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Dr. Kövér László, az Országgyûlés elnöke volt az idei unitárius búcsú dísz-
vendége. 2.oldal

Ajánló

kitüntették A város 
dolgozóit
Homoki Imréné Gulya 
Mária és Halászné Andor 
Erika munkájukért rangos 
elismerést kaptak a vá-
rostól.
 3. oldal

megújult A városi 
bölcsÔde udvArA
A környezetvédelmi világ-
nap alkalmából az Égáz-
Dégáz Zrt. felújította a 
bölcsöde udvarát.
 3. oldal

mArAtonrA vállAl-
koztAk A gyArmAti 
lányok
Hasznos idôtöltésnek a 
hosszútávfutást választot-
ta a négy fiatalasszony.
 4. oldal

Ajánló

gyArmAti lovAs 
nyert A hortobágyi 
lovAs nApokon 
Galambos Nándor Habs-
burg Györgytôl vehette át 
a díjat.
 5. oldal

sikeres volt A csö-
röge fesztivál
A finom ételek mellett 
szórakoztató programok 
várták a rendezvényre lá-
togatókat.
 6. oldal

hittAntábor A 
reformátusoknál
Június 18-24-ig tartott 
a már megszokott tábor 
ahol a gyerekek a szóra-
kozás mellett értékes tu-
dással is gazdagodtak.
 7. oldal

konferenciA sorozAt A hAtáron átnyúló kommunikáció fejlÔdéséért

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, valamint Bors térségében 
címû projekt (Reg No.: HURO/1001/024/1.2.3) részeként 8 konferencia kerül megrendezésre a Körös-Sárréten. 

Az események fô célja, hogy a térségben élô közösségek megismerkedhessenek a program céljaival, tevékenysége-
ivel, s éljenek a megvalósulás során adódó lehetôségekkel. A szervezôk számítanak a helyi civil szervezetek és vállal-
kozók, a Borsról érkezô érdeklôdôk, valamint az adott település testvérvárosaiból ideutazó vendégek részvételére is.

A sorozat 2012. június 29-én kezdôdött Füzesgyarmaton.
A megjelenteket Bere Károly polgármester köszöntötte, majd 

átadta a szót Bátori Gézának, aki a romániai projektpartner, 
Bors település polgármestere. Bátori Géza színes bemutatójá-
ban bemutatta a település gazdaságát, kulturális életét, épített 
örökségét és természeti értékeit. A következô elôadó, Tôkésné 
Gali Mónika – a vezetô partner projektmenedzsere –, a prog-
ramot mutatta be, rámutatva az együttmûködés és az együtt 
gondolkodás eredményeként létrehozandó értékek fontosságá-
ra. Muhr László a készülô weblapról szólt, mely egyedi és új 
technológiákkal bír. Ezáltal könnyebbé és gyorsabbá válhat a hír-
levél küldés is a jövôben. A részt vevôk egy film által kaphattak 
betekintést a Füzes TV életébe, melyet Szabó Zoltán ügyvezetô 
felvezetése elôzött meg. Ôt Kincses Zoltán a helyi újság – az 
AMONDÓ – szerkesztô munkatársa követte, bemutatva az újság 
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szerkesztési folyamatát és felépítését. Az újsághoz a cikkek többségét a lakosok küldik be, talán ezért is fontos a he-
lyiek számára ez a kiadvány. Zárásként a KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Kft tevékenységével, világszínvonalú termékeivel 
ismertette meg a hallgatóságot Szûcs Katalin. 

A program a városnappal folytatódott, ahol egy projektsátor is felállításra került. Itt a projekttel kapcsolatos tájé-
koztatás mellett totót is kitölthettek az érdeklôdôk. A játékban részt vevôk között településenként ajándékcsomagokat 
sorsolnak ki a szervezôk.

A konferencia sorozat a következô helyszíneken folytatódik: Vésztôn július 6-án Körösújfaluban augusztus 4-én, 
Bucsán augusztus 11-én; Szeghalmon augusztus 12-én, Ecsegfalván augusztus 18-án, Dévaványán 2012. szeptember 
22-én folytatódik, s Körösladányban szeptemberben végén záródik. A konferencia mellett minden településen informá-
ciós sátor is mûködik majd, ahol további tájékoztatással és játékos nyereményekkel várják a szervezôk az érdeklôdôket. 
A rendezvényekre jelentkezni és bôvebb tájékoztatást kapni Tôkésné Gali Mónikától lehet:  tourinformsarret@gmail.
com; Tel/fax: +36-66-470-395. 

A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében valósul meg, 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinan-
szírozásával.

www.huro-cbc.eu és www.hungary-romania-cbc.eu

konferenciA sorozAt A hAtáron átnyúló kommunikáció 
fejlÔdéséért – 2. nAp

2012. június 30-án a „Vállalkozásfejlesztés a Körös-Sárréten valamint Bors 
térségében - Enterproneurship Strengthening Programme Between the Körös-
Sárrét and Bors Areas” projekt rendezvényeként, a Magyar-Román Együttmûködési Program pályázat részeként került meg-
rendezésre, az Európai Unió támogatásával az Egészség-termálturizmus címû konferencia Füzesgyarmaton a Polgármesteri 
Hivatalban.

Az érdeklôdôket elsôként Bere Károly, Füzesgyarmat város polgármestere köszöntötte, majd dr. Kovács József országgyûlési 
képviselô, a Parlament Egészségügyi Bizottságának elnöke, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház igazgató fôorvosa mondott 
néhány gondolatot a jelenlévôknek a turizmus és az egészségturizmus kapcsán. Az elôadások sorát Tôkésné Gali Mónika, 
„Turizmus szervezés a Körös-Sárréten” címû bemutatója nyitotta. Ezt követôen dr. Ruszinkó Ádám, az EuroSpa Investment 
Kft. szakértôje, turisztikai igazgatója mutatta be a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdô fejlesztésének szakmai koncepcióját. Egy 
rövid kávészünetet követôen Joó Szabolcs, az Opus Team Kft. ügyvezetôje prezentálta a Turisztikai attrakciók és szolgáltatá-
sok fejlesztésének, valamint „Szociális célú város rehabilitációjának” pályázati lehetôségeit. A konferenciát állófogadás zárta.
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2012. augusztus 19-én tisztelettel várjuk a város
lakosságát a 14 órakor kezdôdô

Ünnepi testületi ülésre a Városháza dísztermébe.

1530 órakor ökumenikus istentisztelet és kenyérszentelés 
a katolikus kápolnánál.
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tájékoztAtó!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2012. június 20-án hivatalos megkereséssel élt önkormányzatunk a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium felé a menetrendváltozással kapcsolatban, mely a szeghalmi kistérséget hátrányosan érinti.

A megkeresésre a következô választ kaptuk, 2012. 07. 20-án Dr. Völner Pál államtitkár úrtól. A változtatás elôtti utasforgalmi 
adatok alapján az esti, utolsó járatok voltak a legkevésbé kihasználtak, ill. a szerényebb utasforgalom és az ebbôl származó 
alacsonyabb bevétel mellett, a vasútvonal üzemidejének növelésével a humán erôforrás költségei is jelentôsen növekedné-
nek. A válaszban egy másik útvonal ajánlata szerepel az esti órákra, a következôképpen: budapest – keleti pályaudvar-
ról békéscsaba – bukarest felé 19:10 órakor induló „ister euronight” vonat 21:12-kor érkezik gyomaendrôdre. 
gyomaendrôd vasútállomásról 21:25 órakor autóbusz indul szeghalomra, amely 22:17-kor érkezik, szeghalom 
vasútállomásra. szeghalom vasútállomásról füzesgyarmatra munkanapokon 22:18-kor indul autóbusz, amely 
füzesgyarmat városházára 22:35-kor érkezik. A mindössze egy perces átszállással kapcsolatban, az üzemeltetô, Körös 
Volán Zrt-vel egyeztetve 2012. július 9-tôl 5 perces várakozást rendelt el. Az érintett vonalszakasz mentén a jelentkezô utas-
forgalmi igények alakulását, a menetrendi változások hatását továbbra is nyomon követik, és amennyiben a mobilitási igények 
kielégítése intézkedést igényel, megteszik a szükséges lépéseket.                                                       Ibrányi Éva, alpolgármester

sAjtóinformáció

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. – a környezetvédelmi Világnap alkalmából – „Együtt a 
környezetünkért!” akciójának keretében Füzesgyarmat Város Önkormányzat Bölcsôdéje udva-
rának felújítására vállalkozott. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. – a GDF SUEZ csoport tagja 

– társadalmilag felelôs nagyvállalatként hosszú távon elkötelezett a fenntartható fejlôdés, a környezetvédelem, a környe-
zettudatos energiafogyasztás mellett, melyet mindennapi mûködésén túl célzott akciók szervezésében igyekszik megmu-
tatni. Idén a Környezetvédelmi Világnap alkalmából pályázatot hirdetett munkavállalói körében. A beérkezett pályázatokból 
kiválasztva a társaság szolgáltatási területén három olyan intézményt (bölcsôdét, óvodát) támogat, melynek udvara, kertje 
felújításra szorul: szükség van fák, bokrok ültetésére, a meglévô játékok újrafestésére, új játékok telepítésére.

A kezdeményezés célja, hogy rendezetté, kellemesebbé tegye a gyerekek és az ott dolgozók környezetét, ezzel is segítve 
a gyermekek testi, lelki fejlôdését, támogatva tudatos, környezetére figyelô felnôtté válásukat. 2012. július 10-én, a Tár-
saság munkavállalói, a város képviselôi, a bölcsôde dolgozói és az ott gondozott gyermekek közösen avatják fel a Társaság 
támogatásával telepítésre kerülô új homokozót, valamint a mini-bástyát is tartalmazó csúszdát. „Örömmel tölt el minket, 

hogy a gyermekek életét színesebbé tehetjük, és bízunk ben-
ne, hogy kezdeményezésünkkel példát mutathatunk környeze-
tünknek.” - mondta Tajti Péter az Égáz-Dégáz Földgázelosztó 
Zrt. vezérigazgatója.

GDF SUEZ csoport
A világ vezetô energiaipari vállalatainak egyikeként, a GDF 

SUEZ tevékenysége a teljes energialáncot átfogja a földgáz 
és elektromos áram területén, továbbá élen jár energetikai és 
környezeti szolgáltatások tervezésében és értékesítésében. A 
társaság folyamatosan fejleszti tevékenységeit, megfelelve a 
kor kihívásainak: az egyre növekvô energiaigények kielégítése, 

a klímaváltozással szembeni küzdelem és az energiaforrások felhasználásának optimalizálása terén. A GDF SUEZ diver-
zifikált ellátási hátterével, valamint rugalmas és nagyteljesítményû villamosenergia-termelési kapacitásával újszerû ener-
getikai megoldásokat nyújt a lakosságnak, önkormányzatoknak és vállalatoknak egyaránt. A társaságcsoport világszerte 
220.000 embert foglalkoztat, és több ezer cég illetve több millió család tartozik elégedett ügyfelei közé. 2011-es bevétele 
elérte a 90,7 milliárd eurót. A GDF SUEZ részvényeit Európa legnagyobb tôzsdéin jegyzik Párizsban, Brüsszelben és Lu-
xemburgban. A GDF SUEZ már negyedik éve lett a világ legnagyobb közszolgáltatója a Forbes Magazin listáján.

További információk: Hamar Orsolya - kommunikációs vezetô, 06 30 235 8060 - orsolya.hamar@gdfsuez.com

 

városi kitüntetések

2012. június 28-án Füzesgyarmat Város 17/2012 
(IV.26) számú Önkormányzati rendelete alapján Homo-
ki Imréné Gulya Mária részére  „Füzesgyarmat Város 
Kiváló Köztisztviselôje” díjat adományozta. A fenti ren-
deletre hivatkozva Halászné Andor Erika „Füzesgyarmat 
Város Kiváló Egészségügyi Dolgozója” kitüntetést kapta 
meg. Füzesgyarmat Város Önkormányzata szívbôl gra-
tulál a kitüntetetteknek, és további sikerekben gazdag 
életet kíván!
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két keréken A bAlAtonnál

Tavaly nyáron már hírt adtunk arról, hogy Csák Tibor több mint 10 éve hódol a kerék-
pározásnak, hiszen sportszeretetének köszönhetôen az elmúlt egy évtized alatt sok ezer 
km-t tett meg nem csak belföldön, hanem a környezô európai országokban egyaránt.

Az idei nyáron a Balaton északi partját fedezte fel lelkes kerékpáros barátaival. Júli-
us 14-én indult el a gyarmati fiú városunkból, és egy hetet töltött a Balaton mellett. A 
kerékpártúra fôbb állomásai a következô települések voltak: Balatonakarattya, Balaton-
füred, Balatonszepezd, Révfülöp, Badacsony, Vonyarcvashegy, Keszthely. A közel 300 
km-s kerékpártúra alkalmat adott arra is, hogy megcsodálja a tájat, hiszen többek közt 
járt az úgynevezett Kornyi-tónál, látta a Kôtengert - mely a Káli-medence gyönyörû vulka-
nikus kincse -, illetve a Badacsonyi borvidéken is bekapcsolódhatott az éppen zajló bor-
gasztronómiai fesztiválba. Tibor az utazáshoz számos kiadványt vitt magával, nem csak 
településünkrôl, hanem a környezô turisztikai látványosságokról is, melyeket szétosztott 
az adott településeken illetve az említett rendezvényen, így hozzájárult településünk tu-
risztikai marketingjéhez, valamint városunk minél szélesebb körû megismertetéséhez.

A kerékpáros csapat jövôre azt tervezi, hogy a Tisza-tó vidékét járja körbe, illetve ellá-
togatnak városunkba is. Tibor utazását Füzesgyarmat Város Önkormányzata is támogatta, melyet ezúton is köszönünk! 

Suchné Szabó Edit, Önkormányzati képviselô

városunk kitArtó futói

Öt éve, 2007 nyarán kezdett el futni Kovácsné Mikó Márta, Kovács Krisztina, Oláhné Turi Magdolna és Szujáné Szabó 
Gyöngyi. Kovács Kriszta nevezett a munkatársaival egy túlélô túrára, melynek része volt a futás is, s a felkészüléshez társai 
segítségét, jelenlétét kérte. Eleinte a focipálya körüli salakon futottak. „Nagyon nehezen ment, a végére majdnem össze-
estünk!” – meséli visszaemlékezve Gyöngyi – „De pár hét után egyre jobban és többet bírtunk.” Ezután Kriszta teljesítette 
a túrát, és úgy gondolták, folytatják a futást.

2008. májusában együtt neveztek egy 10 km-es versenyre, 
amit sikeresen teljesítettek. A megmérettetés hangulata, a jólesô 
elismerés további célokat állított eléjük. Júliusban a 7 km-es Hor-
tobágy Délibáb – futás következett.  „Itt hallottunk elôször a 4 
évszak félmaratonról, melynek lényege, hogy mind a 4 évszakban 
teljesítünk 21 km-t” – világosít fel Gyöngyi, melyet a következô 
évben Krisztával és Magdival együtt teljesítettek. Azóta évi 6-8 
félmaratont futnak, és részt vesznek a Kékes csúcsfutáson is, ami 
11,6 km, és végig felfelé kell haladniuk. 2010-ben voltak elôször 
a Budapest Maratonon, ahol Magdi és Gyöngyi 30 km-t futottak. 
2011- ben már egy futó csapattal indultak az önkormányzat támo-
gatásával. Szilágyiné Szabó Mónika is itt csatlakozott hozzájuk, s 
nem túlzás, ha úgy fogalmazok, hogy leküzdötték a 30 km-t. Hét 
km-t futott: dr. Nagy Lászlóné Emese, Tóthné Gyôri Ilona és Kovács 
Krisztina. A szerda esti kosarasok és az egészségklub tagjai 3,5 
km-t teljesítettek. Évente 6-8 versenyen vesznek részt különbözô 
városokban. Sokat készülnek, hetente többször is lehet velük találkozni a Füzesgyarmat-Szeghalom közötti kerékpárúton. 
Kérdésemre, miszerint mi a legfôbb céljuk, természetesen azt a választ kaptam, hogy a MARATON teljesítése idén októ-
berben.

„A futás teljesen kikapcsol, rendezôdnek a gondolatok, és ha egy fárasztó nap után erôt veszel magadon, és elmész 
futni, jó érzés, hogy legyôzted a lustaságod.” – bíztatnak minket versenyfutóink. „…és természetesen nem tudnánk ennyi 
versenyen részt venni, ha a családunk nem támogatna minket. Köszönjük férjeinknek és gyermekeinknek a megértést 
és a sok buzdítást.” mi pedig köszönjük nektek, hogy megismerhettük eredményeiteket, és kitartást kívánunk a 
további felkészüléshez!

Eddigi eredményeik, melyeket minden évben többször is teljesítettek: Generali Futógála (10 km), E-on délibáb futás 
(6 km) E-on Hortobágy 14 km), T-home Vivicitta (21 km), Nike-, Balaton-, Keszthelyi Kilométerek-, Szekszárd Borvidék-, 
Debrecen Rotary-, félmaratonok (21 km), Kékes Csúcsfutás (11,6 km), Spar Maraton (30 km), Nôi Futógála (7,5 km). 

Kovács Nikolett
születések

2012.07.01.-én született
Lakatos István Máté
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fontos, „lovAs” dolgok!

A nyári idôszak - minden évben - nagyon fontos a Lovas 
Barátok Egyesületének életében, de talán az idei év még a 
2001 óta tartó sorból is kiemelkedik. A „szokásosnak” mond-
ható rendezvényeken túl is jelentôs események zajlanak civil 
szervezetünk háza táján. Elsô táborunkban igyekeztünk minél 
több gyermek arcára mosolyt varázsolni változatos, érdekes 
programjainkkal, akik között rászoruló füzesgyarmati gyerekek 
is helyet kaptak. A napi lovagláson túl volt még játék, kézmûves 
foglalkozás, festés és versenyek (külön köszönet minden 
segítônknek). A záró napon nagy örömmel mutatták meg szü-
leiknek a héten tanultakat. Augusztusi táborunkba is várunk 
szeretettel minden gyereket, 5-18 éves korig, a maradandó, 

közös élmények reményében. Bôvebb információ a www.lovasbaratok.hu oldalon. 
  Tavasz folyamán elkezdôdött a fogathajtók versenyidénye is, ahol a nemzetközi versenyeken Galambos Nándor 

képviseli egyesületünk, és természetesen Füzesgyarmat színeit. A vecsési viadalon maratonhajtásban elsô, Szilvás-
váradon második helyen végzett. Ezeknél is nagyobb eredmény azonban az óriási hagyományokkal rendelkezô Horto-
bágyi Lovasnapokon elért fantasztikus gyôzelem. A meghívásos kombinált-hajtásra az ország legjobb maratonhajtói 
kaptak meghívást, akik között egyértelmûen Galambos Nándor bizonyult a legjobbnak. A gyôzelemért járó hatalmas 
kupát, valamint a 3 literes pezsgôt Habsburg Györgytôl vehette át. Az eddigi 
eredmények alapján a fogat bekerült a magyar válogatott bô keretébe. Fintha 
Gábor szövetségi kapitány e hajtók közül fogja kijelölni, az ebben az évben 
Magyarországon rendezett Duna-Alpesi kupa indulóit. Szorítunk a fogat sike-
réért!

  Az áprilisi ünnepélyes alapkôletétel után megkezdôdött az építkezés a 
Gergely Tanyán, mely keretében egy lovas centrum elsô lépcsôje készül el 
2012. augusztus 10-ig. A Borgula Ép Kft. kivitelezésében megvalósuló beru-
házás ünnepélyes átadására a szokásos Szent István Napi Lovas Vigadalom 
keretein belül kerül sor, ahol tûzijátékot, lovas számokat, mazsorett és tánc-
bemutatókat láthat minden érdeklôdô! 

Huszár Róbert

júliusi tennivAlók A kertben

Megkezdôdhet a kertbôl kikerült szármaradványok 
komposztálása. A hónap elején a termést kötött paradi-
csom, paprika kapja meg az elsô 1%-os tápoldatos öntö-
zést. A forró nyár miatt a gyepek öntözése nagyon fontos. 
Szôlôben csonkázás és az egészségi állapotnak fokozott 
figyelése elengedhetetlen. Az idôjárás figyelembevételével 
szükség szerint permetezzünk. A hónap utolsó napjaiban 
záró permetezést kell végezni. Nagyanyáink még a vegyes 
kerteket szerették, ahol a zöldségfélék mellé vetették a 
virágmagokat és a fûszernövényeket. Sûrûbb sorokban is 
ültettek, mert fontos volt a talaj védelme a kiszáradástól. 
A póréhagyma védelmet nyújt a hagymalégy és a spárga-
légy ellen. Finomabb íze lesz a reteknek, ha kerti zsázsát 
ültetünk mellé. A korai burgonya íze javul, ha kömény vagy 
koriander kerül a szomszédjába. Az orvosi zsályát, a ker-
ti kakukkfüvet, a mentát ültessük a káposzta mellé, így 
távol tarthatjuk a káposztalepkéket. A sarkantyúka és a 
kerti zsázsa a gyümölcsfákat és a paradicsomot védi a 
levéltetûtôl és a vértetvektôl. E pár sorral szerettem volna 
tanácsokat adni a kertészkedôk számára. Kívánok kelle-
mes kertészkedést és jó munkát a szabadban.

Keblusek Béla, kertész

2012. Augusztus 19-én 16.30 órától
Füzesgyarmaton a Gergely tanyán

Programok:

• Lovas Centrum Ünnepélyes Átadása
•  Körösök Völgye Vitézi Bandérium Hagyományôrzô 

és Kulturális Egyesület mûsora
• Lovastorna bemutató 
• Gyermek Lovas Ügyességi bemutató
• Mazsorett bemutató
• Táncbemutatók (társastánc, néptánc)
• Fogathajtás gyertyafényes pályán
• Csízik & Koncsos Duó fellépése

• Tûzijáték
• Kalandfalu
• Gasztrofalu
• Kézmûvesfalu 
• Kiállítófalu

Az esetleges balesetekért a rendezôség felelôsséget nem vállal, 
 és a mûsorváltozás jogát fenntartja!

Büfé, Kirakodóvásár
A belépés ingyenes!
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nAgy volt Az érdeklÔdés A
ii. csöröge fesztivál iránt

Ha rendezvény nevéhez híven idén is a csöröge játszott legna-
gyobb szerepet II. Csöröge Fesztiválon. 

Július 21-én délelôtt, igazi nyári idôben helyi szervezetek, 
egyesületek, baráti társaságok, egészségügyi és önkormányzati 
dolgozók csapatai telepedtek le a Kastélypark Fürdô területén. A 
többféle ízesítésû csöröge és lepcsánka mellett paprikás krump-
lival, csicseriborsó levessel, halászlével, pörkölttel és grillezett 
ételekkel várták a rendezvényre látogatókat, akik délután padok-
ra, pokrócokra vagy akár a fûbe letelepedve jóízûen fogyasztot-
ták az elkészült ételeket, amelyek hihetetlen gyorsasággal tûntek 

el a tálcákról, tálakból, bográcsokból. A kisgyermekek számára olyan népi játékok nyújtottak felhôtlen szórakozást, 
mint például a kosárhinta.

A nap folyamán Tolvai Renáta táncoltatta meg a közönséget, majd twirling és aerobic bemutatót láthattak az 
érdeklôdôk, késôbb pedig a Pacsirták és MC Attika lépett színpadra. A Vöröskereszt is kiköltözött a rendezvény helyszí-
nére.  „Jól sikerült a nap, harmincöten adtak vért, ami nagyon szép szám. Mind a véradóknak, mind a személyzetnek 
köszönjük a segítséget!” – mondta Kincsesné Gurmai Anikó, a Magyar Vöröskereszt Szeghalmi Területi Szervezetének 
vezetôje.

Takács Erika

sAjtóközlemény

A Csaba Metál felismerte, mennyire fontosak a klaszterek, amelyek elôsegítik, hogy a vállalkozók egymással kap-
csolatot tartva, egymás munkájára építve nagy cégek partnereként mûködjenek együtt. A dAop-2008-1.2.1 pályá-
zati konstrukció keretében 2009. április 7-én nyert el több mint 39 millió forintos támogatást a Sárrét Metál Klaszter 
létrehozására Észak-Békésben. A klaszter „gesztori” feladatait legtôkeerôsebb tagként a Csaba Metál Zrt. vállalta 
magára. A klasztermenedzsment feladatokat egy közös tulajdonú, korlátolt felelôsségû gazdasági társaság látja el, a 
Sárrét Metál Kft. 

A Sárrét Metál Klaszter az észak-békési térségben hagyományosan jelen lévô fémipari vállalkozásokat közös érdekek 
mentén juttatja versenyelônyhöz. A tagjai elsôsorban autóipari gyártók második és harmadik körös beszállítói. 

A klaszterben tömörült vállalkozások saját érdekeik mentén töltötték meg tartalommal a hálózatot, így a fémipari 
vállalkozások egymással kapcsolatot tartva, egymás munkájára építve, nagy cégek partnereként sikeresen mûködnek 
tovább. 

Oravecz Eszter Ágnes

vöröskeresztes – hírek

A Vöröskereszt helyi szervezete a 2012-es évben az alábbi idôpontban tartott véradást. 2012. április 4-én a 
Mûvelôdési Házban 71-en nyújtották karjukat, és adtak vért. 2012. április 26-án a Családsegítô Központban pótvér-
adáson 18 fô donor adott vért, és 1 fô új véradónk is volt, akit szeretettel köszöntünk az életmentôk soraiban.

2012. május 26-án a Sportpályán pótvéradást szerveztünk a Motoros találkozón. 36 fô vett részt, amit nagyon 
köszönünk, hiszen egy helyi lakos gyógyulását segítették minden csepp vérükkel. 

Szeretném kiemelni Szôke Józsefné helyi csoportvezetô munkáját, aki hozzáállásával és aktivitásával kimagaslóan 
segíti helyi szervezetünk munkáját. 

Munkája elismeréseként 2009. május. 18-án a Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés BRONZ fokozatát adományoz-
ták részére. 2012. május .08-án „2011. az ÉV ÖNKÉNTESE” oklevelét vehette át Habsburg Györgytôl, a Magyar Vö-
röskereszt elnökétôl és Dr. Baracskai Józsefnétôl a Magyar Vöröskereszt megbízott fôigazgatójától.

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk munkájához!
Segíts, hogy segíthessünk!

Szabó Lászlóné, Területi vezetôségi tag 

 



egyházAink élete
tAnúságtevÔk

Az alkalomhoz illô méltósággal ünnepelte alapításának 
110 éves évfordulóját a Füzesgyarmati Unitárius Egyházköz-
ség. A Balázsi László mb. püspök-egyházi fôjegyzô áldozatos 
munkájával szervezett közösség, az Országgyûlés Elnökének 
ôszinte elismerésével kísérve fogadta fiatal tagjainak konfir-
málását. Korcsok Klára és Kovács Laura felnôtté válva a gyü-
lekezet elôtt, hitet tett arról, hogy a füzesgyarmati unitárius 
közösség életük önként felvállalt közössége lesz. Konfirmál-
tak. Ôszintén, fiatal felnôttek módjára.

Köszönet ezért az egyházközösség minden tagjának, 
vezetôjének és nem utolsó sorban, milliónyi munkája mellett 
személyes példamutatással a köztünk megjelenô dr. Kövér 
László házelnöknek, közjogi méltóságnak. 

Kövér László kiemelte, hogy hittel és akarattal a legki-
sebb közösség is nemzetalkotó erôvé válhat, méltóvá arra, 
hogy kiérdemelje a társadalom elismerését. Balázsi László 
mb. unitárius püspök-egyházi fôjegyzô megköszönte minden 
megjelentnek, aki ezen a vasárnapon a füzesgyarmati unitá-
rius gyülekezet ünnepét választotta.  Adja a jó Isten ezt az 
alkalmat lelkünk, magyar nemzetünk épülésének, gazdago-
dásának, összetartozásának erôsödésére.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, presbiter

 

lobogó nyár

„Elvetettétek a magot, / Aratni kell, arassatok! / Nyár van, / 
kévékre hull a fény, / Aratni kell nyár idején”. E hívás vonatkozik 
a búzamezôkön végzett egyik legszebb mezôgazdasági foglalko-
zásra, de ugyanakkor a lelki-szellemi-vallásos életünk „termése” 
betakarításának is itt az ideje. Kis gyülekezetünknek nagy ünne-
pe volt 8-án, vasárnap, az „alföldi unitárius búcsú” alkalmával. 
Két hittanos, több Tv-s szereplésen is részt vevô kislány tett uni-
tárius hitérôl vallást: Kovács Laura és Korcsok Klára. A bizony-
ságtevést a gyülekezetünk megalakulásának 110. évfordulóján 
tartott megemlékezésén hallgathattuk. Élmény volt a lelkesedé-
süket látni-hallani. Volt mitôl izgulni, mert a kis gyülekezetnek 
nagy vendége volt, Dr. Kövér László, a Magyar Országgyûlés 
elnöke, aki gratulált a két ifjúnak. Az évfordulós megemléke-
zés áhítatát emelte az erdélyi Marosszentgyörgy-Szászrégen 
testvérgyülekezetbôl érkezettek magyar állampolgársági eskü-
je. Nem mindenkinek adatik meg, hogy az Országgyûlés elnöke 
elôtt legyen nagy magyar családunk tagja. Az Elnök Úr beszéde 
a szívekig hatolt és szebb magyar jövendônk távlatait tárta az 

érdeklôdô megjelentek elébe. Nem sok ilyen kis közösség büsz-
kélkedhet azzal, hogy magyar életünk kiválóságai látogatnak 
meg. A vallásos életünk nagy beérett gabonájának aratása a 
Magyar Unitárius Egyház újjászületése volt az erdélyi Kolozsvá-
ron (az unitárius egyház születésének bölcsôje 1568 óta) tartott 
Zsinaton, ahol e sorok írója is mondott beszédet és osztott úrva-
csorát az egyesült egyház elsô közös istentiszteletén.

Helyünkre kerültünk 444 éves megpróbáltatásaink után, mint 
az egyedül magyar földön alapított magyar történelmi egyház! 
Hisszük, hogy így is tart meg a gondviselésnek örökkévaló Iste-
ne az idôk végezetéig. Szép nyarat, jó munkát és megérdemelt 
pihenést kíván: Balázsi László, mb. püspök

A Zs. Nagy Lajos-Hunor Emlékalapítvány várja azoknak a kö-
zépiskolásoknak, fôiskolásoknak, egyetemistáknak a jelentke-
zését, akiknek eredménye megfelel a pályázati elôírásainknak 
( 4-es körüli év végi zárás, jeles magatartás). Az adatlapokat 
Balázsi László mb. püspök, kuratóriumi elnöknél lehet beszerez-
ni, és kitöltve, a szükséges iratokat mellékelve 2012. augusztus 
20-ig ugyanoda személyesen beadni: 5525 Füzesgyarmat, Szé-
chenyi utca, 77. szám.

A díjkiosztó emlékistentisztelet és a temetôbeli virágozás au-
gusztus 26-án, vasárnap délelôtt 11 órakor lesz.

hittAn-tó!

Alighogy elnémult az iskolai csengô, és bezártak az intézmény 
kapui, a következô hét hétfôjén vidám gyerekhad gyülekezett a 
templomkertben. Kezdôdik a hittan tábor!

2012. június 18-tól június 24-ig a füzesgyarmati református 
hittanosok szokásos hittanos táborát tartottuk meg, melynek az 
idén nyáron is mintegy 70 résztvevôje volt. A héten kicsik és na-
gyok koruk szerint szétosztva 3 csapatban figyelhették együtt, 
majd részletesebben külön-külön is, hogy gyermekéletük fon-
tos kérdéseiben miként mutat utat a Biblia. Így dolgoztuk fel: 
Szabad-e csúfolódni?; Jézus Úr a halál felett; Egy gyermek hite 
„Góliátokat” gyôzhet le!...stb.

A vidám vetélkedôkre, ügyességi játékokra, délutáni izgalmas 
kézmûves foglalkozásokra már csak a finom uzsonnák és a gyü-
lekezet kertjében felállított medencében való megmártózás tette 
fel a koronát. Vasárnap pedig az istentisztelet alkalmán adtunk 
hálát a megôrzô kegyelemért és a termékeny gyermekszíve-
kért. Ezúton is köszönjük gyülekezetünk asszonyainak, ifjainak, 
presbitereinek, gondnokasszonyunknak s a Kézmûves Egyesület 
tagjainak, Ildikó óvónéninek, Ildikó tanárnônek a Gulyás anyuká-
nak s valamennyi kedves szülônek, hogy segítségükkel, szerete-
tükkel gazdagabbá tették ezt a magvetést!

Soli Deo Gloria!
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mAgyAr országos twirling bAjnokság pAks 
2012. május 26.

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület négy 
versenyzôje egy eredményes középdöntôs szereplés 
után Pakson mérette meg magát az ország legjobbjai 
között. A népes mezônyben szebbnél-szebb gyakorlatok-
nak tapsolhatott a közönség. A bírói teendôket Isabella 
Beltramo nemzetközi bíró látta el.

Eredményeink: OLÁH PANNA „D” junior korcsoportban 
a köröstarcsai elôdöntôben II., a nyúli középdöntôben - 
mint arról már számot adtunk – IX. és a paksi döntôben  
IV. helyen végzett. NOVÁK VIVIEN „C” junior korcsoportban Köröstarcsán I., Nyúlon II., Pakson III. helyen, free style 
páros kategóriában Túri Judittal az elôdöntôn I.,  a középdöntôn III. és a döntôn  II. helyen végzett. TÚRI JUDIT „B” 
junior korcsoportban Köröstarcsán III, Nyúlon II. és Pakson IV. helyen végzett. KISS ILDIKÓ „B” senior korcsoportban 
az elôdöntôben II., a középdöntôben I. és a paksi döntôn III. helyen végzett. A „D” szint alatti versenyzôk korábban két 
versenyen is eredményesen szerepeltek. Elsô versenyük a köröstarcsai elôdöntô április 7-én, majd ezt követte április 
15-én, Pakson a régiós verseny. KISS BOGLÁRKA SÁRA Elôkészítô I. kadet korcsoportban  Köröstarcsán is és Pakson 
a régiós versenyen is I. helyen végzett. SZABÓ DÓRA Elôkészítô I. kadet korcsoportban az elôdöntôn is és a régiós 
versenyen is III. helyezett lett. SZABÓ ALEXA IZABELLA Elôkészítô II. junior korcsoportban az elôdöntôn III. a régiós 
versenyen I. helyen végzett. KÖLESÉRI LILIÁNA KRISZTINA Alap I. kadet korcsoportban Köröstarcsán IV. a paksi régiós 
verseny V. helyezettje lett. A felkészítésért köszönetünket fejezzük ki az edzônek GÁL ÁGNESnek.

A twirling csapat júliusban, felkészítô edzôtáborban vesz részt, melynek Szeghalom városa ad otthont, valamint 
különbözô városi rendezvényekre is kaptak felkérést a lányok, melynek örömmel tesznek eleget.

Kiss Józsefné

fAmily frost 
focicsApAt

Baráti társa-
ságból, focistákból 
alakult meg a Hala-
dás „A” és Haladás 
„B” kispályás lab-
darúgó focicsapat. 
A mi csapatunk 

játékosai a „B”-ben szerepeltek. Ekkor rendszeresen elindultunk 
Füzesgyarmaton, a Téli terembajnokságon és különbözô vidéki 
bajnokságokban. 2004-ben a névváltozáson esett át a csapat, 
és alakult meg a jelenleg is szereplô Family Frost. Az elsô évek 
az összeszokás jegyében zajlottak, itt még nem mutatkozott meg 
eredményekben a csapat ereje. Az idô múlásával a csapatban 
voltak játékosmozgások, hisz fiatalok is beépültek közénk. Elsô 
jelentôsebb sikerünkre 2007-ig kellett várni, amikor a Füzesgyarmat 
és Szeghalom által kiírt közös Téli terembajnokságon 19 csapatból 
harmadik lett a gárda. Majd 2 év múlva már az elsô helyet is sike-
rült elérnünk Füzesgyarmaton. 2010-ben tragikus hirtelenség-
gel elhunyt várkonyi imre alapító csapattag.

fôbb sikereink: Téli terembajnokság I. hely: 2009, 2010 • Téli 
terembajnokság II. hely: 2012 • Téli terembajnokság III. hely: 2007, 
2008, 2011 • Nyári kupák dobogós helyezései, Egészség nap I. hely

A csaptunk igazából egy nagy baráti társaságról szól, hiszen 
évente több közös eseményen, vacsorán, disznótoron együtt van 
családostól, ami a mai idôkben példaértékû.

jelenlegi csapattagok: ifj. Bánfi Attila, Bánfi Attila, Kontra János, 
Farkas János, Jeneses Sándor, Szekeres Gábor, Lakatos Sándor, Palánki 
Imre, Nagy Gábor, Vincze Sándor, Kovács Zsolt, Nyéki Szabolcs, Varga 
János, Boros Tibor, Szekeres Sándor, Olasz Lajos támogatók: Fehér 
László, Kovács Imre, Földesi Szabolcs, Polgárdi Zsigmond, Szilágyi István, 
Várkonyiné Csáforda Éva, Zs. Nagy István.  olasz lajos, csapatvezetô

II. Füzes Grill Kupa
Amator Grill Verseny

2012.08.25.
Kastélypark fürdô elôtt, FÜZESGYARMATON.

Versenyek, értékes díjak - színes programok

Utcabál!
fellép: Komróczky Nikoletta, Desert Foxes,

Szegedi Linedance Club és még sokan mások!

Meghívó!
Baráti társaságok, munkahelyi kollektívák és egyéb 
társulások részére!!! Ezúton alánjuk figyelmébe ezt a 

fantasztikus programot, amely egy játékos vetélkedô, egy 
gasztronómiai versengés és kitûnô szórakozási lehetôség. 
A verseny, nevezési díjas, az egyéb részvétel ingyenes! 

Ha felkeltettük érdeklôdését a részleteket a
www.fuzesgrillkupa.hupont.hu oldalon találja, és a jelent-
kezési lapot is onnan töltheti le. Ha még maradt kérdése 

ezeken a telefonszámokon felteheti.

Egyesület Elnöke: Gergely Mária, 06 20/461-46-61
Egyesület Titkára: Kálmánczhey Anett, 06 70/339-06-68

számítunk jelentkezésére!!
Üdvözlettel: Falusi vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete


