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Udvarházunk vendége volt a Mûvészetek Völgyében Szôke András és 
Bede Róbert, akik resztelt májjal kedveskedtek a látogatóknak.   2.oldal

Ajánló
ÖnkormányzAti hírek

Bencsik János, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium klíma- és 
energiaügyekért felelôs állam-
titkára volt a város vendége.
 3. oldal

Augusztus 1. A szoptAtás 
világnApjA

Az egészségügyi világszerveze-
tek az anyatejes táplálás fon-
tosságára kívánják felhívni a 
figyelmet. 4. oldal

vÖrÖskeresztes hírek

Szôke Józsefné, a Vöröskereszt 
helyi csoportjának vezetôje 
számol be a helyi szervezet 
éves programjairól.
 4. oldal

rendôrségi hírek

A Szeghalmi Rendôr-
kapitányság munkatársai a 
trükkös lopások veszélyeire 
hívják fel a figyelmet. 5. oldal

Ajánló
rászoruló gyermekek A 
gergely-tAnyán

A Lovas Barátok Egyesülete a 
békéscsabai Jankai Tibor Diák-
otthon lakóit látták vendégül.

6. oldal

Önkéntes tûzoltó gyA-
korlAt füzesgyArmAton

A Békés megyei tûzoltó nagy-
gyakorlatnak Füzesgyarmat 
adott otthont. A résztvevôk 
több komplex feladatot hajtot-
tak végre. 7. oldal

xv. jubileumi mAzsorett 
gálA

A Füzesgyarmati Mazsorett 
Együttes a Csökmôi Ifjúsági 
Fúvószenekar közremûködé-
sével ünnepelte fennállásának 
15 éves jubileumát. 7. oldal

Az állAmAlApítás ün-
nepének progrAmját 
olvAshAtját A 8. oldAlon

ÚjrA otthon

Ismét „hazalátogattak” Füzesgyarmatra a Bokréta Lakás-
otthon fiataljai. Teszik ezt immár 30 éve. Nyaranta olyan 
régészeti és néprajzi táborokat szerveznek, amelyek önnön 
épülésük mellett a város és a tudomány érdekeit is szolgál-
ják, bôvítik városunk idegenforgalmi lehetôségeit. Elegendô 
itt pusztán a Tájházban levô kovácsmûhely hiteles és tel-
jes értékû helyreállítására gondolnunk. Szakemberek sze-
rint ez a Dél-Alföld egyik legépebb ilyen emléke. A táborok 
népszerûségére jellemzô, hogy abban számos alkalommal 
közremûködtek helybeli fiatalok és a debreceni egyetem 
néprajz szakos hallgatói. A fiatalok folyamatosan kapcso-
latban vannak a várossal, és több tucat a feltárásokat és 
munkájukat bemutató kiállítást rendeztek a helység több 
kulturális intézményében. 2011 májusában a fôvárosban 
az Országos Gyermekvédelmi Napokon Bere Károly polgár-
mester nyitotta meg a táborok életét bemutató reprezen-
tatív fotókiállítást. Ebbôl az alkalomból Bere Károly és Mol-
nár László (a Fôvárosi TEGYESZ igazgatója) együttmûködési 
megállapodást írt alá.

Idei táborukat a jelentôs helyi segítség mellett a Nem-
zetközi Gyermekmentô Szolgálat Alapítvány támogatta, és a 
Fôvárosi TEGYESZ szervezte. K. Tamás, aki jelenleg Angliá-
ban tanul és dolgozik, csak azért vett ki szabadságot, hogy 
az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is részt vehessen a 
füzesgyarmati táborban. (Az eseményrôl a Köznevelés júni-
usi számában bôvebben is olvashatnak).        Gali Mónika
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sárrét A mûvészetek vÖlgyében

2011. július 22. és 31. között került sor a Közép-Eu-
rópa legnagyobb kulturális fesztiváljaként számon tartott 
Mûvészetek Völgye elnevezésû tíz napos rendezvény-
re, amelyen mi, sárrétiek is képviseltettük magunkat. 
Sajnos az idôjárás nem volt túl kegyes sem hozzánk, 
sem magához a Völgyhöz, mivel szinte végig zuhogott 
az esô, mégis hasznosnak volt ítélhetô a térség rész-

vétele az eseményen. A tíz nap alatt sikerült megismertetnünk magunkat Taliándörögd lakosságával, Kapolccsal és 
Vigántpetenddel valamint a Mûvészetek Völgye látogatóival, és beloptuk magunkat a rendezvény szervezôinek szívébe 
is, olyannyira, hogy meghívást kaptunk a jövô évi eseményre is, amely rendkívüli megtiszteltetés.

Márta István, az Új Színház igazgatója, a rendezvény fôszervezôje külön kiemelte, hogy milyen üde színfoltot jelentett 
a sárrétiek jelenléte a Mûvészetek Völgyében a maga sajátos arculatával, és elimerte, hogy a nagy távolság ellenére 
milyen sokszínû és színvonalas mûsort adtunk elô a tíz nap alatt. Az egykori szeghalmi zenekarvezetô, Kiss Tamás által 
vezényelt vonyarcvashegyi és a csökmôi fúvószenekar közös koncertjén Márta István is beállt vezényelni, ahol újból 
megköszönte a sárrétieknek a részvételt és a kitartást, hogy a rossz idô ellenére is megtartottuk programjainkat.

A sárréti delegációban különösen nagy szerepet vállaltak a füzesgyarmatiak, nem csupán mûvészeti csoportjaik-
kal, hanem azzal a munkával, amellyel a rendezvény sikeres lebonyolításához hozzájárultak. Köszönet a kistérség 
vezetôjének, Bere Károly polgármesternek, a füzesgyarmati önkormányzatnak, a gyarmati támogatóknak, fellépôknek 
az értékes segítségükért. A siker abban is mérhetô volt, hogy mindazok a kézmûvesek, fellépôk, táncosok, zenekarok, 
akik jelen lehettek ezen a jelentôs eseményen a zord idô ellenére is elégedetten távoztak a Mûvészetek Völgyébôl, 
hiszen számtalan szép élménnyel gazdagodhattak a tíz nap során.

A legnagyobb eredmény talán mégis az volt, hogy már a rendezvény alatt voltak olyanok, akik szállást foglaltak a 
Sárréten, hogy nálunk töltsék el a nyaralásukat, pedig még koráb-
ban nem is hallottak Füzesgyarmatról, Szeghalomról, Vésztôrôl vagy 
Dévaványáról. A rendezvényen való részvételünk legfôbb célja ez volt, 
hogy minél több embert csábítsunk a környékünkre, akik elôször ta-
lán csak turistaként látogatnak el hozzánk, de késôbb befektetôként 
is megjelenhetnek nálunk. Kincses Zoltán
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ÖnkormányzAti hírek

Államtitkári látogatás Füzesgyarmaton. 2011. június 
17-én Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
klíma- és energiaügyekért felelôs államtitkára volt a vá-
ros vendége.

Az államtitkár Bere Károly polgármesterrel és a helyi politikai 
vezetôkkel, valamint a biharugrai küldöttséggel való találkozás 
után meglátogatta a KUKA Robotics Hungária Kft. füzesgyarmati 
telephelyét. A KUKA Hungária a térség egyik vezetô munkáltató-
jaként a taksonyi székhely mellett Füzesgyarmaton közel 650 fôt 
foglalkoztat. Magyarországon a világ szinte összes KUKA ipari ro-
botjának vezérlôszekrényét gyártják a két telephelyen. A magyaror-
szági leányvállalat füzesgyarmati egysége 13.230m2-es területével 
a KUKA-csoport legnagyobb gyártóüzeme.

---------------------------------------------------------

Szorosabbra fonódhat Füzesgyarmat és Nagyvárad kap-
csolata. Erre a kijelentésre az adhat okot, hogy 2011. jú-
lius 3-án Balázsi László mb. unitárius püspök úr és Bere 
Károly polgármester meghívására Füzesgyarmatra érke-
zett Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármester asszonya kül-
döttségével a hagyományosan megrendezésre kerülô uni-
tárius búcsúra.

Az ünnepi istentisztelet elôtt a Városházán került sor arra a baráti 
beszélgetésre, ahol  az alpolgármester asszony kérte a két település 
közötti kapcsolat megerôsítését, különösen a kultúra területén. A 
kötetlen és bensôséges beszélgetés során kölcsönös szóbeli meg-
állapodás született arról, hogy a jövôben meghívást kapnak a két 
város képviselôi egymás jelentôs ünnepeire, rendezvényeire, ill. 

amennyiben lehetôség adódik rá, közösen nyújtanak be olyan pályázatokat, amelyek Nagyvárad és Füzesgyarmat gaz-
dasági kapcsolatainak megerôsödését szolgálják. A vendégek ezt követôen az unitárius templomban megtartott alföldi 
búcsún folytatták látogatásukat.

---------------------------------------------------------

Közös ünnepi testületi ülést tartott 2011. július 8-án 16 órakor Zimándújfalu község és Füzesgyarmat 
képviselô testülete. A testvértelepülés delegációját Kocsis József alpolgármester úr vezette. Az ün-
nepi ülésre meghívást kaptak az elôzô ciklusokban regnáló polgármesterek és a város Pro Urbe ki-
tüntetettjei.

A közös testületi ülésen, amelyre az adott okot, hogy Füzesgyarmat 11 éve vált várossá, együttmûködési megál-
lapodásra került sor a két település között, melyben rögzítésre került, hogy melyek azok a meghatározó területek, 
ahol segítséget nyújthat egymásnak Zimándújfalu és Füzesgyarmat. Az este a szórakozásé volt, mivel ezen a napon 
kezdôdött a hagyományosan megrendezésre kerülô Füzes Fesztivál. Az elsô napon Fluor Tomi énekelt a hatalmas ra-
jongótábornak, majd az Ismerôs Arcok együttes nagyszerû zenéjét hallgathatta a nagyszámú közönség. Szombat dél-
után helyi értékeink mutatkoztak be az embert próbáló júliusi forróságban népdalkörök találkozójával, társastánccal, 
mazsorettekkel és helyi zenekarokkal. Este a Bon-Bon együttes élô koncertje gondoskodott a jó hangulatról, majd 23 
órakor az R-GO hatalmas showjával zárult a nagy nézôközönséget vonzó fesztivál.

---------------------------------------------------------

Szép számmal érkeztek pályázatok a szennyvíztisztító telep bôvítés és a csatorna beruházás foly-
tatására. A beadott pályázatokból kiderül, hogy a beruházás a tervezett kereteken belül marad, ami 
jelentôs - 100 milliós nagyságrendû megtakarítást jelent az önkormányzat számára.

Az EU hivatalos lapjában 2011. május 17-én, majd a Közbeszerzési értesítôben 2011. május 20-án jelent meg a 
csatorna leendô kivitelezôinek kiválasztására az ajánlati felhívás. Az ajánlatok benyújtására elôírt határidôre, amely jú-
lius 18-án járt le, 11 ajánlattevô 14 ajánlatot nyújtott be. Három ajánlattevô adott be pályázatot a beruházás mindkét 
elemére, míg öt pályázat érkezett az említett hármon kívül külön a csatornahálózat fejlesztésre, és három a szennyvíz-
tisztító telep bôvítésére. Az ajánlatok átvizsgálása után Füzesgyarmat önkormányzata várhatóan az augusztusi ülésen 
dönt arról, hogy mely társaságokkal köt szerzôdést.
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kedves várAndósok, édesAnyák, és gyermekeik!

Augusztus 1. a Szoptatás Világnapja, és ezt követôen egy 
héten át tart a Szoptatás Világhete, amelyrôl ma már 120 
országban megemlékeznek. Az egészségügyi világszerveze-
tek így kívánják felhívni a figyelmet az anyatejes táplálás fon-
tosságára.

A szoptatás a legôsibb és legnagyszerûbb módja az újszü-
lött táplálásának. Ez a szoros testi kapcsolat láthatatlan lelki 
köteléket, második köldökzsinórt teremt a baba és az anya 
között.

Minden újszülöttnek igénye van: az anya karjainak mele-
gére, emlôjének táplálékára, biztonságra, amit az édesanya 
jelenléte nyújt. A szoptatás mindhármat egyszerre elégíti ki. 

A szoptatás nem igényel semmiféle elôkészítést, bármikor 
és bárhol hozzáférhetô, így a legkényelmesebb az anyuka 

számára is. Legideálisabb az lenne, hogy 6 hónapos koráig minden csecsemô kizárólag anyatejet kapna, s a szopta-
tást egyéb táplálék bevezetése után is folytatná!

Ezúton szeretnénk köszönteni a füzesgyarmati várandósokat, édesanyákat és gyermekeiket a Szoptatás Világnapja 
alkalmából:

Azokat, akik szerettek volna szoptatni, de nem sikerült!    Azokat, akiknek sikerült, de csak rövid ideig tartott!
Azokat, akik 6 hónapos korig csak szoptattak!                Azokat, akik 1 éves kor után is szoptatták gyermeküket!

Kívánunk minden várandós kismamának és már szoptatós anyukának meghitt, bensôséges perceket, mikor kezük-
be tartva szoptatják gyermeküket!

Köszöntônket egy Gorkij idézettel szeretnénk zárni:      „Magasztalni kell az anyát,
akinek szeretete nem ismer határt,
és emlôin nevelkedik az egész világ.”                  Védônôk

vÖrÖskeresztes hírek
2011.

Négy véradást szerveztünk és tartottunk meg. Az Anonymus motoros találkozón is tudtunk véradást szervezni, me-
lyet köszönünk a találkozó szervezôinek. Nagyon jól sikerült, 27 fô vett részt. Az április 22-ei véradáson két fô donorunk 
igen ritka vércsoportú, nagy betegen segített önzetlenül, amit ezúton is köszönünk a család nevében.

Egy beteg kislányt és családját látogattunk meg, és egy kis adománnyal kedveskedtünk. Egy rászoruló családnak 
bojlerrel segített a Vöröskereszt. Jelzôrendszer éves beszámolóján vettem rész, amely rendszer a beszámoló alapján 
nagyon jól mûködik. Megismerhettük a megyei Vöröskereszt új igazgatóját, Nagy Gábort. Adomány érkezett Ausztri-
ából, rászorult családoknak próbáltunk ezzel is segíteni. Szemétszedés a tisztább városért akcióban is részt vettünk. 
Május 14-én, a Margaréta Családnapon egy elôadást szerveztem. Dr. Gazdag Andrea adjunktusnô tartott elôadást, 
amely nagyon tanulságos és tartalmas volt, mivel városunkban sok pajzsmirigy megbetegedés van. A Margaréta tábor 
lakóit is meglátogattuk június végén, és egy kis ajándékkal is kedveskedtünk nekik. Prosztataszûrést is szerveztünk is-
mét az év folyamán. Várjuk és bátorítjuk a férfiakat, minél többen vegyenek részt a késôbbi szûréseinken is. Köszönjük 

az önkormányzatnak, hogy támogatja az akciónkat.
Köszönjük, akik támogatják a véradókat minden évben ön-

zetlenül. Köszönjük az adományt hozóknak is a segítséget, 
amely adományokat továbbítani tudtunk az érintettekhez. 
Végül arról szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Vöröske-
reszt elköltözött, mostantól a Klapka utcai óvoda épületében 
kapott helyet.

Szôke Józsefné, Vöröskereszt helyi csoportjának a vezetôje

Hajdú Milos  2011-06-02
Csaba László Antal  2011-06-07

Vígh Bianka  2011-07-03
Veres Balázs  2011-07-08

Csontos Alexandra 2011-07-15
Kiss Fanni Lara  2011-07-24

házasságkötések:

Török Gyula és Szekeres Anett • Szegedi Márta és Sólyomvári Szilárd György
Kovács Sándor és Kerecsen Ildikó Erzsébet

Piller Szilveszter és Éliás Tünde • Hegedüs Sándor és Deák Ildikó
Kiss Annamária és Nagy Pál • Bácsa Éva és Szénási András
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tÖbb, mint 15 éve Az emberi jogokért

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány (CCHR) egy közhasznú szerve-
zet Magyarországon, mely 1994 óta a nemzetközi ember jogi szervezet hazai tagjaként 
figyeli a magyarországi mentális egészségügy területét. Egy politikamentes nonprofit szer-
vezet, amely kizárólag annak szenteli magát, hogy eltörölje a mentális egészségügyi visz-
szaéléseket, és a pácienseket és fogyasztókat védelmezô törvényeket léptessen életbe. 

Az alapítvány célul tûzte ki, hogy visszaállítsa a mentális egészségügy területén az 
alapvetô, elidegeníthetetlen emberi jogokat, mint például: teljes körû tájékozott bele-
egyezés a pszichiátriai diagnózis orvosi helytállóságának, illetve a pszichiátriai kezelé-

sek kockázatainak tekintetében; jog az összes elérhetô orvosi alternatívához; és jog bármilyen ártalmasnak tekintett 
kezelés visszautasításához, mely jogok az orvostudomány többi területén megadatnak az emberek számára. A cél 
elérése érdekében, megalakulása óta egyik fô feladatként ingyenes jogsegélyszolgálat keretében karolja fel azokat az 
embereket, akik alul maradtak jogaik érvényesítésében a pszichiátriával szemben. Mára olyan civil szervezetté nôtte 
ki magát Magyarországon, amely komoly erôt jelent a pszichiátria területén történô visszaélésekkel szemben, és sok 
esetben utolsó mentsvárként szolgál a sérelmet szenvedett emberek számára. Az egyedi sérelmes esetek felkarolása 
mellett természetesen sok más teendô van még. Hiszen nem elég, ha a sérelem megtörténte után jogilag próbáljuk 
meg orvosolni, ami még orvosolható, annak érdekében is lépéseket kell tennünk, hogy az ilyen sérelmek, visszaélések 
lehetôségét is megelôzzük. Ehhez pedig szükség van mind a nagyközönség, mind azon döntéshozók támogatására, 
akik érdemi változásokat kezdeményezhetnek ezen a területen. Az alapítvány tevékenységét mindaddig folytatja, amíg 
a jogsértô gyakorlatok meg nem szûnnek, és az emberi jogok helyre nem állnak ezen a területen.

További információ: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány • 1461, Budapest, Pf. 182
Tel.: +36 1 342 6355 • info@cchr.hu • www.emberijogok.hu • hu.cchr.org

ismét helyt állt A csApAt...

Július 9-én a Szilaj Lovas Egyesület részt vett Békésen a Gyerek lovas 
verseny II. megyei bajnoki fordulóján, melyen igen csak eredményesen 
szerepeltek.

kezdô nagyló ügyességi: VII. helyezett Tóth Boglárka, VIII. helyezett 
Tóth Laura • haladó ügyességi: II. helyezett Elek Tímea • díjlovaglás: 
V. helyezett Elek Tímea • díjugratás: VI. helyezett Elek Tímea.

Július 16-án a kertészszigeti falunapon ismét jó hangulatot csináltak a 
Szilaj Lovas Egyesület lovasai. A nézôknek egy kis bemutatót tartottak az 
életükbôl, hogy mi is az, amit náluk ki lehet próbálni. Bemutató számok 
voltak, díjlovaglás, szinkronugratás, ügyességi szabadon és vezetve, csi-
kós bemutató. Résztvevô lovasok, Elek Tímea, Mata Andrea, Tóth Nikoletta, Tóth Boglárka, Tóth Laura, Szabó Erzsé-
bet, Czibi Máté, Kóti Sándor.                                                további jó versenyzést és fellépéseket kívánunk!

jótékonysági est ricsi gyógyulásáért

Varga Richárd 15 éves füzesgyarmati tanuló súlyos betegséggel küzd. Májában tömlôférgességet (latinul: echinococcosis) 
diagnosztizáltak, mely miatt már egy 30 milliméteres ciszta is kialakult a máj VII. szegmentjében. A kezeléseket elôször Gyulán 
a gyermekkórházban kezdték el, ahol a füzesgyarmati születésû Dr. Szabó Andrea viselte sorsát a beteg fiúnak. Ez év elejétôl 
viszont a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségügyi Centrumában kezelik Ricsit, és várhatóan szeptember hónapban a 
mûtétre is sor kerül majd. A család igen szerény körülmények közt él, és a májfunkció eltérések miatt már korábban is nagyon 
drága májvédô gyógyszereket kellett szednie, melynek kiváltásában a Baráth református lelkész házaspár segítkezett, hiszen 
Erdélybôl sikerült az említett gyógyszert beszerezni és eljuttatni a beteg fiúnak. Az elôzményeket ismerve Suchné Szabó Edit 
és Várkonyiné Csáforda Éva önkormányzati képviselô kezdeményezésére, valamint a Füzesgyarmati Nôk Egyesületével ösz-
szefogva Jótékonysági Estet szerveztek Ricsi gyógykezeléséért. A város összefogásának és a szervezôk hatékony munkájának 
köszönhetôen sikerült a rendezvényt július 30-án megtartani a Városétkeztetés éttermében, ahol 170 fô gyûlt össze, hogy a 
vacsorajegyek megvásárlásával hozzájáruljanak az est sikeréhez. A jótékonysági estet Botorné Ványi Margit az egyesület elnö-
ke nyitotta meg, majd Dr. Szabó Andrea, az est fôvédnöke, ezt követôen pedig Baráth János lelkész méltatta gondolataival e 
nemes kezdeményezést. A vacsora elôtt és után mûsorral is kedveskedtek a szervezôk a megjelenteknek. A rendezvény leg-
meghatóbb pillanata az volt, amikor Nagy Kitti sok sikert kívánt Ricsinek, és példaként állította saját életét, melyet Reményik 
Sándor versével Dobák Csaba Mihály tolmácsolt. A Jótékonysági Est bevétele 332.550 forint lett, így közel fél millió forint gyûlt 
a számlára Ricsinek, ezáltal segíteni tudjuk a mûtét elôkészületeit illetve az azt követô gyógykezelését! Varga Richárd és csa-
ládja, valamint a Füzesgyarmati Nôk Egyesülete ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatták és részt vettek a 
Jótékonysági Esten, valamint azoknak, akik Támogató jegyeket vásároltak illetve a Takarékszövetkezetnél nyitott számlaszámra 
befizetett összeggel hozzájárultak Ricsi gyógykezeléséhez! Füzesgyarmati Nôk Egyesülete.
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A szivárvány nyomábAn

Bizonyára mindenki ismeri a mesét arról, hogy ahol a szivár-
vány a földhöz ér, ott kincset találhatunk. Anélkül, hogy kicsit is 
szentimentálisnak hatna, amit leírok, azt kell, mondjam, a Lo-
vas Barátok Egyesülete megtalálta ezt a varázslatos helyet. Hogy 
egészen pontos legyek, a helyet és az idôt, hiszen a helyi Gergely-
tanya alakult át június 3. és 5. között „mesebeli országgá”, ahol 
a békéscsabai Jankai Tibor Diákotthon lakóit láthattuk vendégül. 
Meg kell köszönnünk a lehetôséget a füzesgyarmati származású 
Simon Juditnak, aki az intézményben dolgozik felügyelô tanár-
ként. Az ô tavaszi megkeresésére mondtunk szinte azonnal igent, 
hiszen mindig is fontos feladatnak tartottuk a jövô generáció „ál-

latbaráttá” való nevelését. Különleges figyelemmel, izgalommal és várakozással tekintettünk a közelgô tábor felé. 
Mondhatom, hogy tulajdonképpen már rutinból kellene megoldanunk egy lovas tábor elôzetes szervezésének gondjait. 
Ebben az esetben viszont nehéz, esetlegesen hátrányos helyzetû gyermekekrôl volt szó, mely új feladatokat rótt egye-
sületünk tagjaira a programok összeállítását illetôen. Próbáltunk változatos, érdekes és élményekben gazdag három 
napot biztosítani vendégeink számára. Természetesen az állatok, a lovak álltak a középpontban. A pénteki Galambos-
mûhely látogatása után fogattal tették meg az utat a szállásul szolgáló tanyára, ahol már várta ôket egy kis uzsonna, 
majd az ismerkedés, bemutatkozás után az esti strandolás következett. A szombat délelôtt lovaglással telt, majd az 
ebéd és szieszta után játékos vetélkedôkön mérhették össze tudásukat, képességeiket a gyerekek. A remek hangula-
tú vacsora után karaoke estet tartottunk hatalmas sikerrel. A vasárnap már a búcsú jegyében telt, hiszen a délelôtti 
pakolás és ajándékosztást követôen már csak a hétvége utolsó fürdôzése volt hátra. A könnyek közötti utolsó szavak 
a mielôbbi viszontlátás reményében hangzottak el. A hétvége legszebb mondatát egy vendég gyermek szájából hall-
hattuk. „Ezalatt a három nap alatt a Gergely-tanya a harmadik otthonommá vált”. Azt hiszem, ezek a szavak mindent 
elárulnak arról, hogyan is telt el ez a három varázslatos nap a mi „mesebeli országunkban”. 

A csoda tehát bekövetkezett, melyhez nem kellett sok minden. Csupán 15 igyekvô, remek gyerek és néhány jóindu-
latú felnôtt valamint segítôik. Minden résztvevô nevében mondhatom, hogy óriási élmény volt ezekkel a nehéz helyzetbe 
került, de egyébként értelmes, okos és rendkívül hálás gyerekekkel foglalkozni. Nagyszerû érzés volt látni a csillogó 
szemeket egy-egy ajándék láttán, vagy dicséret, fejsimogatás után. Jó volt látni, érezni az összefogás erejét, hiszen még 
kérnünk sem kellett a segítséget. Mikor megtudták, mirôl is van szó, önként gyülekeztek a jó szándékú adományok. Ez-
úton is mindenkinek köszönjük! Külön köszönet illeti a Polgármesteri Hivatalt, Bere Károly polgármester urat, aki Farkas 
Zoltán országgyûlési képviselô úrral közösen végig a rendezvény mellett állt. Köszönet illeti még a Diákotthon tanárait, 
akik elkísérték és felügyelték a táborozó fiatalokat. Mindezeken felül szeretnénk kifejezni hálánkat a Lovas Barátok 
Egyesülete minden közremûködô tagjának, akik idôt és energiát nem sajnálva álltak helyt a 3 nap alatt.          H. + P.

ti is mindnyájAn isten templomA vAgytok…

„Valahányszor a templomot nézem, / Lelkemet rá emelkedni érzem, / Az emberek oda szoktak járni, / Gondjaikra 
enyhületet várni. / A harangok csengô-bongó nyelve, / Aggot, ifjat hívogat e helyre, / Ó, be kész rá jönni valamennyi, / 
E hajlékban vigasztalást lelni. / Ki hajléka, hisz senki sem lakja, / Ember mindig gazda nélkül kapja, / Nézd a tornyát, 
nézd, föl int az égre, / Emlékeztet a jó Istenünkre! / Szent ez a hely, minden azt jelenti, / Illetlenül meg ne sértse senki! 
/ Égre nézô tornya magyarázza, / Hogy a templom a nagy Isten háza!”

Így zengett az ének kis templomunkban július 3-án, az alföldi búcsún. Tele volt az istenháza, ott volt mindenki, aki 
úgy érezte, hogy helybôl, távolból és Erdélybôl itt kell lennie, akik meghallották a templomba és tornyába beépített 
kövek üzenetét. Az istentisztelet igazán szép és felemelô volt, a vendég-lelkészházaspár imája, prédikációja, az emlék-
tábla avatása, a toronyépítô lelkész két unokájának megnyilatkozása (Kiss Törék Ildikó Nagyváradról és ifj. Kiss György 
a németországi Stuttgartból), a nagyváradi Biró Rozália alpolgármesterasszony szívhez szóló üzenete, Bere Károly 
polgármester összefogásra buzdító szavai, a három Köleséri testvér megkeresztelése, Nemes Zsolt konfirmációja, 
a gyülekezet és nyugdíjas klub énekei, Balázsi László és Antal Ági tanárnô szavalatai. Mindez egy olyan megszépült 
templomban, amirôl a megbízott püspök-fôjegyzô úgy fogalmazott, hogy erdélyi angyalok hozták ide az alföldre, s 
amely megszépült kívül és belül, valamint környezete, a városunk önkormányzata messzemenô támogatása folytán 
(Némethi József mûszaki vezetô csapata és Keblusek Béla virágkertész hozzáértô, esztétikus munkája által). A temp-
lomot a hívek látogatása teszi Isten hajlékává, az imádság házává. Fájdalmas látvány az üres templom! Jöjjetek, hát 
füzesgyarmati hívek, akiknek elôdei, ôsei beleépítették hitüket a felnövô falakba, s akikrôl oly sok neves Család elfe-
ledkezett az eltelt évszázad folyamán.

Pihentetô szép nyarat kívánok Mindenkinek: Balázsi László, mb.püspök-fôjegyzô



Az Önkéntes tûzoltó egyesület hírei

Idén Füzesgyarmat adott otthont és helyszínt a Békés megyei tûzoltó nagygyakorlatnak. A gyakorlat célja, hogy a 
vonulási kötelezettséget vállaló önkéntes tûzoltó egyesületek részére a folyamatos felkészülési, gyakorlási lehetôség 
biztosított legyen, ezáltal növelve reagáló képességüket tûzeset vagy katasztrófahelyzet kialakulása esetén. A helyszín 
idén a Füzesgyarmat külterületén található macskási szarvasmarha telep volt. A résztvevô rajok egy komplex feladatot 
oldottak meg. A raktárépület tetôszerkezete a vihar miatt megrongálódott, egy része leszakadt. Két dolgozó megsérült, 
és a romosodott épületben rekedt. A közelben található kb. 400 körbálából álló kazlak közül pedig kettô villámcsapás 
miatt kigyulladt. A rajoknak egyszerre, egymással párhuzamosan kellett megoldani egy tûzoltási és egy mûszaki men-
tési feladatot. A gyakorlaton 7 egyesület Önkéntes Tûzoltói és Önkéntes Tûzoltó Egyesületei összesen 47 fôvel jelentek 
meg. (Gyomaendrôd, Köröstarcsa, Békés, Csorvás, Mezôberény, Sarkad, Füzesgyarmat)

A gyakorlatot szakmai szemmel bírálták: Dr. Takács Árpád pv. ezredes, pv. tanácsos, igazgató • Matuska Zoltán 
tûzoltó alezredes, igazgató-helyettes • Dr. Dudaszeg József tûzoltó alezredes, tûzoltósági felügyelô • Tímár Tamás 
tûzoltó fôhadnagy, sajtószóvivô, munkabiztonsági felügyelô • Túri János tûzoltószázados, Szeghalom HÖT parancsnok

A szakmai gyakorlatot a helyi önkormányzati képviselôk közül Suchné Szabó Edit és Szabó László is megtekintette. 
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítséget, fôként a macskási szarvasmarha telepnek, hogy helyszínt 
biztosítottak számunkra!

Június 19-én került megrendezésre a XIV. Nemzetközi CTIF Vízsugárkupa Békéscsabán. Füzesgyarmat csapatai a 
800-as kismotorfecskendô fiú kategóriában indultak. A várost összesen 3 csapat képviselte a küzdelmekben. A fel-
készülés és a gyôzni akarás meg is hozta eredményét. A kategóriában a füzesgyarmati ifi csapatai közül 2 csapat is 
dobogóra állhatott. Az idôsebb csapat megnyerte, míg a legfiatalabb csapatunk a 3. helyet szerezte meg. A dobogós 
csapat tagjai: Oláh János, Földi László, Gál Imre, Gyôri Attila, Nagy Róbert, Ványi Gergô, Farkas Máté, Vígh Patrik, Vígh 
Szabolcs, Such Milán, Jónás Máté, Szarka Attila. Felkészítôjük: Györösi Máté, Zsíros József, Hajdu Tamás.

Az idei nyáron a sok csapadéknak köszönhetôen ugrásszerûen megnôtt a riasztások száma, melyek fôként csapa-
dékvíz, belvíz elvezetés és borulás-omlásveszély elhárításra irányultak. A Füzesgyarmati Önkéntes Tûzoltó Egyesület 
embert és gépet nem kímélve dolgozik a káresetek elhárításán, megszüntetésén, helyreállításán. A folyamatokban 
együttmûködnek a Szeghalmi HÖT-tel és Füzesgyarmat város önkormányzatával. Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni azoknak, akik ezekben az idôkben is segítenek minket, biztosítják élelmezésünket, és szakmai segítséget nyújtanak!

xv. jubileumi mAzsorett gálA

A Macskinné Pór Erzsébet vezette Füzesgyarmati Mazsorett Együttes a hétvégén, a Sportcsarnokban ünnepelte 
fennállásának 15 éves jubileumát 11 csoport részvételével, utcai felvonulással, Döge Csaba karnagy úr és a Csökmôi 
Ifjúsági Fúvószenekar közremûködésével. A rendezvény fôvédnöke Bere Károly polgármester úr 5, 10, 15 éves ju-
bileumi emléktárgyakat adott át. Derbák Fanni, Gál Ágnes, Kiss Tímea, Kiss Viktória és Nyíri Zsófia alapító tagok, 
kiemelkedô kulturális tevékenységükért elismerésben részesültek. A Napsugár és Szivárvány csoportok az országos 
szakmai megmérettetéseken szerzett kiemelt arany oklevelekért arany érmet vehettek át. A kuratórium a Várkonyi 
Imre-díjat, példamutató közösségi munkájáért, szakmai tudásáért, eredményességéért Gál Ágnesnek, a Junior csoport 
tamburmajorjának adományozta. Macskinné Pór Erzsébet megköszönte azoknak a szülôknek a munkáját, akik közel 
másfél évtizede segítették a zavartalan mûködést.

A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség alelnöke, Dr. Tóthné Rozsályi Judit Díszoklevélben részesítette az együt-
test és a mûvészeti vezetôjüket. A magas színvonalú, kiválóan szervezett rendezvény sikerének záloga, a mazsorettek 
tudása mellett, a szülôk páratlan összefogása, az önkormányzat, az iskola és a szponzorok támogatása, melyet ezúton 
is köszönünk. Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô
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közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal!

füles tábor 

Idén nyáron elôször került megrendezésre a Családsegítô és Gyer-
mekjóléti Szolgálat által a füzesgyarmati nyári szociális étkeztetési 
tábor, a Füles tábor. A táborba 22 lurkó járt július 4-tôl -29-ig. Itt 
szeretnénk megköszönni az Iskola vezetôségének és a pedagógus 
asszisztenseknek a segítséget, és hogy helyszínt biztosítottak a szá-
munkra. Megpróbáltunk a gyerekeknek érdekes és különleges prog-
ramokat szervezni, hogy megismerkedjenek a még számukra isme-
retlen füzesgyarmati látnivalókkal, mint Galambos Sándor hintóinak 
megcsodálása, a Kisállat-simogató meglátogatása, a Rendôrség és 
a Tûzoltóság munkájának megismerése. Ellátogattunk az unitárius, a 
katolikus és a református templomba is. Megnéztük a gyarmati Táj-
ház szépségeit is, mindezek mellett sétáltunk a közeli erdôben, is-
merkedtünk a természettel, lovagoltunk és vonatoztunk is. Budai Já-
nos bevezettet bennünket a gyertyakészítés titkaiba. A gyerekekkel 
sokat rajzoltunk, festettünk és varrtunk. Munkáik megtekinthetôek a 
Családsegítô Központban. Reményeink szerint szép, izgalmakban és 
élményekben gazdag egy hónapot tudtunk varázsolni a táborban részt 
vett gyerekeknek. Bízunk benne, hogy jövôre is sikerül megszervezni 
egy hasonló remek tábort. A táborban részt vettek a füzesgyarmati 
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, név szerint Sza-
bó Lászlóné, Tóth Sándorné, Kovács Ildikó, Csák Imre, Herczegh Ilona 
és Kálmánczhey Anett.

Kálmánczhey Anett

A víz játékos megszerettetése A „ficánkA” progrAm segítségével

Ficánka innovációs csoportunk 2009 ôszén alakult az óvodapedagógiai gyógytestnevelôk által. Több éves tapaszta-
latainkat, gyakorlati tudásunkat gyûjtöttük össze, bôvítettük ki. Ezáltal programunk tartalma, felépítése, megvalósulása 
egységessé vált a 2010/2011-es nevelési évvel. Ôsszel az óvodapedagógusok bevonásával egy nagyon jó hangulatú 
gyakorlati bemutatót tartottuk, olyan szárazföldi elôkészítô gyakorlatokat, játékokat ajánlottunk és végeztünk, amelyek 
segítik a sikeres vízhez szoktató gyakorlatok kivitelezését, továbbá bármikor alkalmazhatóak akár testnevelés foglal-
kozás keretében, akár játékidôben is. Szülôi értekezleten tájékoztattuk a szülôket a vízhezszoktatási programunkról, 
annak szükségességérôl, céljairól, feladatairól. Megfelelô elôkészületek után 2011. máj. 30-tól – jún.10-ig lezajlott a 
„Ficánka” vízhezszoktatási programunk. 4 óvodai csoportban, 57 tanköteles gyermeknek tartottunk két gyógytestnevelô 
szakvizsgázott kolleganômmel (Makra Józsefnével és Szijjártóné Megyesi Andreával). Nagyon örültünk, hogy idôben 
készen lett a felújított tanmedence, és az idôjárás is kedvezett számunkra. A gyerekek többsége bátor és nagyon ügyes 
volt, élvezték a játékos feledatokat. A dalok, mondókák elterelték a gyerekek figyelmét a vízben való közlekedéskor, 
észre sem vették, ha eltávolodtunk a medence szélétôl. Az ötödik napon a szülôknek nyílt napot tartottunk, ahol a gye-
rekek megmutathatták bátorságukat, ügyességüket.  Programunk lezárásaként, jutalmul emléklapokat és színezôket 
kaptak. A további sikeres mûködéshez, megköszönjük azoknak a szülôknek a segítségüket, akik a kérdôíveket kitöltve 
visszajuttatták számunkra. Örültünk, hogy igen magas létszámban részt vettek a nyílt napokon.

Kitûzött célunk megvalósult, hiszen a gyerekek többsége megszerette a vizet, kialakult a vízbiztonságuk, megismer-
ték a víz törvényszerûségeit, bátran jártak, futottak, szökdeltek, merültek, és eljutottak a lebegés, siklás jártasság és 
készség szintjére. A vízhez szoktatáson készült fotókból az óvoda épületében kiállítást rendezünk július végén. Szere-
tettel várjuk az érdeklôdô szülôket és a gyerekeket, akik már nem járnak óvodába. Köszönetet szeretnénk mondani 
városunk polgármesterének, Bere Károlynak, a város vezetôségének, a Kastélypark fürdô igazgatójának, Kovács Már-
tonnak a támogatásukért, amellyel lehetôséget biztosítottak, hogy a tanköteles korú gyerekek ingyen vehettek részt 
ezen a programon, ez igen nagy segítség az óvoda és a szülôk számára is.

Darabosné Bálint Mária, Óvodapedagógus, szakvizsgázott óvodai gyógytestnevelô


