
Négy év az eredméNyek tükrébeN

Tisztelt Olvasók! 

Önök most a négy éves önkormányzati ciklus utolsó lapszámát tart-
ják a kezükben. Bízunk abban, hogy a négy évvel ezelôtt meghatáro-
zott célunkat, miszerint megújítjuk mind külsôségeiben, mind tartalmi 
szempontból az Amondót, sikerült elérnünk. Abban is reménykedem, 
hogy nem csupán azáltal váltunk színesebbé, hogy már nem fekete-
fehérben olvashatják az újságot, hanem színesebb hírekkel is tudtunk 
szolgálni Önöknek az elmúlt négy esztendôben. Igyekeztünk a havonta 
megjelenô lapszámokban minél több információnak, minél több civil 
szervezetnek és magánszemélynek is megjelenést biztosítani, ha az a 
közösség számára is hasznos, fontos hír volt. A mostani lapszámmal 
lezárul egy idôszak, persze csak idôszakosan, és ennek az az ösz-
szegzésére kértük fel Bere Károly polgármester urat, hogy értékelje 
az elmúlt négy évet, a városban történt eseményeket, az elért ered-
ményeket.

- Bátran mondhatjuk, hogy az elmúlt négy évet sikeresnek tekinthetjük. 
Számos olyan dolgot sikerült megvalósítanunk, amelyet elôzetesen célként 
magunk elé tûztünk. A megvalósított beruházásoknak köszönhetôen a te-
lepülés gyarapodott, szépült, és a környezô települések számára is pél-
daként állítható, dinamikus fejlôdésrôl adhatunk számot Füzesgyarmaton. 
A beruházások közül a legnagyobb volumenû a szennyvízelvezetô rend-
szer fejlesztése és a szennyvíztisztítónk ehhez kapcsolódó bôvítése volt. 
A két milliárdos beruházásnak köszönhetôen egy a jelen kor feltételeinek 
megfelelô, tisztább és egészségesebb városban élhetünk a jövôben. Fontos és látványos beruházás volt a négy év során a 
kerékpárút hálózat felújítása és bôvítése, amelynek köszönhetôen több mint két kilométer kerékpárutat újítottunk fel és mint-
egy 1800 méter új kerékpárút épült, és ezáltal könnyebbé és biztonságosabbá vált a kerékpáros közlekedés Füzesgyarmaton. 
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Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box 
világbajnokságon. Gratulálunk Balázs!             14. oldal

ajáNló

választási tájékoztató
Az újság hasábjain pontos 
információt kaphatnak 
arról, hogy kik indulnak 
az idei önkormányzati vá-
lasztáson, a polgármes-
ter-, képviselô- és nem-
zetiségi jelöltek abban a 
sorrendben szerepelnek 
ahogyan majd a szava-
zólapon megtalálhatják 
ôket. 3-4. oldal

új játszótér a városbaN
Az Európai Mobilitási Hét 
rendezvénye keretében ad-
ták át  a Bajcsy úton az új 
játszóteret amit a gyerekek 
birtokba is vehettek.
 4. oldal
segítség a csáNgókNak
A gajdári iskolások kaptak 
támogatást a gyarmatiak-
nak köszönhetôen. 6. oldal

ajáNló

i. hely a grill baj-
NokságoN
A füzesgyarmati csapat 
lett a gyôztese az idei grill 
bajnokságnak ahol többek 
közt emu hús is szerepelt 
a menüben. 7. oldal

Nótaszó a balatoN 
partjáN
Csopakon, „a magyar 
tenger” mellett adtak elô 
sikeres mûsort a népdal-
kör tagjai. 9. oldal

prágábaN a 
mazsorettesek
A cseh fôvárosban kapott 
meghívást a Napsugár 
csoport ahol nagy sikert 
arattak. 9. oldal
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A fontos infrastrukturális beruházások között kell megemlítenem 
a Baross és Klapka úti összekötô illetve gyûjtôút építését, mely-
nek révén északi irányból a 42-es fôút felôl nemcsak a település, 
hanem Békés megye, illetve a Dél-alföldi régió megközelítése is 
biztonságosabbá, könnyebbé és korszerûbbé vált. Felújított a Pol-
gármesteri Hivatalnál a szociális melléképületet, a sportcsarnokot, 
a Lázár Gyula Sporttelepen mûfüves pálya épült, és megújultak az 
öltözôk, a kiszolgáló helyiségek, valamint útjára indult a szociális 
városrehabilitációs program, amely a település külsô városrészeit 
hivatott felzárkóztatni kisebb út és kerékpárút építéssel, épület 
felújításokkal, játszótér és zöldfelület kialakításával, BMX pálya 
építésével, valamint még számos egyéb programmal, fejlesztés-
sel.

- Egy település életében fontos kérdés, hogyan tud gon-
doskodni a szociálisan hátrányos helyzetben lévô embereken. 

Füzesgyarmaton történt-e ebben a tekintetben elôrelépés?

- Ez a terület civil végzettségem és személyes beállítottságom révén is közel áll hozzám, így nem véletlen, hogy ezen a 
területen is próbáltuk a lehetô legtöbbet megtenni a füzesgyarmati emberekért, családokért.  Településünkön más vidéki, 
alföldi városhoz hasonlóan sajnos még mindig nagyon alacsonyak a jövedelmek, éppen ezért sokan szorulnak támogatásra. 
Elmondhatom, hogy az elmúlt idôszakban sokat tettünk a szociális biztonság megteremtése érdekében, és ezeket az elért 
eredményeket a jövôben is meg szeretnénk tartani. Itt mindenképpen meg szeretném említeni a beiskolázási támogatást, a 
nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványát, a téli idôszakban a rászorulók részére adományozott tûzifát és étkezési burgonyát, 
az adósságrendezést, a fiatalok elsô lakáshoz jutásának segítését, az otthoni betegápolást, az Európai Uniós élelmiszerek 
osztását, ezekkel a nehéz körülmények között élôket és a rászorulókat támogattuk, támogatjuk. Külön kell beszélnünk a 
közfoglalkoztatásról, hiszen ez is kapcsolható a szociális gondoskodáshoz. Füzesgyarmaton a közfoglalkoztatás egy 200 fôt 
megmozgató program, amely folyamatosan zajlik. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a közfoglalkoztatás résztvevôi a kö-
zösség számára hasznos, értékes munkát végezzenek, így a program keretében járdát építettünk, kertészetet mûködtetünk, 
beindítottuk a méhészetet, a temetôben urnafalat hoztunk létre, fásításokat hajtottunk végre a településen, és persze 
tisztán tartottuk a közterületeinket, de ennek a programnak a keretében tojótyúk állományt is létrehoztunk, amely újabb 
lehetôségeket nyithat a közfoglalkoztatás területén.

- Füzesgyarmaton fontos szerepet tölt be a turisztika. 

- Valóban így van, és igyekszünk mindent meg is tenni azért, hogy 
minél több látogatót idevonzzunk a településre, hogy minél töb-
ben vegyék igénybe a Kastélypark fürdô szolgáltatásait. Kiemelt 
és majdhogynem emblematikus beruházásunk volt az, hogy újra 
megnyitotta kapuit a Hotel Gara. A szálloda a térség egyetlen 
olyan szálláshelyeként mûködik, amely komplex szolgáltatáso-
kat tud nyújtani a vendégeknek, és egy igényes közönségkört 
is ki tud szolgálni a konferenciatermével, éttermével és egyéb 
kiszolgáló helyiségeivel. A szálloda jelenléte ezen felül az itt élô 
embereknek is fontos, hiszen munkalehetôséget kínál, valamint 
a helyi beszállítóknak piacot kínál, ahol eladhatják termékeiket. 
A szálloda újbóli megnyitása mellett nagy hangsúlyt fektettünk 
arra, hogy egyfajta rendezvényvárosként színes programkínálat-
tal és rendezvényekkel szolgáljunk a füzesgyarmatiaknak és más 
településekrôl hozzánk érkezôknek. Ezt a célunkat is sikerült tel-

jesítenünk, hiszen alig volt nyáron olyan hétvége, amikor ne lett volna valamiféle rendezvény. Ezen a területen természetesen 
teret adtunk a civil kezdeményezéseknek is, hiszen ezzel is színesedett a programkínálat. 

- Hogyan összegezné tehát az elmúlt négy esztendôt?

- Összességében sikeres négy évet zártunk. Fejlôdött a település, amit az élet minden területén tetten érhettünk. Tovább kell 
dolgoznunk a munkahelyteremtés területén, a település megközelíthetôségének javításán, de jó reményünk van arra, hogy 
a jövôben ezeken a területeken is további eredményeket tudunk elérni. Amit mindenképpen szeretnék kiemelni az az, hogy 
Füzesgyarmatra az elmúlt idôszakban egyfajta társadalmi béke volt jellemzô, ahol képesek voltak az emberek mindenféle 
pártoskodás nélkül, a nézetkülönbségeket félretéve tenni a közösségért, a településért, és ez így is van rendjén. Remélem, 
hogy a jövôben is ez lesz a jellemzô városunkra, mert csak így mondhatjuk el, hogy Füzesgyarmat nem csupán a lakóhelyünk, 
hanem az otthonunk.



POLGÁRMESTER JELÖLTEK SORRENDJE SZAVAZÓLAPON

Sorszám Jelölt neve Jelölt címe Jelölô csoport
1. bere károly széchenyi u. 8. FIDESZ-KDNP

2.
suchné szabó edit árpád u. 9/a Független jelölt

3.
molnár gábor kossuh u. 41. MLP

Helyi önkormányzati képviselôk 2014. évi választása

Települési egyéni listás képviselô jelöltek sorrendje szavazólapon

Sorszám Jelölt neve Jelölt címe Jelölô csoport

1. bere katalin batthyány u. 3. Híd a Jövôért Egyesület

2. vida imre bethlen u. 7. FIDESZ-KDNP

3 zs. Nagy sándor árpád u. 8. FIDESZ-KDNP

4. hajdu józsef imréné kolozsvári u. 14. Független jelölt

5. virág mária rákóczi u. 5. Független jelölt

6. kovácsné czeglédi mária tünde petôfi tér 15. FIDESZ-KDNP

7. gazsó attila kinizsi u. 10. FIDESZ-KDNP

8. Farkas sándorné szabolcs u. 2. MLP

9. szabó lászló széchenyi u. 2/a Híd a Jövôért Egyesület

10. dr. laskai andrás vécsei u. 8. Független jelölt

11. bakonyi lajosné ady e. utca 26. Független jelölt

12. suchné szabó edit árpád u. 9/a Független jelölt

13. hegedûs zsolt baross u. 42. FIDESZ-KDNP

14. mészáros zoltán józsef szabadság tér 6. ii.16. Független jelölt

15. ibrányi éva jókai u. 3/b i.4. FIDESZ-KDNP

16. molnár gábor kossuth u. 41. MLP

17. ibrányi sándor batthyány u. 16. Független jelölt

18. vámos lászló lehel u. 9. FIDESZ-KDNP

19. várkonyiné csáforda éva mátyás u. 2/a c/ii./6a Független jelölt

20. koncz imre béke u. 6. Független jelölt

21. szôke imre béke u. 3/b Független jelölt

22. kovács zoltán kiss e. u. 1/a Független jelölt

23. baracsi Ferenc kossuth u. 23. MLP

24. Furkó sándor batthyány u. 9. Híd a Jövôért Egyesület

25. árva erika mikes k. u. 4. FIDESZ-KDNP
3



NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÔK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA

NEMZETISÉGI KÉVISELÔ JELÖLTEK SORRENDJE A SZAVAZÓLAPON

Roma önkormányzati választás

S.sz. jelölt neve jelölt címe Jelölô csoport

1. jónás tamás damjanich u. 21. LUNGO DROM

2. éri lajos dobó u. 43. LUNGO DROM

3. horváth károly lôcsei u. 2. LUNGO DROM

4. bereczki sándorné csokonai u. 4. LUNGO DROM

5. varga Ferencné szabolcska u. 20. LUNGO DROM

6. török valéria vanda aradi u. 28. LUNGO DROM

7. gombos gyôzô jános gacsári u. 4. LUNGO DROM

8. lakatos béla toldi u. 17. LUNGO DROM

európai mobilitási hét. „a mi utcáNk, a mi jövôNk.” 
2014. szeptember 19.

Füzesgyarmat második alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, mely-
nek az idén a vezér mondata: „A mi utcánk a mi jövônk.” Sokat takar ez a szlogen. 
Mennyit tudunk mi magunk azért tenni, hogy a közvetlen környezetünk szebb, élhetôbb 
és környezetkímélôbb legyen? Tudunk-e azért tenni tettekben is, hogy gyermekeink 
jövôje szebb is jobb legyen? Tudunk-e cselekedeteinkkel, szemléletet formálni, felkínál-
ni egy környezettudatosabb gondolkodást? A cél ezen a napon, hogy példamutatóan 
minél többen tegyék le az autókat, motorokat, használják a kerékpárt, a gyalogos és 
közösségi közlekedést, ismerkedjenek az egészséges életmóddal, a mozgás szabad-
ságával, különbözô új sportágakkal.

2014. szeptember 19-én nagyon gazdag és színes program várta az érdeklôdôket, 
elsôsorban a gyerekeket. 

Délelôtt az 5-7 éves óvodás gyerekek, jöttek a példamutatóan aktív szüleikkel a ren-
dezvény helyszínére, a Bajcsy utcára. Mindenki biciklivel érkezett a szép és rendezett utcára, ahol vidám sportprogrammal 
és közös mozgással melegítettünk be. A korona a délelôttre, hogy végre kipróbálhatták az új játszóteret a gyerekek. 

Délután: 14 órakor a Nagygyepi játszótér hivatalos átadója, köszöntôt mondott Bere Károly, polgármester. A játszótér a 
„Szociális városrehabilitáció Füzesgyarmaton” DAOP-5.1.1-12-2013-0001 pályázat keretén belül valósult meg. Az átadót 
követôen folyamatos programok várták a gyerekeket, felnôtteket.

Bökfi János, - Füzesgyarmat díszpolgára, súlyemelô olimpikonunk -, és tanítványai új sportágat mutattak be: CrossFit 
néven. Itt minden a fizikai erôrôl, határaink feszegetésérôl, állóképességünk fokozásáról szólt, változatos feladatok idôre 
való végzésével. A bemutatót követôen hosszú sorokban álltak a gyerekek, fiatalok, hogy kipróbálják a pályát, az eszkö-
zöket, fizikai erejüket.

A nap zárásaként, az erô után, a finom, légies, meditatív mozgás következett, Kovács Lajos 
Mediball oktató vezetésével. A látszólag könnyû sportág, nem is volt olyan egyszerû. Befelé 
figyelést, összpontosítást, testi-lelki harmóniára való törekvést kívánt meg, ami nem minden-
kinek sikerült elsôre. 

Szeretném kiemelni a Bajcsy utca néhány 
kedves lakóját, akik egész napon át vendé-
gül látták a gyerekeket, felnôtteket, házi sü-
teménnyel, limonádéval, az átadót megelôzô 
napokban segítettek a tereprendezésben, és a 
jövôben is szándékukban áll vigyázni a játszóte-
ret, hogy még sokáig öröme legyen gyermeke-
inknek benne. Példa értékû az ôk hozzáállásuk, 
hiszen így köszönték meg, hogy az utcájuk gaz-
dagodott egy szép játszótérrel.  

Köszönet érte!
Ibrányi Éva, alpolgármester

4



5

szépkorúak köszöNtése

Emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálán-
kat. A nyár folyamán ezt kétszer is megtehettem, hiszen 90. születésnapját 
ünnepelte Karas Lajos és Tóth Sándorné.

Lajos bácsi 3 gyermekes családba született, 1924. július 29-én. Az elemi 
iskola elvégzése után gazdaiskolát tett le. Szakmát szerzett, öntözés és a 
növénytermesztés szakterületen.
1955. 02. 26-án kötött házasságot Eszenszki Katalinnal. 1960 óta a közös 
házukban élnek az Árpád utcában. Két gyermekük van: Jani és Lajos, aki 
részérôl két unokával is bôvült  a család. Sajnos elég ritkán vannak itthon, 
mivel Németországban, Svédországban és Budapesten dolgoznak.

Nagy segítséget jelent számunkra a jó szomszédság (Csombókné Anikó), aki most is nagy szeretettel készült a szüle-
tésnapra. Lajos bácsi nagyon szerette a munkáját. Büszkén mondta, hogy egy helyen dolgozott az 1984-es nyugdíjba 
vonulásáig. Azóta is tevékenyen éli mindennapjait, elmondása szerint 2000-ben volt egy komolyabb betegsége, de 
elôtte nem szedett gyógyszert.
Arra a kérdésre, hogy: - Mi a hosszú élet titka? A következô választ kaptam: „A nyugodtság és a munka.” 

Augusztus végén Bere Károly polgármester úrral Tóth Sándorné Róza nénit 
köszöntöttük, aki elsôként született a 9 gyermekes családba, 1924. augusz-
tus 30-án. Sajnos édesapja korán meghalt, és édesanyja mellett, mint nagy-
testvér sokat besegített testvérei gondozásába. 1950-ben között házasságot 
Tóth Sándorral. Házasságukból 3 leánygyermek született: Erzsike, Ica, Joli. 
Jelenleg lányai mellett 5 unoka és 4 dédunoka veszi körül családi összejöve-
telek alkalmával. Róza néni családi tradícióként említette a föld utáni szere-
tetet. Nagyon fontosnak tartja az optimista szemléletet. Úgy gondolja eddigi 
élete jó volt, sok munkával telt. Míg jobban kimozdult otthonról több nyugdíjas 
szervezet aktív tagjaként tevékenykedett. 
Annak segített, aki éppen rá volt szorulva - családban és azon kívül is -. Érték 
volt és most is az számára: „az egymás iránti gondoskodás”.

Szívbôl kívánunk további jó egészséget és sok-sok boldog évet Füzesgyarmat újabb két „Szépkorú” polgárának!
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde,

önkormányzati képviselô

körNyezetüNk a jövôNk

A Margaréta Családos Egyesület célul tûzte ki a megélhetés szolidáris eleme-
inek erôsítését, a tudatos életvitelre való törekvés támogatását. Fontosnak 
tartja az egyesület a városi összefogást, melyet több színes rendezvénnyel 
igyekszik támogatni.
A DAOP-5.1.1.-12-SOFP-42. sz. pályázat tavaszi programelemének a folytatá-
sa valósult meg Sárszigetben.  A szombati program délelôtti részében megva-
lósult a hulladékgyûjtés, melyet egy ebéd zárt. Délután folyamán a résztvevôk 
arcfestésen, kézmûves foglalkozáson, környezetvédelmi totón vehettek részt.  

Egyesület környezetvédelmi kézmûves pályázatot is hirdetett iskoláskorú gyer-
mekek részére „Környezeted a jövôd!” címmel. Erre a pályázatra a gyermekek 

kézmûves alkotásokkal készülhettek, melyben csupán az volt a kikötés, hogy vagy természetes anyagból kellett készül-
nie a mûnek, vagy újrahasznosított anyagból. Elmondható, hogy a diákok sok színes és kreatív alkotással álltak elô. A 
zsûri döntésében fontos szempont volt, hogy az alkotók az elkészült munkáikat milyen kreatívan és ötletesen hoztak 
létre, az újrahasznosítás jegyében. Ezúton mondunk köszönetet Demján Ilona festônônek, Doma Katalin kézmûvesnek 
és Kovács Grétának, hogy újra vállalták e feladatot. Valamint köszönetünket fejezzük ki a szülôknek és pedagógusok-
nak, akik segítették gyermekeiket abban, hogy pályamunkához méltó alkotások kerülhessenek ki gyermekeik, tanítvá-
nyaik kezei közül! 

A Föld tisztántartása szokásaink megváltoztatása nélkül nem valósulhat meg.  Egyre kevesebb szemétnek kellene 
termelôdnie. Figyelemfelhívásunk irányult a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára, a korszerû hulladékgazdálkodás 
népszerûsítésére, a környezet megóvásának felelôsségére. Legfôbb cél, hogy felhívjuk a figyelmet a környezettudatos-
ság fontosságára, környezetünk és saját egészségünk védelmére.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, egyesületi elnök
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határoN túli segítség

Ismét összefogtunk, ismét közösen segítettünk.
Örömmel mondhatom el, hogy városunk összefogásának 
köszönhetôen segítô kezet nyújthattunk a Romániában található 
Gajdár településnek, azon belül is a magyar iskolának, a magyar gye-
rekeknek. Felhívásomra - hogy segítsünk a Csángó magyar gyere-
keknek –, nagyon sok ember megmozdult a városunkban, és juttatta 
el különbözô adományait. Ezúton is tolmácsolni szeretném a magyar 
iskola tanárának – Papp Enikôknek és a gyerekeknek - köszönetét 
Füzesgyarmat város részére. Sikerült örömet, boldogságot és nem 
utolsósorban segítséget nyújtani részükre is. 
Hiszem és vallom, hogy ha segíteni akarunk, azt nem csak szavak-
ban, hanem valódi tettekben kell kinyilvánítani. Bárhol is éljen az em-
ber - szûkebb vagy tágabb környezetében –, a nehéz élethelyzetben 

lévô embereknek segíteni kell! Köszönetemet fejezem ki én is mindenkinek, aki részt vett a gyûjtésben és a határon 
túli magyarok segítésében!

Suchné Szabó Edit
Önkormányzati képviselô

araNydiploma

2014. augusztus 20-án Füzesgyarmat Város Önkormányzata ün-
nepi testületi ülésén Bere Károly polgármester köszöntötte Molnár 
Imrénét, nyugdíjas óvónôt, aranydiplomára való jogosultsága mi-
att.
Molnár Imréné, leánykori nevén Szentmiklósy Etelka Gyulán szüle-
tett 1939. szeptember 18-án. Füzesgyarmaton, a Dugonics u.5/a. 
szám alatt lakik, és a  füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvodánk 
dolgozója volt hosszú évtizedekig.
A munkájához szükséges képesítést a Szarvasi Felsôfokú Óvóképzô 
Intézetben szerezte meg 1964-ben. Oklevelének kelte, száma: 
492/1964. Kelte: 1964. június 30.  
A füzesgyarmati óvodákhoz 1961-ben került, és egészen nyugdíja-
zásáig itt dolgozott.
A munkájára mindig igényes Etelka óvó néni a szakmai kihívások-

nak, újabb pedagógiai kutatásoknak, eredményeknek mindig követôje volt.
Munkáját tudásának és képességeinek maximális kihasználásával látta el. Ezért szakmai kitüntetésként 1986-ban 
Kiváló dolgozó címen miniszteri dicséretet kapott. 1994-ben Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntették ki.
Egy igaz pedagógust ismerhetett meg mindenki, aki dolgozott, dolgozhatott vele. Munkáját igazi hivatásnak tekintette. 
A gyerekek, a szülôk a kollégák mind-mind fontosak voltak számára. Igaz példakép volt. Szerették a gyerekek, a kol-
légák, a szülôk.
Tudását mindig gyarapította, önképzéssel, szakmai továbbképzéseken. A megjelenô szakfolyóiratokat állandóan figye-
lemmel kísérte, folyamatosan tanulmányozta, és a tapasztalatokat, ismereteket beépítette a mindennapi munkájába. 
Nagyon szerette a fiatal kollégákat, lelkiismereti kérdést volt számára, hogy ha fiatal kolléganô került mellé, azt - 
megfelelô lelkesedéssel, a tapasztalatok átadásával -, segítse a munka világával megismertetni. A szakmai fortélyokat 
szívese átadta. Nyugdíjasként is igen aktív. Gyakran érdeklôdik a munkánk felôl, és ha kell, segít szívesen. A hagyomá-
nyosan megrendezésre kerülô rendezvényeinken mindig részt vesz.
Az összefoglalót Károlyi Zsigmondné, „Lurkófalva” Óvoda, intézményvetetôje készítette.
Szívbôl gratulálunk Etelka néninek, jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki!

Ibrányi Éva, alpolgármester

házasságkötés:
2014. július 26-án került sor Homoki Anikó és Tóth András házasságkötésére.
2014. július 26-án került sor Németh Szabina és Égetô Ferenc házasságkötésére.
2014. július 28-án került sor Nagy Anita és Sághy Viktor István házasságkötésére.
2014. augusztus 16-án került sor Zolnai Andrea és Kiss Mihály házasságkötésére.
2014. augusztus 22-én került sor Elek Magdolna és Köleséri József házasságkötésére.
2014. szeptember 05-én került sor Hegyesi Enikô és Csermák László házasságkötésére.
2014. szeptember 06-án került sor Baranyi Judit és Kostyánszki Balázs házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!
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láNcra verték az utolsó bakoNyi betyárt

Mielôtt még bárki is valami szörnyû rémtettre gon-
dolna, megnyugtatnék mindenkit, nem errôl van szó, 
csupán arról, hogy Savanyú Jóska, az utolsó bako-
nyi betyár életét vitte színre legutóbbi füzesgyarmati 
elôadásán a Sárréti Hökkentôk társulata. Persze 
ebben újra hathatós segítséget nyújtott a város-
ba már visszatérô vendégként érkezô Boka Gábor 
színidirektor, aki a helyi csapat segítségével egy 
újabb vásári komédiával örvendeztette meg a gyar-
mati közönséget.
Az egész napos próba után délután öt órától áll-
tunk a strand elôtt felállított színpadra, hogy elszó-
rakoztassuk a közönséget, amely hálás is volt az 
erôfeszítéseinkért. Boka Gábor megint kitett magá-

ért mind a rendezés, mind a produkció levezénylésé-
nek tekintetében, amit az egybegyûltek, hol jóízû nevetéssel, hol tapssal jutalmaztak.
Köszönet illeti Ibrányi Évát is, aki újra sikeresen verbuválta össze a csapatot, sôt, még új tagokkal is bôvült a társulat. 
A Savanyó Jóskát megszemélyesítô Csák Imre mellett ott betyárkodott Nagy Imre, Rácz Géza és a több szerepben is 
feltûnô Szabó László, bár ô jómagammal egyetemben pandúrként is meg-megjelent a színen. A hölgykoszorút Szabóné 
Erzsike, Tüdôsné Marika, a társulathoz visszatérô Nagyné Turbucz Ági, és az újonnan csatlakozó Babainé Bandula Bri-
gitta és Kovács Ági. 
A történet születésétôl egészen a sajátos körülmények között történt elfogatásáig követte végig Savanyó Jóska élet-
történetét, persze nem egészen dokumentalista 
jelleggel, inkább a humor eszközeit felhasználva. A 
hangulati aláfestésben nagy segítségünkre voltak a 
gyarmati citerások, akik még a Schneider Fánit is 
odavarázsolták a közönség elé. 
Szerencsére az idôjárás is kegyes volt hozzánk, ha-
bár mindvégig lógott a lába, mégsem esett ránk 
az esô, így szép számmal összegyûlt a közönség 
is a szeptember 6-hoz képest még talán túlságo-
san ôsziesnek tûnô idô ellenére is. Köszönjük nekik 
a kitartást, a támogatást, amit igyekszünk majd a 
jövôben is hasonló elôadásokkal meghálálni.

Kincses Zoltán 

Xv. magyar grillbajNokság

Csapattagok: Tóthné Breuer Anita, Szemerédi Gabriella, Csató Gábor, 
Tóth László, továbbá Sári János és Hidi Imre támogatták a munkánkat.
Tavaly vettünk elôször részt a Magyar Grillbajnokságon, ahol helyezést 
nem értünk el, de különdíjasok lettünk. Az elmúlt egy évben sokat gya-
koroltunk, s idén sikerült megszereznünk az elsô helyet, amire nagyon 
büszkék vagyunk. 
A Grillbajnokság napjának menete:
 A csapatok reggel 6 és 7 óra között gyülekeztek. Mindenki elfoglalta a 
sátrát, berendezkedett és életre keltette a grillsütôket. 8 órakor ünnepé-
lyes keretek között kiosztásra kerültek az egységes hús, zöldség és gyü-
mölcs adagok. A következô órában az alapanyagok gondos elôkészítése 
zajlott. 10 órától óránként kellett megvendégelni a zsûribôl 3 személyt.  
Elôször afrikai harcsát kellett elkészíteni vegyes zöldségekkel, utána ka-

csát kápia paprikával 11-re. 12 órakor kellett felszolgálni a nyulat kölessel, 13 órakor emut körtével és szilvával. 14 
órakor desszerttel zárult a menü. Menüsorunk:

Grillezett Halleves
Narancsos-fahéjas kacsa Kápia paprikába töltött lecsóval

Fenyômagos házinyúl sajtos, gombás kölesropogóssal
Csepleszben sült emu grillezett gyümölcsökkel

Mascarponés kosár grillezett gyümölccsel
Köszönjük a családunk és barátaink támogatását, akik nélkül ez az eredmény nem születhetett volna meg!

Tóth László
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dalos Nyárzáró csopakoN.

Ahogyan az elmúlt években, idén is vendégül látta a Népdalkört a 
füzesgyarmati születésû Kovács Zoltán. Így Csopakon, a Balaton partján 
tölthettünk el három csodálatos napot. 
Érkezésünk napján Csopak nevezetességeiben gyönyörködhettünk. Más-
nap délelôtt Fôzôversenyre nevezett be bennünket a házigazdánk. Ko-
vács Zoli, a fôszakács és a dalárdás „kiskukták” csülökpörköltje „arany” 
minôsítést kapott. 
Délután három órakor léptünk színpadra, és közel 45 percig szórakoz-
tattuk dalainkkal a zsúfolásig megtelt Balaton-partot. A meg-megálló tu-
risták és a tapsvihar azt mutatta sikeres volt mûsorunk, aminek nagyon 
örültünk.
 A hétvége legmegtisztelôbb pillanata az volt, amikor fellépésünk után 

egy számunkra idegen, tört magyarságú hölgy lépett oda hozzánk gratulálni, majd bemutatkozása után (Vári Zinaida, 
fesztivál igazgató) meghívott bennünket a 2015 nyarán Balatonfüreden megrendezésre kerülô Nemzetközi Mûvészeti 
Fesztiválra.
Az utazásunk támogatásáért köszönet Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, valamint Bere Károly polgármester 
úrnak.

Fekete Jánosné

v. mÛvészeti Fesztivál - prága, július 17 – 21.

A 19. tanévébe lépô Füzesgyarmati Mazsorett Együttes többszörös Kiemelt 
Arany Okleveles Napsugár csoportja meghívást kapott Prágába az V. Mûvészeti 
Fesztiválra, ahol nagy sikert arattak.
A fesztivál célja a nemzetek közötti együttmûködés és barátság erôsítése, 
egymás kultúrájának, tevékenységének megismerése volt. Az Egyesült Álla-
moktól, Örményországon át, Hollandiáig, 10 ország, 28 (zenekar, tánc, kórus) 
formációja képviselte hazáját.
A fellépések, a zsúfolt program ellenére, minden percet kihasználtunk, és 
megtekintettük Prága történelmi nevezetességeit (Károlyi – híd, Óvárosi tér 
– csillagászati óra, Prágai Vár, Szt. György bazilika, Vencel tér, Hradzsin tér – 
ôrségváltás), hajókáztunk a Moldván.

Sok szép élménnyel, elismerésekkel, kapcsolatokkal tértünk haza. A Nemzetközi Fesztivál Iroda rendkívül elégedett a 
teljesítményünkkel, és már elküldte a jövô évi ajánlatait.
Tanítványaim és szüleik nevében is köszönjük a bizalmat, az anyagi támogatást, melyre a továbbiakban is igyekszünk 
a legjobb tudásunk szerint rászolgálni.

Macskinné Pór Erzsébet
mûvészeti vezetô

margaréta tábor

Negyedik alkalommal került megrendezésre a Margaréta Családos 
Egyesület nyári tábora. A létszám függ az anyagi lehetôségeinktôl, és a 
rendelkezésre álló humánerôforrástól. Támogatóink jóvoltából ez évben 
is szép számmal indulhatott a tábor. Együttmûködésben vagyunk a helyi 
általános iskolával, mely keretén belül minden évben (a jelentkezôkön 
kívül) 5-10 gyermeket láttunk vendégül.
Fontosnak tartjuk a szabadidô hasznos eltöltését, ezen belül kompe-
tenciák fejlesztését, pl: vetélkedôk, kézmûves-foglalkozások, csoport-
munka keretében. A közösségfejlesztô munka technikáit alkalmazva 
számtalan kiscsoportokban szervezett játékos feladat segítségével tar-
talmas hetet tudhatunk magunk mögött. Köszönjük a lehetôséget a szí-
nes programokhoz: a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre 
Egyesületének, Schamschula Virágnak, Tóth Zoltán református lelkipásztornak, Gazsó Attilának és Karsai Mihálynak, 
valamint köszönjük Gulyás Réka és Kovács Gréta Tünde szervezô munkáját. A délutáni keretet a napi programokhoz a 
Kastélypark Fürdô jóvoltából a víz, a strand gyönyörû környezete adta. 
Az egyesület Támogatói, a helyi Önkormányzat és a Golden Pallet Kft-t minden lehetséges módon igyekeztek a táboro-
zók kedvébe járni. Köszönet Mindenkinek, aki szabadidejét és energiáját áldozta a gyerekek jólétének biztosításáért. 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, 
egyesületi elnök 
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jó szóval oktasd, játszaNi is eNgedd Füles tábor 2014.

Az idén negyedik alkalommal került megrendezésre a Füles tábor, szociálisan 
hátrányos helyzetû gyermekek tábora. A Szeghalom Kistérség Egységes Szoci-
ális és Gyermekjóléti Intézmény valamint a Füzesgyarmati Önkormányzat közös 
rendezvénye, amely egy hétre biztosított színes programokat 27 gyermek részé-
re. A 27 gyermek táboroztatása révén 222 gyermek nyert ingyenes étkeztetési 
lehetôséget a nyári szünetben. 
A tábort a Polgármesteri Hivatal részérôl Vízer Istvánné a szociális ügyek osz-
tályának fôtanácsadója, a Képviselô-testület részérôl Szabó László a szociális 
bizottság tagja nyitotta meg. 
Minden nap más és más feladatot rejtett a gyermekek részére. Az ismerke-
dés a csapatépítés után, kézmûves foglalkozáson vettek részt a gyerekek, 
Rézné Doma Katalin az agyagozással, Tóthné Lovász Ilona a karkötôkészítéssel 
ismertette meg ôket. Kedden két külön generáció találkozott egymással, a 
Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Körének tagjai vendégelték meg a 
gyerekeket egy lángos sütés erejéig, amit a gyerekek énekekkel és versekkel 

köszöntek meg. Volt a tematikában mesenap, amikor a varázslat a mesék világa köré rendezôdtek a programok. Az idôjárásnak 
köszönhetôen elmondhattuk errôl a napról, hogy ”derekasan áztunk-fáztunk, no de kicsit elnótáztunk”. Szerdán a Gergely tanyára 
látogattunk, ahol az ottani táborlakókkal közösen ügyességi és szellemi feladatokban mérettettük meg magunkat, valamint megis-
merkedtünk a tanyán élô állatokkal. Csütörtökön nagy sikere volt a kincskeresô napnak és pénteken a tûzoltómúzeumban történt 
látogatásnak, ahol Lázár Lajos volt a tárlatvezetô, aki megengedte, hogy bebújjunk a régi tûzoltók mundérjaiba.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ilyen sikeres legyen ez a hét, külön köszönet az ön-
kéntes segítôinknek, akik ötleteikkel és egész hetes munkájukkal járultak hozzá a tábor sikeres lebonyolításához. A tábort támogatta 
a Reál Földi Csemege és az a Füzesgyarmat Város Önkormányzata. Segítôink: Jónás Boglárka, Kovács Ferenc, Lázár Krisztina, Szôke 
Fanni, Tenkés Viktor, Tóth Zsófia, Török Izabella.

Pengô Lászlóné családgondozó
vida ágNes babapszichológus volt a veNdégüNk

Anyaság. A világ legnehezebb és leggyönyörûbb hivatása. Nehéz, hiszen a nap 24 órájában fáradhatatlanul, odafigyeléssel, ag-
gódással a szívünkben élünk nap, mint nap. De milyen gyönyörteljes ez az aggódás, milyen édes az az odafigyelés és fáradtság, 
amellyel éljük a mindennapokat. De felelôsség is, hiszen egy életet kell útjára indítanunk, egy emberi lény életérôl kell döntenünk. 

Döntenünk kell arról, hogy a gyermek, aki testünk-lelkünk egy darabja, mivé cseperedik 
kezeink között, hogyan fogja felnôtt életét, mindennapjait, jövôjét alakítani, élni. Dönte-
nünk kell arról is, hogy mi saját magunk szülôvé válásunk után milyen életet kívánunk 
élni a továbbiakban, mert életünket gyermekeink példamutatásnak vélik, és énképük, 
társas környezetük alakítása ezentúl a mi példáink alapján történik. A kétségek mindig 
és mindenkiben benne vannak, és benne kell, hogy legyen azért, hogy építkezhessünk, 
hogy új ötleteket meríthessünk mások példáit látva, hogy személyiségünk folyamato-
san fejlôdhessen. Vannak szigorú és engedékeny, vannak következetes és következetlen 
szülôk, anyák és folytathatnánk a párhuzamok és ellentétek felsorolását, de egy biztos, 
hogy anyának lenni nehéz, de a világ legmesésebb munkája!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, önkormányzati képviselô

a szociális városrehabilitáció FüzesgyarmatoN címÛ projekt keretéN belül valósult meg az „egészségNap 
FüzesgyarmatoN” miNi- projekt.

2014. szeptember 20. napján az Egészségnap keretén belül az egészséges életmóddal szerettük volna megismertetni az itt élô em-
bereket, illetve felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen módon függ a táplálkozástól, a folyadékfogyasztástól, testmozgástól, illetve a 
pihenéstôl az egészségünk.  Az elsô mini projekt alkalmával lehetôsége volt a füzesgyarmati lakosoknak, hogy számukra nem igazán 
ismert alapanyagokból készült ételeket és italokat kóstoljanak meg (sejtan, xilit, búzafûlé stb.), illetve ha elnyerte a tetszésüket, akkor azt 
a rendelkezésükre álló receptek alapján elkészíthessék az otthonaikban. Ingyenes szûrôvizsgálatokon vehettek részt, illetve életmóddal 
kapcsolatos tanácsokat kaptak a megjelent szakemberektôl. Fontos, hogy gyermekkorban elkezdjük az egészséges életmódra való neve-
lést, ezért a gyermekek részére rajzpályázat lett meghirdetve, melynek a címe „Éljünk egészségesen”, illetve a helyszínen az életkoruknak 
megfelelô egészséges életmóddal kapcsolatos teszteket tölthettek ki. Nagyon fontos a megelôzés hangsúlyozása, ezért a gyermekek 
részére ismeretterjesztô nyomtatványok készültek, melyek a helyes kézmosás, illetve fogmosás technikáját írják le.
A második projekt alkalmával 2014. szeptember 25. napján a Mûvelôdési Házban három elôadó fog elôadást tartani, melynek a témái a 
következôk lesznek: 
- Génmódosított növények hatásai az emberi szervezetre Petri Károly (tájgazdálkodási mérnök)
A szûrések és a megelôzés fontossága a betegségek elkerülése érdekében Dr. Varga Rózsa (szakgyógyszerész)
A kineziológia „ONE BRAIN” módszer bemutatása Gazsó István (ONE BRAIN oktató)
Beszámolómat Müller Péter szavaival szeretném befejezni:
„Az egészség, ahogy a szó üzeni, azt jelenti, hogy „egész” vagy, teljes. Önmagaddal és a világgal egységben élsz. Harmóniában van a 
tested a lelkeddel, lelked a szellemeddel. Gondolataid és érzéseid segítik a szerveid és sejtjeid mûködését. Egész lényed harmóniában, 
vagyis szeretetben él a többi emberrel és az egész természettel. Alapvetô létélményed ilyenkor a boldogság.” 

Gazsó Attila polgárôr elnök



11

egyházi híreiNk
Füzesgyarmati reFormátus egyházközség 

Nyarunkat gyermek és ifjúsági táborokkal kezdtük, zártuk. Az így szer-
zett élményekbe most a kedves olvasó is bepillantást nyerhet a képek 
és Gulyás Dóra teológus hallgató sorai által.
 „Tiszta forrás tábor” Erdély
2014. augusztus 11-én indult útnak Tóth Zoltán lelkipásztor vezetésé-
vel egy maroknyi, de annál lelkesebb csapat, hogy meghódítsa a Bihari 
hegység hegycsúcsait. Úti célunk a Pádis fennsík volt. Gyönyörköd-
tünk a tájban, kellemesen elfáradtunk a több kilométeres túrák után. 
Az aktív pihenés mellett azonban jutott idô lelki épülésre is. Minden 
nap rövid áhítattal kezdtünk, gondolatébresztô kis kártyán kaptuk meg 
az aznapra kijelölt témával kapcsolatos kérdéseket, elgondolkodásra 
serkentô igeszakaszokat. Így ismerkedtünk meg Hágár történetével, a Márai keserû forrásokkal, melyeket Mózes Isten 
segítségével édessé változtatott, és Élimmel. Ezeken a történeteken keresztül érthettük meg, milyen fontos és értékes, 
ha birtokunkban van egy tiszta forrás, vagy épen mi magunk vagyunk a „tiszta források”. Az esti, hosszabb alkalmak 
során tábortûz mellett, énekkel, imaközösségben adtunk hálát az aznapi eseményekért, Krisztus megtartó erejéért. 
Ekkor bôvebben esett szó egy-egy történet mondanivalójáról, tanulságairól.
Túránkról hazatérve, a magunkkal hozott 2 kis fenyôfa csemetét ültettünk el a templomkertben, emléket állítva a 
kirándulásnak, a konfirmandus csoportoknak, bízva abban, ahogyan a kis fenyôfák megerôsödnek, és évek múlva 
hatalmasra nôve díszítik az udvart, mi is fejlôdhetünk, és egyre inkább lélekben és hitben megerôsödve szolgálhatunk 
a gyülekezetben, és a mindennapi életben egyaránt megálljuk a helyünket.
Szabó Petra konfirmált hittanos beszámolója:
Reggel 7 órakor még álmosan indultunk az utunkra. Elôször Nagyszalontán álltunk meg, ahol megnéztük Arany Já-
nos költô szülôházát. Két óra múlva jutottunk el szálláshelyünkre, Pádisra, ahol szeretetteljes fogadtatást kaptunk. 
Ha szétnéztünk leírhatatlanul gyönyörû fenyves, hegyes, dombos vidék vett minket körül és nem messze hallottuk a 
patak csobogását. Délután elindultunk több mint 1400 m magasra a Nagy Kereszthez, ahol a kilátás még jobban a 
festôvászonra illett. Második nap a célunk a Csodavár volt, de az nem volt olyan egyszerû. Meredek, félelmetes helye-
ken másztunk, ha léptünk egyet, lábaink alól kihullott a kô, és csupán egy drótkötélbe kapaszkodhattunk. A fenti levegô 
másmilyen volt, mint a többi, ezzel fel is frissültünk. A hazafelé vezetô út valamivel könnyebb volt, azt is megmásztuk 
épségben.
Harmadik nap az Eszkimó barlangba látogattunk el, ahol szintén megtettünk néhány métert a hegyoldalban, dom-
bokon, lejtôkön. A jégképzôdményhez érve hûvösebb lett, és csodálatos jégvarázs kapott el bennünket. A visszafelé 
vezetô úton tiszteletes bácsi megnézte a kilátót, de mi nem mentünk, mert nagyon el voltunk fáradva, így ôt az erdô 
szélén vártuk meg. Amikor tiszteletes bácsi kellemesen elfáradva visszaérkezett közénk, azt mondta, hogy kár volt 
kihagyni, mert a kilátás meseszép volt. Negyedik nap már nyûgösek voltunk, de igazán ott maradtunk volna. Nehéz 
búcsút vettünk a hegyektôl, a völgyektôl, a kilátástól, az erdélyi friss levegôtôl, de a tiszta forrást hazahoztuk! Hazafe-
le jövet megálltunk a Köves-Körösnél, ahol lábunkat a folyóba áztatva ettük meg a finom ebédet. Itthon, Gyarmaton 
szüleink vártak. Rengeteg élményt és kalandot éltünk át e pár nap alatt. Köszönjük szüleink támogatását, hogy eljut-
hattunk oda, legfôképpen Tiszteletes bácsiéknak, hogy ilyen nagyszerû kirándulást szerveztek nekünk!

a blaNckeNsteiN család találkozója

Október 14-én, kedden 15 órakor a füzesgyarmati katolikus kápolnában ünnepi szentmise keretében történik a 
Blanckenstein családi kripta újra szentelése. A szentmisét Blanckenstein György szentendrei plébános mutatja be, aki 
közbenjárásának köszönhetôen fejezôdött be ez év tavaszán a templom kriptájának felújítása. A felújítás teljes költségét 
a magyarországi - és a külföldön élô családtagok adományozták, ôseik emléke iránti tiszteletbôl, valamint az egyház-
község javára. A szentmise és a szentelés után a család a Gara Hotelben tart fogadást. A szentmisén közremûködik a 
füzesgyarmati „Föld sója” református énekkar. Ünnepi istentiszteletünkre szeretettel várunk minden érdeklôdôt.
A Blanckenstein család emlékezete
Füzesgyarmaton 1818-ban épült az egykori kastély, melyben a Blanckenstein család élt. Nekik volt itt a legtöbb földjük. 

Még Bucsa területe is az ô tulajdonukban volt, melyet késôbb eladtak, 
sok más füzesgyarmati területtel együtt (például Macskás, Barna-sziget, 
Gara, Napsziget és Cséfán). A füzesgyarmati katolikus családi kriptában 
nyolc Blanckenstein van eltemetve.
A család ôseit 1313-ig lehet visszakövetni. 1792-ben Blanckenstein Ernô 
titkos tanácsos, lovas tábornok, a 6. huszárezred parancsnoka megsze-
rezte a magyar állampolgárságot, két öccsével, Keresztéllyel és Henrik-
Lajossal együtt. Henrik-Lajos feleségül vette Wenckheim Carolinát, és 
vele együtt kapta meg Gyarmat határát. 1866-ban megszületik Pál nevû 
fiuk, aki galánthai gróf Eszterházy Máriát vette el. Nyolc gyermekük szü-
letett: Ilona, Erzsébet, Pál, János, Mária, Lajos, György és Miklós.
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• Ilona: hittérítôként dolgozott a ferencesrendi szerzetesrendnek. Afrikába, majd Kínába ment beteget ápolni, ahol 
maláriával fertôzôdött meg, majd Magyarországra visszatérve belehalt. 
• Erzsébet: festett és szobrászkodott. 1944-ig Füzesgyarmaton élt.
• Pál: szülei halála után ô vette kézbe a birtok ügyeit. Szenvedélye a motor és a gépkocsi szerelés. Megtanult 
repülôgépet vezetni. A Rákosi-rendszer alatt hamis vádak alapján internálták, majd kitelepítették. 1952-ben tárgyalás 
nélkül elítélték, 8 év börtönt kapott. Négy évet töltött le, majd ’56-ban kiment Salzburgba, ahol családot alapított. 
• János: fotózással foglalkozott, ’44-ig ô is Gyarmaton élt, majd Szentesre költözött. 
• Mária: Münchenben élt, két gyermeke született, halála után Budapesten temették el. 
• Lajos: Budapesten élt. Buda ostroma után ’45 február végén megszállták lakóhelyét, bántalmazták a gyerekeket, a 
nôket, majd miután ellenállt, Lajost agyonlôtték. Az árván maradt gyermekeket külföldi rokonok vették magukhoz. 
• György: 1913-ban született, Budajenôn alapított családot. Három gyermeke van, György, Imre és Miklós. György 
Szentendrén, Miklós Budapesten plébános, Imre Münchenben vállalkozó. 
• Miklós: katonaként az ukrajnai frontos esett el, 1944. augusztus 15-én.
A faluban mindenki tisztelte ôket. A kastéllyal szemben egy kápolna épült fel 1821-ben, melyet gróf Blanckenstein 
Franciska alapított (ezt emléktábla is ôrzi).
A füzesgyarmati Római Katolikus Elemi népiskola 1901-ben épült fel, fenntartója gróf Blanckenstein Pál volt (ô ado-
mányozta a telket is). A család eredetileg evangélikus volt, de Pál a katolikus Eszterházy Máriát vette feleségül, így 
gyermekeit már így nevelték.
 A kastélyról
 A család a II. világháború után menekült el a faluból és az országból is, így az épület szabad prédája lett a bevonuló 
orosz katonáknak, akik felgyújtották azt. A megmaradt bútorokat és építôanyagokat a helybeliek széthordták, majd a 
kastély lebontásra került. Szemben, a Fô utca másik oldalán helyezkedett el a lovagló- és sétáló utakkal szabdalt grófi 
erdô, melynek helyén ma a Kastélypark Fürdô található. Az épület helyén ma az általános iskola alsó tagozatának egyik 
épülete található, amely a tévhittel ellentétben nem a kastélyból lett átalakítva. (Mivel az teljesen megsemmisült.)

Hüse József atya
itt vaNNak az „emberek”…

Elszaladt ez a nyár is. Annyi mindent hozott és hagyott 
maga után. Gyülekezeti életünk nem érezte a szabadsá-
got a sok és nagy rendezvények sorozata miatt. Voltak 
„egynyáriak”, mint a gyerekekkel való táborozásaink és a 
mindig lélekemelô Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány 
díjkiosztója, de voltak, akár  évszázados életre szóló ese-
mények is. Mindenek elôtt a templomfelújítás hozta a leg-
több érdeklôdôt és illusztris vendéget, valamint a 25 éve itt 
szolgáló Balázsi lelkészházaspár köszöntése és megaján-
dékozása.
A kis gyülekezet nagy áldozata sem lett volna elég a ha-
talmas munka elvégzésére, ezért megörökítjük azok nevét, 
akik önzetlenül segítettek. Nevüket beírjuk az elôdökéhez 
hasonlóan a 100 éves aranykönyvbe az utódok emlékeze-
tére: a Bere Károly polgármester vezette Önkormányzat, 
Wengerter András (Elek), a Mócz és Mócz Kft. (Gyula), 
a Tóth Zoltán vezette Református Egyházközség, Balázsi 
László, Zs. Nagy Sándor, Dr. Pikó Eszter, Emôdy József 
(Szeghalom), Schamschula Virág, Bujdosó Sándor, Dr. 
Török Attiláné (Szeged), Barna Lajosné Magdiék, Gyáni 

Endréné, Bucsi Mihály, a Botorné Ványi Margit vezette Nôk Egyesülete, Kispálné Romvári Etelka (Gyula), Kovács At-
tila (Békéscsaba), Dakó István (Mezôkovácsháza), Barkóczi István, Simonné Bagdi Erzsébet, Herczeg Zsolt (Mezôtúr 
polgármestere), Takács Zoltán (Mezôtúr, nemeztôr dandártábornok), Hegedûsné Irmuska, Dr. Moldován Antal (Vésztô-
Békéscsaba), Laskai András, László G. Levente (Kétpó), Sárvári Lajosné, Nagy Károlyné Marika, Barta Jánosné, Pikóné 
Vass Ica, Tárkányi Imréné (Budapest), ifj. Kovács Lajos, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, Czeglédi István, id. Kovács 
Lajos, Hegyesi Zsoltné, Korcsok Mihályné. Gyermekek, unokák, dédunokák és még tovább, szeretettel fogják olvasni 
ezeket a neveket.
 Az elsô „emberrel” elkezdôdött az iskolai hitoktatás is. Kis gyülekezetünk három hittanórát tart hetente, azon kívül 
azoknak, akik nem tartoznak bele a kötelezô évfolyamokba vagy erkölcstanra iratkoztak. 
Szeptember 14-én megtartottuk a templomi ünnepélyes hittanos évnyitót gyermekistentisztelettel, szeretet-vendég-
séggel, tombolázással. Készülünk arra, hogy a tavaszihoz hasonló stúdiómûsort állítsunk össze a városi televízióban 
hittanosainkkal és felnôtt verselôinkkel, énekesekkel az ôszrôl magyar irodalmunkban.
Kívánunk Istentôl szép ôszi napokat városunk minden lakójának: 

Balázsi László lelkész-ny.mb.püspök.
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a polgárôrség Fejlôdése ii.
Tisztelt Füzesgyarmat polgárok, ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy 
Füzesgyarmat város Polgárôrsége - a NIVA helyett - 2014. március hónapban egy 
gazdaságosabb, kisebb fenntartási költséggel üzemeltethetô, fehér színû Suzuki 
SX4-es típusú személygépkocsit vásárolt, melyhez a Polgármesteri Hivatalon és a 
Békés Megyei Polgárôr Szövetségen túl számos vállalkozó is támogatást nyújtott, 
melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.  
A gépkocsit acél abroncsokkal és téli gumival felszerelve kaptuk meg. Mint a 
Polgárôrség Elnöke, továbbá, mint magánember is fontosnak tartom, hogy a tulajdo-
nunkban lévô személygépkocsik, mellyel szinte naponta közlekedünk az évszaknak 
megfelelô gumiabronccsal legyenek ellátva. 
Június hónapban a Hankook Tire Magyarország Kft. Abroncsadományozási Prog-
ramot hirdetett meg. E lehetôséget felismerve pályáztunk nyári abroncsokra, mely 
pályázat sikeres volt, így a gépkocsira való nyári abroncsokat 2014 szeptember 5-én 
a Rácalmási telephelyen átvettük.
Berke József vállalkozó rendkívül kedvezményes áron 4 acélfelnit adott a gépkocsira, 

így az abroncsok cseréje egyszerûbb és gyorsabb lett. 
Jelen helyzet szerint mindig biztonságosan, az évszak sajátosságainak megfelelô gumival felszerelt jármûvel tudnak a Polgárôreink 
közlekedni és dolgozni a lakosság biztonsága érdekében.

Tisztelettel:
Gazsó Attila elnök 

vöröskeresztes hírek (2014. i – vii-ig)

- Januárban már egy pótvéradást szerveztünk a Családsegítôben.
- Februárban: A Kuka Robotics Ipari Parkban 3 nagy véradást tartottunk.
A pályázatot leadtuk az Önkormányzathoz, melyet megszavazott az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság. Minden anyagi támo-
gatást megkaptunk, melyet megköszönünk, hiszen ezen támogatás nélkül mi sem tudnánk megvalósítani semmit, de évrôl-évre 
nagy megbecsülés övezi a városunk véradóit.
- Márciustól újból adományt gyûjtünk bármilyen felajánlást a volt Klapka úti Óvoda helyiségben minden hétfôn 1400 – 1600 – 
óráig. Köszönjük a Tagdíjfizetôknek az anyagi támogatást, melyet évrôl évre fizetnek, és a véradó ünnepségen, a többszörösen 
kitüntetett véradókra fordítjuk.
- Áprilisban: a Területi gyûlésen részt vettem, ahol nagy elismerést kaptam, kaptunk, mert a 11 település közt az elsô helyen 
vagyunk véradásban.  Köszönjük a véradóinknak, hogy önzetlenül segítenek a beteg embertársaikon. 
Volt egy nagy véradásunk a Gara Hotelban, egy pótvéradás a Családsegítôben.
-Júniusban: Újból 3 nagy véradás volt a Kuka Robotics Ipari Parkban. Köszönjük a helyi és vidéki dolgozóknak az önzetlen se-
gítséget, hogy munka mellett karjukat nyújtják, és köszönjük Szûcs Katának, aki az üzemen belül szervezi a véradókat. Ebben 
a hónapban Békéscsabán részt vettem egy Egészségnapon, szûrésekkel egybekötve, Zsadányiné Zsuzsikával, aki sokat segít 
nekem, és Kincsesné Anikó területi vezetôvel. Még ebben a hónapban 16 fô többszörös véradóval Szarvason voltunk az Arbo-
rétumban, eltöltöttünk egy szép, kellemes napot az önkormányzat anyagi támogatásával, melyet köszönünk.
- Júliusban volt egy nagy véradásunk a Hotel Garában, egy pótvéradásunk a Termálkempingben, az Autós Tuning programján. 
Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, akik biztosították a helyiségeket, hogy mindezt le tudjuk bonyolítani, és a fürdô 
belépôket, amit minden városi szinten megrendezett programunkon adományozott Kovács Márton Igazgató úr.

Szôke Józsefné (Kati) Magyar Vöröskereszt  Helyi Csoport vezetôje

Nyári mazsorett tábor

A Nyári Mazsorett Tábor (június 24-26.) ismét fejlôdési lehetôséget nyújtott a résztvevôk számára. A szakmai munka mellett,  
kézmûves foglalkozások, egészségügyi elôadások és közösségformáló szabadidôs tevékenységek színesítették a programot. 
A táborban négy korcsoportban folyt a képzés óvodástól – középiskolás lányokig. Fejlesztettük a mozgáskoordinációt, bot és 
pom-pon technikát, táncstílust tanultunk, valamint menettáncot a Fúvós Fesztiválra 
és felkészültünk az V. Nemzetközi Mûvészeti Fesztiválra.
A jövô tanévben három csoportunk vállalkozik szakmai megmérettetésre, melyet az 
intenzív edzések megalapoztak. Az anyagot a gyerekek lelkesen, nagy szorgalommal 
sajátítottál el, felfedezve a táncban rejlô mozgás örömét.
A mazsorett tábor Önkormányzati,- Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány támogatásából, a valamint szülôi hozzájárulásból valósult meg, melyet 
ezúton is köszönünk. Továbbá köszönöm Macskin Zita, Kissné Bökfi Emma, Józsáné 
Mikó Mónika, Kovács Pálné, Kovács Sándorné, Tóthné Lovász Ilona és Schamschula 
Virág oktató – nevelô munkáját, Pálfiné Bíró Éva és Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 
szervezô munkáját.

Macskinné Pór Erzsébet mûvészeti vezetô
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kétszeres világbajNok

Sikerült!
Férfi Junior 89kg, Light,
és Kick Light világbajnok

Vida Balázs.
A világ tetején 2014. szeptember 13-án egy füzesgyarmati srácnak játszották a magyar 
himnuszt, Olaszországban Rimini városában! Ráadásul kétszer!
Balázs! Köszönjük a sok munkát, kitartást, fáradtságot, és a bevállalt pofonok tûrését! 
Te  megmutattad nekünk, hogy nincs lehetetlen. 
Köszönet illeti azt a személyt, aki egész évben az edzéseidet egyengette, akinek a leg-
nagyobb érdeme van ebben a sikerben, az edzôdnek, Guruczi Sándornak. Köszönet a 
klub nevében Zrínyi Miklós mesteredzônek, Olasz Attila edzônek, akik az edzôtáborokban 
segítették a munkánkat.
Köszönet a családnak, akik idôt, fáradtságot nem kímélve mindig ott vannak veled, tá-
mogatnak téged sport karrieredben.
Nagyon büszke rád Füzesgyarmat! További szép sikereket kívánunk neked!
Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében:                     Bere Károly, polgármester,  

Ibrányi Éva, alpolgármester

Kick-light 89 kg-ban a füzesgyarmati Vida Balázs a svájci Adrian Ailu ellen lépett csa-
tasorba. A világbajnoki döntô pikantériája az volt, hogy pár óra múlva light-contactban 
ismét ez a páros döntôzött. A mérkôzés a várakozásnak megfelelôen kezdôdött. Oda-oda 
vágtak egymáshoz, és egy kemény, férfias mérkôzés alakult ki. A svájci jó rúgott, de Balázs még jobban. A végén megérdemelten 
nyert 3:0 arányban, megnyerve a világbajnoki címet. Tiszta ütésekbôl is több volt, és élt a szabályrendszer adta lehetôségekkel, a 
combrúgásokkal.
Délután megismétlôdött ez az összeállítás, csak light-contact szabályrendszerben. A svájci ellenfél próbált újítani, de a mérkôzés még 
egyoldalúbb lett, Vida Balázs fölénye ezen a mérkôzésen is megmaradt. Mind a három menetben Balázs vezetett, s bár beleesett a 
korábbi mérkôzések hibájába – jobb keze „elsült”, és úgy kellett ápolni az ellenfelet, ami light-contactban bírói retorziókkal jár – hozta 
a mérkôzést, és megszerezte második világbajnoki címét. Az biztos, hogy a svájci ellenfél nem fogja egy darabig elfelejteni a nevét. 
Mint kétszeres egyéni világbajnok nem csak a magyar csapat, hanem a világbajnokság legeredményesebb versenyzôje lett. 

Gregor László (facebook)
Füzesgyarmati tehetségek

Ebben a hónapban Kelemen Évát mutatom be az érdeklôdô olvasóknak, aki kemény munkájá-
nak és kitartásának köszönhetôen érte el eddigi sikereit. 
„A sport megtanít becsületesen gyôzni, vagy emelt fôvel veszíteni. A sport tehát mindenre 
megtanít.” 
/Ernest Hemingway/
Füzesgyarmaton kezdtem 10 éves koromban kézilabdázni Kovács Gábornál, ô szerettette meg 
velem a sportot. Olyannyira, hogy 2000-ben a szintén füzesgyarmati Varga Tímeával Békéscsa-
bára, a 2. számú Általános Iskolába kerültem, ahol magasabb szinten folytathattam a kézilab-
dázást. Középiskolai tanulmányaimat a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szak-
középiskolában végeztem, ahol a diákolimpiai megmérettetések – aranyérem szerzése - mellett 
a Békéscsabai Elôre Nôi Kézilabda Egyesület színeiben serdülô, ifjúsági majd az évek múlásával 
a felnôtt bajnokságban is szerepeltem. 
 A kézilabda sokak számára csak azt jelentheti, hogy a játékosok pattogtatják a pályán a labdát, 
és egymásnak passzolnak, majd a végén a hálóban köt ki a labda. Számomra ennél sokkal töb-
bet jelent. A sport által megtanultam kitartani a céljaim és az elveim mellett, és tudom, milyen 
csapatban dolgozni, másokért és önmagamért küzdeni. Hiszem, hogy a sport mellett különösen 
fontos a tanulás, ezért profi sportkarrierem mellett tanulmányaimat sem hanyagoltam el. A 
Szent István Egyetem gazdasági szakán végeztem valamint banki szakügyintézô végzettséget is 
szereztem. 
Fôiskolás éveim alatt értem el életem eddigi legjobb eredményeit a kézilabdában: Fôiskolai Kézilabda Világbajnok (2010); 1x-es 
Magyar Kupa bronzérmes (2010); NBI Nôi Kézilabda Magyar Bajnokság 4. hely (2010); 1x-es Magyar Kupa ezüstérmes (2012).
14 év békéscsabai kézilabdázás után most Debrecenbe igazolok, a Loki NB I-es csapatának balszélsôje leszek. A sors fintora, hogy 
életem elsô NB I-es felnôtt meccsét is pont a Debrecen ellen játszottam anno.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a Családomnak, többek között a Testvéreimnek, a Barátaimnak 
és Mindazoknak, akik segítettek és bíztak bennem.

Lejegyezte: Suchné Szabó Edit


