az iskolában figyelünk arra, hogy pihentető, szórakoztató, de hasznos tevé-
kenységeket is folytassanak. A hónap során 18 ilyen tevékenységet végezhettek. Kiemelném a reneszánsz napot, a Kossuth hetet és az 
azt záró ünnepséget, ahol iskolánk tanulóivá, illetve felsős tanulóivá avattuk az elsősöket és az ötödikeseket. A tehetséges gyerekek 
versenyeken bizonyíthattak, és bizonyítottak is. Az évek óta megrendezett Hegyesi János szavalóversenyen több mint 90 tanulónk vett 
részt. A sportversenyeken is eredményesen szerepeltek ifjú sportolóink. A hónap során sor került iskolánk tanfelügyeletére is. Külsős 
szakértők átvilágították intézményünket minden oldalról. Izgalommal várjuk a jelentésüket. Összességében dolgos, tevékenységekben 
változatos hónap van mögöttünk. Az elkövetkezendőkben szeretettel várjuk Önöket a nyílt tanítási napokra és a Karácsonyi Jótékonysági 
Vásárunkra!

Koósné Horváth Angéla intézményvezető-helyettes

iskolai hírek október
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Egyik nagy, száműzetésbe kényszerített írónk-költőnk írta: „Ke-
zembe ejtve homlokom, Ülök a…küszöbön. /- Köszönni valóm any-
nyi van!-…Köszönöm Néked, köszönöm, / Hogy megengedted, hogy 
még egyszer / Leüljek itt a küszöbön.”- fogalmazza Zilahy Lajos 
fájdalmasan. Ma november 4-e van, a Nemzeti Gyásznap, és ne-
künk is gyász ez a nap. Mindenkinek, egyszerű gyülekezeti tagnak, 
vezetőnek egyaránt érthetetlen, hogy miért nem szolgálhatunk 
tovább egy teljesen félrefogalmazott egyházi törvény miatt akkor, 
amikor nagy a paphiány kis egyházunkban, amikor mind kevesebb 
és kevesebb a papi hivatásra jelentkező fiatal!

Hiába volt a gyülekezet, a világiak, a politikai potentátok se-
gélykiáltása, az unitarizmust halálraítélték az alföld ezen tájékán!

Még vonaglik valameddig, de már élet nem sok lesz benne. 
November 4-én, vasárnap nem a mi szolgálatunkért kellett vol-
na szólniuk a harangjainknak. De szóljon a köszönet hangja most, 
amikor végleg eldőlt a sorsunk: nem szolgálhatunk tovább!

Az egyetemes magyar megemlékezés árnyékában eszembe ju-
tott sok minden a Füzesgyarmaton szolgált közel 30 évünkből.

Lelki szemeim előtt ott van az 1989. december 13-i megérkezé-
sünk, amikor nem várt senki, sőt nem is tudtak az érkezésünkről, 
bár azt a jelzést kaptuk Erdélyben, hogy ide vagyunk kinevezve. Ta-
nácstalanságunkban Hajdú Józsi vasutas családja fogadott be egy 

éjszakára, hogy másnap tovább induljunk a három gyermekünkkel 
egy Debrecen melletti befogadó állomásra. Aztán 1990. február 
1-től sikerült albérletbe leköltözni a fővárosi szűkös vendégszo-
báinkból…Megkezdődhetett a 3 évtizedes munka. Ezért mondunk 
köszönetet Füzesgyarmatnak, ideiglenes munkahelyek, házépítés, 
gyermekeink tanulása, kiszállása, költözködések, bekapcsolódások 
dalárdákba, nyugdíjas klubokba, kezdeményező szerepvállalások 
a művelődési életben, stb. stb. És közben építeni egy gyülekezetet, 
amelynek nem volt csak egy tucat unitárius tagja, de sok nagyobb 
ünnepünkön, rendezvényünkön összejött 100-150 érdeklődő is. A 
létszámhoz viszonyítva sokat kereszteltünk, konfirmáltunk, esket-
tünk, de sajnos eltemettünk több mint félezer helybeli vagy kör-
nyékbeli lakost. Szívünkben őrizzük azokat, akik végig hűségesek 
maradtak hozzánk, és örök emlékezetünkbe zártuk azokat, akiket 
a mi unitárius szertartásunk szerint búcsúztattunk el hozzátartozó 
rokonok felkérésére.

Kicsi fehér templomunk mellett még jó ideig eljárunk, amíg 
itt lakunk Füzesgyarmaton, aztán fényképek, felvételek, rádiós és 
tévés műsorok sokasága őrzi csak majd, amikor új templomra ta-
lálunk.  Ahogy a költőnő írja: „Otthonom a templom, / Ajtaján be-
lépve mindig hazaérek. / Ismerősen csendül fülembe az ének. / 
Mintha minden hangja simogatás lenne! / Égi Atyám keze simogat 
meg benne.” Köszönnivalóm annyi van - idézhetem újra a versből, 
hiszen annyi ismeretséget köthettünk világi és egyházi

személyiségekkel, határainkon túliakkal is, akik közül sokat 
fogadhattunk gyülekezetünkben, annyi elismerést, kitüntetést 
kaptunk szerte az országban különböző rendektől, intézmények-
től, innen indulhatott el utunk a legmagasabb protestáns egyházi 
méltóságig, a püspökhelyettességtől a megbízott püspöki címig 
összesen 12 éven át. Feledhetetlen három évtizedünk volt!

Végezetül elnézést kérünk azoktól, akikhez akaratunkon kí-
vül nem megfelelően fordultunk, „miképpen mi is megbocsátunk 
azoknak, akik ellenünk vétkez(n)tek.” Fogadja egész Füzesgyarmat 
főpapi áldásomat, őrizzük meg egymást jó emlékezetben.

Köszönjük Neked, Füzesgyarmat! Kiváló tisztelettel: Balázsi 
László nyugalmazott lelkész, megbízott püspök és egész házanépe.

köszönjük neked, Füzesgyarmat!

A hosszú, forró nyáron mozgalmas élete volt az Egyesületünk 
tagjainak. Segítettük a gyerekek nyári táborozását. Részt vet-
tünk Városunk rendezvényein. A füzesgyarmati íjász találkozón 
a vendégeknek szabadtéri kürtős kalácsot sütöttünk. Fogadtuk 
a Székelységből, Szentegyházáról vendégeinket. Képviseltük Fü-
zesgyarmatot Lengyelországban, Łopuszna Ízek fesztiválján. Fer-
geteges sikert értünk el a parti kürtős sütésével. Részt vettünk 
a Káposztafőző versenyen a Nők Egyesületénél. Augusztusban 
rendeztük meg a Betyáros betyárnapot. Incze László az alföldi 
betyáréletről emlékezett meg, Dr. Bodó Lajosné pedig a dunán-
túli betyáréletről.

A sok munkánk után az olasz tengerpartra mentünk pihen-
ni. Csodálatos úton mentünk, gyönyörködhettünk az Alpok he-
gyeiben. Utazásunk közben Ljubljanaban tettünk városi sétát, 
a várban, a Sárkányhídon a Ljubljanica folyón át és a Hármas hídon. Sok szép alagúton át érkeztünk meg Jesolóba. A szép időnek 
köszönhetően fürödhettünk a tengerben és csodálhattuk szépségeit az őszi napsütésnek, az Ezüsthídnak és a tengeri napfelkeltének. 
Lehetőségünk volt kirándulni Padovába. Haza utunk Trieszt felé vezetett, a tengerparti kikötővárosba. Gyönyörű leander sövényeiben, 
a Miramare kastélyban és a tenger szépségeiben gyönyörködhettünk. A kirándulásunk után nem sok időnk volt a falusi disznótorosra 
készülődni. A hagyományos rendezvény iránt mindig nagy az érdeklődés. Az Elszármazottak kedvenc rendezvénye. A jó időnek köszön-
hetően sokan voltunk, és a hangulat is nagyon jó volt. Célunk továbbra is, hogy a rendezvényeinket az igények szerint szervezzük, hogy 
minél több elszármazottnak kedve legyen városunkba hazajönni. Minden évben kötődnek új barátságok, és elismeréssel viszik Füzes-
gyarmat hírét. Galambos Katalin egyesületi elnök

Füzesgyarmatiak és elszármazottak Baráti körének életéről
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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@
tourinform.hu) december 20-ig. A helyesen válaszolók között 
1 db, a Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül 
kisorsolásra! Az januári számban a nyertes nevét közzé tesszük. 
Elakadt? Jöjjön be az irodába, és segítünk!

1.  Mely napokon fogadja a Városi Vöröskereszt az adományo-
kat?

 a, minden hónap első és harmadik szerdáján
 b, minden hónap első és harmadik hétfőjén
 c, minden hétfői napon

2. Hány tanuló vett részt a Hegyesi János szavalóversenyen?
 a, több mint 100 b, több mint 90 c, 50

3.   Hová utaztak pihenni a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak 
Baráti Körének tagjai?

 a, Olaszország b, Románia c, Horvátország

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

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

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

A szeptemberi számban megjelent TOTÓ nyertese: 
Köleséri Józsefné, gratulálunk!

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

Szaunaszeánsz
Időpont: 2018. november 24., december 1., december 6. 

Helyszín: Kastélypark Fürdő
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hangfürdő
Időpont: 2018. december 2. 16:00 óra

Helyszín: Közösségi Központ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

X. Adventi Fények
Kátai Zoltán Tinódi-lant díjas énekmondó fellépése

Időpont: 2018. december 2.

Helyszín: Református templom, Templomtér
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hazaváró képek – fotókiállítás
Időpont: 2018. december 7. 17:00 óra

Helyszín: Szeghalom, Városi Könyvtár
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Madárkarácsony, Luca napi szokások
Időpont: 2018. december 8. 

Helyszín: Dévaványa, Túzokvédelmi Látogatóközpont
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adventi vacsorás nótaest és bál
Időpont: 2018. december 15.

Helyszín: Szeghalom, Hidi Panzió

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

A Sárréti Hökkentők és a 
Sárréti Hökkentők mini

bemutatja a

Helyszín: Füzesgyarmat
Közösségi Központ

Időpont: 2018.
december 1.

18.00  óra

című
komédiáját

és aCsuba FerkóSárkány
és aCsuba FerkóSárkány


