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A Nemzeti Összetartozás Napján nem csupán egy szép ünnepséggel emlékez-
tek a magyarság talán leggyászosabb eseményére, hanem egy emlékmûvet 
is állított az Önkormányzat a Trianoni döntés örök mementójaként. 7. oldal

Ajánló

CsAládoké volt A 
fôszerep
A Margaréta Családos 
Egyesület idén ötödik al-
kalommal rendezte meg 
családi napját. 2. oldal

GyereknAp másképp
Rendhagyó kiállítással mu-
tatták be a nehéz sorban 
lévô gyermekek életét.
 2. oldal

InGyenes étkezés A 
Gyermekeknek
Nyáron 190 gyermek része-
sülhet ingyenes étkezésben 
egy Önkormányzati pályá-
zatnak köszönhetôen, ame-
lyet az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma hirdetett 
meg az önkormányzatok 
számára.
 2. oldal

Ajánló

tábor A lovAsoknAk
A nyár folyamán már 
megszokott módon, a Lo-
vas Barátok Egyesülete 
táborokat szervez három 
alkalommal.  5. oldal

látoGAtás lenGyel 
honbAn
Nowy Targban jártak a 
térség képviselôi, hogy 
tovább erôsítsék a már 
egyébként is szoros len-
gyel-magyar barátságot.
 5. oldal

színes proGrAmok A 
fesztIválon
Neoton Família, 
Supernem, Antifitness 
club, Hevesi Imre és ze-
nekara és sokan mások 
lépnek fel a kétnapos 
fesztivál maratonon.
 6. oldal

hol hAlt meG petôfI?
3. RÉSZ

A sír megtalálása: 1912. november 9. Egy Gregori nevû kalmük vállalta Petôfi sírját megmutatni. Barátosi 
trojkát bérelt, és 25 percnyi út után egy dombról lenyúló fenyves erdô lábához értek, ahol öreg temetô terült 
el, sok-sok kereszttel. A közelben egy romot is mutatott a kalmük, amely korábban pazar kastély volt. Ott a 
völgyben lakott a major unokája, aki almát termel, jól megy neki, külföldre szállít. A birtok negyede van meg, 
a kalmük apja itt volt kertész 40 évig. Ô pásztor volt itt, tudja, hogy Petrovics major úr hol van eltemetve.

Egy gazzal benôtt sírra mutatott, amelyen a földre dôlve korhadt ortodox kereszt feküdt. Bádog feliratán 
ugyanaz a szöveg, mint Barguzinszkban, csak orosz nyelven, de egy keményfa táblán magyar feliratot is 
talált. Barátosi elküldte egyik kozákját asztaloshoz, megrendelt egy keményfa keresztet, hozatott piros és 
fekete festéket. A diófa kereszt 2 m magas, 1,5 m terpeszû, 20x20 cm átmérôjû latin kereszt.

A magyar szövegû táblát Barátosi festette, az orosz nyelvût a kozák, amikor megszáradtak egymásra fektetve a keresztre 
szegelték 4 szeggel. A fatábla hátuljára ráírta nevét és pontos magyar címét, a dátumot. Ha valaki ezután ott jár, tudja igazolni 
ottlétét. Egy pesterzsébeti nyomdász (Svigel Ferenc), mint hadifogoly 1916-ban járt ott, fényképet készített a sírról, majd levélben 
megkereste Barátosit. Eddig a történet a napló alapján. Ezt az anyagot adtam közre a Békés Megyei Népújságban 2001-ben. A 
DNS vizsgálatokhoz szükséges rokoni csontok felkutatása és megszerzése érdekében júniusban Morvaival Kondoroson találkoz-
tunk, akit összehoztam a település polgármesterével, P. István sírhelyének kutatása érdekében. 

Október 5-én elôkészítô földmunkákat végeztünk, majd másnap sajtótájékoztatót tartott Morvai úr. Ekkor nyilatkozhattam a 
Pesti Fekete Doboznak a kondorosi ásatásról. Az MTA akkor sem és most sem engedélyezte kontroll anyag vételét a családi sír-
boltból, amely cáfolhatatlan bizonyosságot adna a barguzini leletekrôl. Nyilvánvaló az, ha az Akadémia tudná azt, hogy a barguzini 
csontváz nem a Petôfié, akkor örömmel megengedné, sôt kérné a mintavételt és összehasonlítást, így megoldódna a számára 
kínos ügy, lezárulhatna a vita, Morvai teóriája megdôlne. De nem ez történt, a kínai vizsgálatok Morvai kutatását erôsítették meg: 
Barguzinban Petôfi csontvázát találták meg!

A Megamorv Petôfi Bizottság rendkívüli ülésén döntöttek arról, hogy alapítványt hoznak létre, melynek égisze alatt kegyeleti 
bizottságot szerveznek a költô földi maradványainak eltemetése érdekében, valamint a forradalmárköltô emlékének ápolására. A 
temetés idôpontját is kitûzték: 2015. július 17. (Barguzinban ezen a napon került elô a lelet.) 

A temetésen való megjelenés regionális szervezésére Morvai úr felkért, így errôl is tájékoztatom többek között az Amondó 
Olvasóit.

 Forrás: dr. Makai Sándor
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nemzetközI CsAládnAp

Az ENSZ illetékes bizottsága május 15-ét a Nemzetközi 
Családnap ünnepének jelölte ki. A felhíváshoz Magyaror-
szág is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a csa-
ládra, a társadalom legfontosabb „intézményére” irányít-
ja. Ehhez kötôdô programok országszerte voltak, melyek a 
családról, mint ösztönzô erôrôl, biztos háttérrôl, energia-
forrásról szóltak. Füzesgyarmaton a Margaréta Családos 
Egyesület 5. alkalommal ünnepelte a családok napját.

Kétségbeesett igyekezetünk, hogy ebben a felbolydult 
XXI. században megôrizzük a család eredeti funkcióját, 
talán egyszer eredményre vezet. Mert mi a család felada-
ta? Férfi és nô, Anya és Apa egybehangolt igyekezete a 
gyermekek felnevelésére, az anyagi biztonság megterem-
tésére, egy elviselhetô élettér kialakítására. Vérszövetség, 
ami születéstôl a halálig tart! A család valójában egy olyan 
remekmû, amiért érdemes élni, dolgozni.

“A család azt jelenti, megosztjuk egymással a hibáin-
kat, a tökéletlenségeinket és az érzéseinket, miközben 
nem szûnünk meg szeretni egymást. De még ha szeretet 
árad belôlünk, akkor sem vagyunk mindig szeretetre mél-
tók. Ha pedig nem vagyunk tökéletesek, lényeges, hogy 
meg tudjunk bocsátani önmagunknak és másoknak. Az-
után másnap reggel elölrôl kezdünk mindent. Olyan folya-
mat ez, mint a bimbó nyílása. Virágzás, virulás és virágba 
borulás.” (Bernie Siegel)

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

mArGArétA CsAládnAp 2015

2015. május 9-én, a Margaréta Családos Egyesület és 
a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete egy egész 
napos szórakoztató, vásári hangulattal fûszerezett ren-
dezvényt kívánt nyújtani minden korosztály számára. A 
ragyogó napsütéses délután a Kossuth Lajos Általános 
Iskola diákjaival „flash-mobbal” gazdagítottuk a rendez-
vényt. Csodálhattuk gyermekeink tehetségét: társastánc, 
mazsorett, báb elôadás keretén belül. A Békés Megyei 
Önkormányzat, Füzesgyarmat Város Önkormányzata és 
Támogatóink jóvoltából a Dél – Békés Színház és Tehet-
séggondozó Alapítvány DUMA Színháza, valamint Pál Dé-
nes volt a CSALÁDNAP fellépôje. A rendezvényen meg-
jelentek, illetve köszöntôt mondtak az Egyesület fôbb 
támogatói: Tolnai Péter, a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyûlésének alelnöke, Bere Károly, Füzesgyarmat pol-
gármestere, Pikó Csaba, a Golden Pallet Kft Ügyvezetôje.
Lehetôség volt az EFI Iroda jóvoltából egészségszûrésen 
való részvételre. A délutánt kézmûves foglalkozással, 
airsoft bemutatóval, légvárral színesítettük.

Kívánunk mindenkinek erôt és egészséget, türelmet és 
kitartást egymás iránt, a család iránt!

Margaréta Családos Egyesület

GyermeknAp – „másképp”

Az Európai Nôk Szervezete Május 30-án Gyermeknap - 
„Másképp” címmel a gyermekéhezésre hívta fel a figyelmet 
Bartus Beatrix ÉHES ÉLET címû grafikai kiállításának meg-
nyitójával és a hozzá kapcsolódó programmal. A délutáni 
eseményt Lukács Lili szavalata nyitotta meg, majd a kiállító 
bemutatkozását valamint a grafikák ismertetését egy rö-
vid filmvetítés követte, melyben gyerekek mondták el mit 
gondolnak ôk az éhezésrôl, a szegénységrôl. Az esemény 
további részében Bátori Adél klarinét játékát majd Dobák 
Csaba Mihály - szintén a témához illô szavalatát hallhatták 
a megjelentek. A programot kötetlen beszélgetés zárta. A 
téma, mely igen aktuális, mélyen megérintette valameny-
nyi résztvevôt. Sajnálatos módon a statisztikai adatok sem 
adnak pontos számokat a gyermekéhezésrôl, hiszen a sze-
génységet, az éhezést sokan titkolják. Köszönetemet feje-
zem ki mindenkinek, aki eljött a megnyitóra, aki a két hé-
tig látható kiállítást megtekintette, illetve a Hotel Garának, 
akik ismételten biztosították a helyszínt programunkhoz.

Suchné Szabó Edit, Európai Nôk Szervezete alelnök

Bartus
Beatrix

alkotásai

Gyermekek nyárI étkeztetése

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett 
„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkez-
tetés biztosítása” címmel.

Hátrányos helyzetû település települési önkormányzata a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô 18. 
életévüket be nem töltött gyermekek maximum 55 %-ának 
igényelhette meg a támogatást.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a sikeres pályá-
zatáról 2015. június 08-án megkapta az értesítést, s az 
igényelt támogatást 100%-os mértékben, 4.430.800.-Ft. 
összegben meg is kapta.

2015. június 16. és 2015. augusztus 28. között 53 nap-
ra 190 gyermek részére állapíthat meg önkormányzatunk 
ingyenes étkeztetést, melynek keretében napi egyszeri me-
leg étkezést biztosítunk a Füzesgyógy Kft. által részükre.

Vízer Istvánné, szociális csoportvezetô
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önkormányzAtI hírek

átfoGó értékelés Az önkormányzAt GyermekjólétI és GyermekvédelmI felAdAtAInAk ellátásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységét több intézmény munkáját ösz-
szehangolva és irányítva, illetve intézményekkel és szervezetekkel együttmûködve végzi, amelyek jelentési kötelezett-
séggel tartoznak feladatuk ellátásáról a város lakossága felé.

Ezek az alábbiak: Védônôi szolgálatok, Bölcsôde, „Picur” Családi Napközi, a Kossuth Lajos Általános Iskolában az 
iskolai gyermek-és ifjúságvédelmi felelôs, a „Lurkófalva” Napközi Otthonos Óvodában a gyermekvédelmi felelôs, a 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZI), valamint a Füzesgyarmati Polgármesteri 
Hivatalban a Hatósági Osztály szervezetében államigazgatási hatósági feladatot végez a szociális csoport.

A Képviselô-testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásáról szóló 
átfogó értékelést, amely az abban résztvevôk által elkészített beszámolók és tájékoztatók adatai alapján készült.

Az Amondó Címû helyI újsáG szerkesztôséGének beszámolójA

2014. novemberétôl az újság szerkesztését Tôkésné Gali Mónika vezetésével a Tourinform Szerkesztôségi Iroda 
vette át, Kincses Zoltánnal kiegészülve. Az önkormányzati híreket dr. Makai Sándor jegyzô úr biztosítja. Láthatóan 
pozitív változást hozott az újság életében, hogy egy csapat alkotja a szerkesztô bizottságot, a nyomdai munkálatok 
és a tördelés is rugalmasabban megy mint az elôzô idôszakban (a tördelô-szerkesztôi munkát az is meggyorsította, 
hogy nem kell ragaszkodnunk a nyomda nyitvatartási idejéhez, hanem a nap huszonnégy órájában és a hétvégéken is 
meg tudjuk oldani a szerkesztést és az esetleges korrekciókat.) így minden hónap utolsó hétvégéjén kezükbe kapják a 
lakosok az ingyenes újságot.

A rovatok megmaradtak, de több lett az önkormányzati, közérdekû hír, a civilek szívesen osztják meg élményeiket, 
rendezvényekrôl készült fotóikat, így színesebb, sokrétûbb lett az újság. A Képviselô-testület elfogadta a szerkesztôség 
beszámolóját.

füzesGyArmAt fenntArthAtó fejlôdés proGrAmjánAk elfoGAdásA

A társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi programot egy szakember gárda dolgozta ki az Önkormányzat számára. 
A több mint száz oldalas dokumentum részletesen elemzi a jelenlegi helyzetet, valamint a lehetôségeket, a település 
társadalmi, gazdasági fejlôdésének irányait, megfogalmazza a távlati célkitûzéseket.

A Program fôbb célkitûzései: az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészé-
nek, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintû, összehangolt védelme, a fenntartható fejlôdés biztosítása. A 
környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése, károsodásának megelôzése, a károsodott 
környezet javítása, helyreállítása.

Az emberi egészség védelme, az életminôség környezeti feltételeinek javítása. A természeti erôforrások megôrzését, 
fenntartását, az azokkal való ésszerû takarékos és az erôforrások megújulását biztosító gazdálkodás elôsegítése.

tájékoztAtó A vállAlkozók munkAhelyteremtô támoGAtásánAk 2014. évI teljesítésérôl

Az Önkormányzatnak a helyi vállalkozókkal kötött szerzôdése értelmében a vállalkozás 500.000 Ft támogatásban 
részesül, ha biztosítja 3 személy teljes munkaidôben történô foglalkoztatását legalább 3 évig.

A tájékoztató tartalmazta e feltételek teljesítésének illetve elmulasztásának eseteit, és a Képviselô-testület felszólít-
ja az érintett vállalkozókat elmaradásaik rendezésére a támogatás visszafizetési kötelezettségének terhe mellett.

döntés A füzesGyArmAt, kossuth u. 10 sz. helyIséGbérlete üGyében

A döntés szerint a volt Japán múzeum épületében 2015. június 1-tôl egy helyiséget a Polgárôr Egyesület, két helyi-
séget pedig a Helytörténeti Egyesület rendelkezésére bocsát ideiglenesen az Önkormányzat addig, amíg állandó hely 
nem biztosított a számukra.

döntés önkormányzAtI fejlesztések (járdAépítés) pályázAt benyújtásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete pályázatot nyújt be „Önkormányzati fejlesztések” címû pályá-
zati felhívásra, melybôl a Kossuth utcai járdát (Vörösmarty utcától a Széchenyi utcáig) kívánja felújítani.

A pályázat elnyerése esetén a szükséges 35%-os önerôt (5 250 000;- Ft-ig) Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetésébôl vállalja, valamint a pályázati támogatás felhasználási szabályait magára nézve elismeri és 
betartja.

Az új járda térkô burkolatának elemeit helyi közfoglalkoztatottak bevonásával állítaná elô az Önkormányzat.



vöröskeresztes hírek

Minden év május 8-án köszöntjük azokat az aktivistáinkat, akik munkájukkal 
segítik szervezetünket. Az idei évben a szeghalmi területrôl Szôke Józsefné kapta 
meg a vöröskeresztes munkáért járó kitüntetés ezüst fokozatát, aki több évti-
zedes lelkiismeretes, odaadó munkát végzett a füzesgyarmati alapszervezetben 
a város lakói érdekében (véradás-szervezés, adománygyûjtés, tagok toborzása, 
elôadások-szûrések megszervezése, mentális segítségnyújtás stb.) Idén az alap-
szervezet vezetését átadta Szarka Ferencnének. Katika kitüntetéséhez és nyug-
díjba vonulásához kívánunk sok örömöt, egészséget!

Kedves Füzesgyarmatiak! Aki teheti, a vérvételen való aktív részvételével, vagy 
tagságával járuljon hozzá a Vöröskereszt munkájához!

Továbbra is várjuk adományaikat a rászorulók részére.
Fogadóóra és adományok átvétele, osztása: minden hónap elsô hétfôje, 15-17 

óráig a Családsegítô központban.
Vezetôség

„új utAk füzesGyArmAt GAzdAsáGfejlesztésében” - vIdékfejlesztésI konferenCIA

Szûkebb lakóhelyünkön a Körös-Sárréten is jelentôs erôfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy térségünk gaz-
dasági ereje növekedjen, s ez által a fiatalok számára pozitív jövôképet tudjunk felvázolni, s ösztönözzük ôket arra, hogy 
itt telepedjenek le. E cél megvalósítása érdekében 2015. június 26-án egy konferenciát szervezünk, melyre meghívtuk 
a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezetô igazgató helyettesét - Balogh Ilonát, továbbá bemutatkozási 
lehetôséget kívánunk adni a térségünkben mûködô, jelentôs befektetéssel rendelkezô német tulajdonú nagyvállalatok 
részére. Több neves elôadó fogadta el felkérésünket, mint például Stefan Dreher, a KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. 
igazgatója, Jancsecz Zsolt, a Felina Hungária Kft ügyvezetô igazgatója, Erdei Ferenc, a körösladányi Henkel Magyaror-
szág Kft. igazgatója, Vermes Péter, a Billerbeck Budapest Kft. ügyvezetôje, Gyebnár Péter, a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat területi felelôse, Molnár Sándor, a Leader Akciócsoport elnöke. 

A rendezvényen két fô témakört érintünk:
• német-magyar gazdasági együttmûködések magyarországon és a körös-sárréten; 
• Innovatív vállalkozások füzesgyarmaton;
A konferenciát követôen a „Körös-Sárréti Pillanatok” címû fotópályázat megnyitására kerül sor, majd a részt vevôk 

díszvacsorán vehetnek részt.
A program meghívóját és a jelentkezési lapját a www.füzesgyarmat.hu és a www.sarretutura.hu honlapon talál-

hatják az érdeklôdôk.
A rendezvény a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) támogatásával valósul meg.
További információ: fuzesgyarmat@tourinform.hu

Tôkésné Gali Mónika

éremesô – mAzsorett sIkerek

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes csoportjai a tavaszi verseny szezonban remekül szerepeltek.

eredmények:

jász-nagykun-szolnok megyei területi mazsorett verseny - szolnok
Százszorszép csoport, Mini korcsoport, botos kategória, II. helyezés
Szivárvány csoport, Junior korcsoport, botos kategória, III. helyezés, Pom-pon kategória, II. helyezés
Napsugár csoport, Felnôtt korcsoport, botos kategória, I. helyezés, Pom-pon kategória, I. helyezés
Európa kulturális nap – Arad Százszorszép csoport: I. helyezés
XvII. kiskun országos mazsorett fesztiválon – kiskunfélegyháza
Napsugár csoport: Show kategória – Arany Oklevél, Pom-pon kategória – Kiemelt Arany Oklevél
XXvIII. zuglói táncfesztivál – budapest
Szivárvány csoport – II. helyezés, Százszorszép csoport: I. helyezés + Budapest Kupa
IX. Aradi nemzetközi ,,dancing europe” mazsorett fesztivál
Napsugár csoport: Pom-pon kategória – Arany minôsítés, Botos kategória – Gyémánt minôsítés
Köszönjük támogatóink segítségét és a szülôk pozitív hozzáállását és anyagi áldozatvállalását.

Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô
4
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nowy tArG járásbA látoGAttunk

A Füzesgyarmat és a Körös-Sárrét kistérség, valamint Nowy Targ járás közötti 
testvérvárosi kapcsolatok kiépítésének újabb állomásaként a közelmúltban 6 fôs 
delegációval látogattunk Lengyelországba. Településünket Vida Imre és Tôkésné 
Gali Mónika képviselte. Az utazás elsôdleges célja az volt, hogy megismerked-
hessünk a vendéglátóink térségének kulturális, természeti környezetével, s be-
pillantást kaphassunk társadalmi életükbe, mely által az együttmûködés konkrét 
tevékenységei és célcsoportjai is körvonalazódhatnak. A látogatás során kipró-
bálhattuk a Bania Termálfürdôt, mely Białka Tatrzańskában, egy sípálya lábánál 
fekszik, s a fürdôzôk innen is csodálhatják a Tátra panorámáját. Megismerked-
hettünk Marian Gromada festôvel, a Dębnoi Templomba is ellátogattunk, mely az 
UNESCO Világörökségi listáján van. Tájékoztatást kaptunk prof. Józef Tischner atya 
munkásságáról, akinek emlékházat is alapítottak, majd ezt követôen a néptánc-

együttes fellépését tekinthettük meg Łopusznában, a Kultúrházban. Utunk során eljutottunk több iskolába, valamint a 
Gorce hegység Turbacz hegyének csúcsára is. Vendéglátóink szakmai megbeszélésre is biztosítottak lehetôséget, így 
bemutathattuk turisztikai lehetôségeinket a Nowy Targi iskolaigazgatóknak, s megtörténhetett a személyes kapcsolat-
felvétel a két térség LEADER Helyi Akciócsoportjai között is. Utolsó nap még feljuthattunk a Gáspár-csúcsra (Kasprowy 
Wierch, 1987 m) ahol Lengyelország egyik legnagyobb sípályarendszere található. A programhoz hasonlóan a gaszt-
ronómiai kínálat is a lengyel specialitások legjavát tartalmazta. A 
látogatásnak több eredménye is van, hiszen vendéglátóink részérôl 
szándék mutatkozik egy, a pedagógusokból szervezôdô tanulmá-
nyi út megszervezésére, közös nemzetközi LEADER együttmûködési 
projekt is tervbe került, s a közeljövôben a bucsaiak részt vesz-
nek egy kulturális fesztiválon is. A Tourinform Irodában külön polcot 
alakítottunk ki a Nowy Targból hozott prospektusok bemutatására, 
ahol egyben lehetôséget biztosítunk arra is, hogy az ide irányuló 
kiránduláshoz kapcsolatokat és ötleteket adjunk.

Tôkésné Gali Mónika

kóCbAjusszAl hökkentés

Bajusz nélkül nem férfi a férfi (sôt a nô sem)– tudhattuk meg Arany 
János mûvébôl, amelyet május 30-án adtak elô a Sárréti Hökkentôk a 
strandfürdô elôtti parkban. A társulatot most is Boka Gábor vezényelte, 
aki már visszatérô vendégnek számít Füzesgyarmaton.

A lelkes csapat, melynek tagjai Babainé Banbula Brigitta, Csák Eme-
se, Csák Imre, Ibrányi Éva, Kincses Zoltán, Nagy Imre, Szabóné Erzsike, 
Tüdôsné Marika és Vida Imre voltak, már délelôtt nekikezdtek a próbának, 
hogy minél színvonalasabb produkcióval rukkoljanak elô a már bejára-
tott és az elôadásokat rendszeresen látogató közönség elôtt. A gyakor-

lást kissé nehezítette, hogy meg kellett birkózni a hatalmas kenderkóc bajuszokkal, amelyek a Szûcs György gazdát 
megszemélyesítô Csák Imre kivételével mindenki orra alatt ott kunkorodtak. Mindettôl függetlenül jó hangulatban telt 
a gyakorlás, mint ahogy maga az elôadás is. A széksorok megteltek, még a fürdôbôl is kikönyököltek a kerítésre az 
érdeklôdôk, és hangos nevetéssel fogadták a társulat elôadását. Bízunk benne, hogy továbbra is ilyen lelkesedéssel 
támogatják tapsukkal a Sárréti Hökkentôket, mivel a csapat hamarosan egy új elôadással igyekszik meglepni a gyar-
mati publikumot. A mostani fellépést és elôadást az Önkormányzat és a Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület 
támogatta. Isten tartsa meg a jó szokásukat. Kincses Zoltán

lovAs tábor

A tavasz beköszöntével a Lovas Barátok Egyesülete megkezdte a 
felkészülést az idei lovas „szezonra”. Elsôként a Sárréti Lovas Centrum 
környékén végeztünk kerti munkákat, mellyel hangulatosabbá szeret-
nénk tenni idei rendezvényeinket. Fa- és virágültetés, növénymetszés, 
kapálás, gondozás zajlott. Egyik jelentôs eseményünk a Lovas Tábor, 
melyre idén is várjuk a gyerekek jelentkezését 5 és 18 év között. A 
táborba jelentkezôk betekintést nyerhetnek a lovas élet szépségeibe, 
rejtelmeibe. Az Egyesület fô célcsoportjaként tekint a gyerekekre, aki-
ket igyekszik a lovaglás, fogathajtás, a lovas élet és a lovas sportok 
irányába terelni, valamint segít elsajátítani a lovak gondozását. A tábor minden nap 8:00-17:00-ig tart, ahol kézmûves 
foglalkozások, érdekes programok és a négyszeri étkezés is biztosított.

A táborok idôpontjai: - 2015. június 22-26., - 2015. július 6-10., - 2015. augusztus 10-14.
érdeklôdni: Sándor Mihályné Ildikónál: 20/529-5932 Vad Judit



sárrétI GyönGyhAlász Gyermeksport eGyesület híreI

Egyesületünk 2015-ben is belevetette magát a munkába. Csapa-
taink a téli felkészülési idôben sorra jártak különbözô kupákra. Az U7 
részt vett a berettyóújfalui tornán. A nagyobbak - U9 – U11 – U13 – 
U15 –pedig Mezôberényben a Farsang kupán szerepeltek. A legjobb 
helyezést a legnagyobbak érték el, II. helyet szereztek.

Tavasszal újra beindult a Bozsik Egyesületi és a Bozsik Intézmé-
nyi program. A programok Gyulán, Békéscsabán és Mezôberényben 
kerültek megrendezésre. Itt február végétôl június elejéig minden 
második héten 
fesz t i vá lok ra /

tornákra jártak az U7-U9-U11-U13-as gyerekek. Közel 60 igazolt 
labdarúgónk sportol heti rendszerességgel ezekben a korcsopor-
tokban. Az U14-es korcsoporttal is részt veszünk megyei bajnok-
ságon.

Egyesületünk karöltve a Füzesgyarmati SK-val benevezett az 
U16-os Futsalra. Itt ôszi – tavaszi rendszerben került sor a baj-
nokságra. A megyében 6 csoportot alakítottak ki és a csoportok 
gyôztesei a Megyei döntôbe jutnak. Mi a „C” csoportba kerültünk, 
és 64 ponttal megnyertük. A Megyei hatos döntô helyszíne még 
nem ismert.

Diákolimpián is szerepeltek labdarúgóink. Az elsô korcsopor-
tosaink a megyei körzeti és középdöntôt megnyerve bejutottak 
Gyulára a legjobb hat csapat közé. Itt V. helyezést értünk el. A 

IV. korcsoport szintén bejutott Gyulára. A megye II. legjobb csapata 
lettünk, Dévaványától kaptunk ki a döntôben.

Részt vettünk még Bucsán a Rákóczi kupán az U15-tel, ahol elsô 
helyet szereztünk. Két címet is elhoztunk (legjobb játékos Kovács 
Milán, gólkirály Kovács Máté). Szeghalmon az összes korosztállyal 
Kakaó Kupán voltunk. Az I. kcs. I. helyezett lett (gólkirály: Gorgyán 
Levente), a IV. kcs. pedig III. helyet ért el. A lánycsapatunk II. lett.

Összegezve az évet sikeresnek mondható, mert amit elterveztünk, 
azt meg tudtuk valósítani. Rengeteg helyen voltunk, sok tapaszta-
latot szereztek a gyerekek. Idén az összes korcsoportunkban közel 
100 gyermek szerepelt. Jövôre is várjuk mindazokat, akik szeretné-
nek sportolni! Nyéki Szabolcs

mesél Az elsô fürdôvezetô - Interjú nAGy józseffel

1 rész.
A Tourinform iroda egyik munkatársa Nagy Józseffel, a Kastélypark Fürdô elsô 

vezetôjével beszélgetett a fürdônél eltöltött húsz évérôl, a fürdô kialakításáról, 
elindításáról és vezetésérôl.

Elôzetesként mesélt a terület történelmérôl, amely a Blankenstein grófság 
birtokában volt, és az akkori kastélypark a kápolna és az uradalmi magtár között 
terült el. Sajnos az oroszok 1945-ben felgyújtották a kastélyt, és egyetlen itt élô 
lakóját, az öreg grófnét agyonlôtték állítólag azért, mert németül szólt hozzájuk. 
Az 1960-as években geológusok kimutatták, hogy Füzesgyarmat területén át-
vonul a hajdúszoboszlói gyógyvízforrás ága, és a gyógyvíz mellett itt földgázt és 

kôolajat is lehet találni. Akkor merült fel a gondolat 
egy fürdô kialakításáról. A szeghalmi járási központ 
megadta az engedélyt, és 1965-ben megfúrták a 
gyógyvizes kutat, ahonnan 1200 m mélyrôl 62,5 C°-os víz jött föl, melynek összetevôi 
nagyon hasonlóak a hajdúszoboszlói gyógyvízhez. Egy különleges érdekesség, hogy a me-
dencék megépítéséig a feltörô gyógyvizet elvezetô árkokba kijártak az emberek fájó testré-
szeiket áztatni. Közben 1966-ban megkezdôdtek a földmunkák, és hamarosan megépült az 
elsô három medence: az úszómedence, a gyógymedence, vagyis az „öregek medencéje”, 
és egy kerek pancsoló a gyermekek számára, valamint az öltözôfülkék.

(Folytatjuk a következô számban)
Barkóczi Adrienn, Tourinform Körös-Sárrét Iroda

Az újságból kivágott kupont felmutatva 480 ft-os áron vehetô igénybe a fürdôszolgáltatásunk 
2015. július 31-ig. Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket!

Érvényes:
2015. július 31-ig.
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eGyházAInk élete
lélekemelôen szép AlkAlmAk…

Már a tavasz végén begyújtott a nyár. Május 9-én ott voltunk a 
margarétások rendezte Családi Napon is, ahol sok gyerekünk szere-
pelt varázslatosan. Május 10-én részt vettünk híveinkkel az elszár-
mazottak egyesülete és reformátusok rendezésében a református 
harangalap gyarapítására szervezett ünnepségen. Sokan ott voltunk 
a templomban, és gyönyörködhettünk a szebbnél-szebb elôadásokban, igaz egy kicsit fájó szívvel, mert a sok elôadó, 
sajnos, nem lakik városunkban már, pedig szükség volna mindnyájukra itthon is. Május 16-án Erdélyben, Székelyud-
varhelyen, a diákvárosomban ott voltunk a 45éves érettségi találkozón. Jó volt egy kicsit feltöltôdni az együttlétben, 
az emlékezések áradatában, de a másnapi körút élményeivel is. Szép pünkösdi ünnepet ültünk, itthon, a Hajnal István 
Idôsek Otthonában, valamint Gyulán, a Pándy Kálmán Kórház ökumenikus kápolnájában sokan vehettük Isten lelkét, 
és gazdagodhattunk keresztényi mivoltunkban. A trianoni megemlékezés, június 4-én óriási lelki élményt adott. Bár a 
település értelmiségi elitje hiányzott, de ott voltak az egyszerû „magyarok”, akik lelkesedéssel fogadták a nem szok-
ványos emlékezô mûsort. A Hagyományôrzô Népdalkör soha nem hallott énekrepertoárral rukkolt elô ôszinte trianoni 
fájdalommal. Hasonlóképpen a verselôk is. Az ökumenikus áldást, szentelést a település lelkészei adták a Szôke 
Tamás, településünk, sajnos szintén eltávozott kôfaragó, mûvészien elkészített emlékoszlopára. Hálás köszönettel 
vettük Bere Károly polgármester hozzáállását a mû elkészítéséhez, valamint Pozojevich Miklós, fiatal, tehetséges 
rendezvényszervezô fáradozását. Illessen köszönet mindenkit, aki segített az ünnepszervezésben. Június 5-én délután 
részt vettünk feleségemmel a tantestület meghívására a pedagógusnapi rendezvényen. Június 6-án a lelkészházaspár 
a Dunakanyarban, Zebegényben, a Nemzeti Zarándoklaton szolgált az itthon elhangzott mûsor egy töredékével, és ál-
dást mondott az ereklyés országzászló megújításán és újjáavatásán. Másnap templomunkban istentisztelet keretében 

emlékeztünk a gyászos trianoni diktátum 95. évfordulóján. A városi 
emléknapon elhangzott énekek és versek egy részét és kipótolva 
hallgathattuk meg áhítatos szívvel. Június 8-án a Magyar Televízió 
vallási szerkesztôsége felvételt készített gyülekezetünk történetérôl, 
életérôl, amit június 14-én adtak le vasárnapi adásukban. Felnôttek 
és gyermekek szereplését láthattuk az MTV1-en. Június 14-én tar-
tottuk a hittanos évzárónkat gyermekistentisztelettel, tombolázással, 
valamint a hittanra és a hûségesen templomba járó gyermekeink 
megjutalmazásával az Unitárius Alapítvány nyertes pályadíjából. Jú-
nius 23-án rész vettünk az iskolai évzárón, mint hitoktató lelkész. 
Könyvjutalomba részesítettük a kötelezô iskolai hittanosainkat, akik 
az esztendô folyamán részt vettek óráinkon és minden vallásos ren-
dezvényünkön. A margarétások által szervezett fürdôi nyaraláson a 

mi gyerekeink is élményekben gazdagon vettek részt. Nagy reményekkel veszünk részt július 5-én és 6-án Balatonfü-
reden egy, a Balaton – Ifjúság - Mûvészet nevû világtalálkozón a Népdalkörrel, egy külön meghívásra, ahol több mint 
10 ország mutatja be mûsorát. E sûrû program közben készülünk az Unitárius Alföldi Búcsúra, amelyen a legnagyobb 
magyar unitárius zeneszerzô, Bartók Béla halálának 70. évfordulójára emlékezünk neves egyházi és világi személyisé-
gek meghívásával és remélt jelenlétével. Szép nyári napokat kíván: Balázsi László lelkész-ny.mb.püspök

orszáGos szépíró verseny budApesten

2015. április 18-án rendezte meg a Sajátos Nevelési Igényû Tehet-
ségeket Segítô Tanács és a Tehetségmûhely Közhasznú Alapítvány a IV. 
Országos Szépíró versenyt. A versenyen a megyei döntôkrôl továbbjutott 
mintegy 300 tanuló vett részt. Iskolánkat a 2.a osztályos Kövér Laura és 
a 2. b osztályos Szilágyi Veronika képviselte. A megyei döntôn szereplô 
énekkart az alapítvány meghívta az országos döntôn való fellépésre. 
Így kis csapatunk április 18-án kora reggel útnak indult Budapestre. A 
versenyt Csepelen, a Nagy Imre Általános Mûvelôdési Központban ren-
dezték meg. Míg a versenyzôk dolgoztak, olyan személyiségek elôadását 
hallhattuk, mint pl. Szekeres Pál, aki olimpikonként autóbalesetbôl felépülve most paralimpikonként dolgozik a sajátos 
nevelési igényû gyerekekért és felnôttekért, valamint szó volt a játék és a nyelvtanulás fontosságáról is. Délben minden 
versenyzôt, kísérôt és a fellépôket ebéddel vendégelték meg a szervezôk. 15 órától tekinthettük meg az énekkarunk és a 
többi fellépô mûsorát. Láthattunk és hallhattunk táncosokat, verseket, dalokat, ugrókötelezô csoportot. Énekkarunk sze-
replését a kb. 800 fôs közönség vastapssal jutalmazta. A zsûri – melyben szobrászok, festôk, ruhatervezôk, írók is helyet 
foglaltak – miután meghozta döntését, kezdetét vette az eredményhirdetés. Minden korcsoport elsô tíz helyezettjét szólí-
tották színpadra. Bár közöttük most a mi versenyzôink nem szerepeltek, ez nem szegte kedvüket, így a következô tanévben 
is szeretnének részt venni a versenyen. Iskolánk énekkarát a szervezôk meghívták a következô év versenyének mûsorába 
is. 18 órakor kis csapatunk útra kelt, s fáradtan, de nagyon sok élménnyel gazdagodva érkeztünk haza. Köszönjük min-
denkinek a segítségét, akik lehetôvé tették részvételünket ezen a versenyen.

Kiss Józsefné, fejlesztô pedagógus
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és nem küldünk vissza, kérésre a szerkesztôségi irodában átvehetôk az újság megjelenését követô 30 napig.

teremfoCI 2014/2015 füzesGyArmAt

2014. november 23-án indult a bajnokság 11 csapat nevezésével. Az idei 
bajnokság annyiban tért el az eddigiektôl, hogy minden csapatnak lehetôse 
nyílt 3-3 igazolt labdarúgó szerepeltetésére. Így növelni tudtuk a csapatok 
számát, valamint az igazolt játékosoknak is sportolási lehetôséget tudtunk 
biztosítani a téli idôszakban. A bajnokság lebonyolítása a következôképpen 
alakult: elôször egy alapszakaszra került sor, melynek befejeztével felsô 
illetve alsóházban folytatódott a csapatok küzdelme és ezután alakult ki a 
végsô sorrend. Az elôzô évekhez képest nôtt a bajnokság színvonala, így 
voltak olyan játéknapok, mikor az egész lelátó megtelt. A mérkôzések során 
csaknem 180 ember sportolt és közel 800 gól született. Több játékost el-
tiltással kellett büntetni, de összességében a bajnokság zökkenômentesen 
zajlott le. A lebonyolítást, díjazást Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hiva-
tala, valamint a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. támo-
gatta. A torna szervezôje volt Kovács Gergô, Kovács Sándor és jómagam. 
Köszönöm minden csapatnak a részvételt!

A dobogó elsô három helyezettje: 1. Körösladány, 2. No Comment
3. Romantika Kiskocsma. A bajnokság gólkirálya bakos józsef lett.

a szervezôk nevében: Nyéki Szabolcs 

kézIlAbdA
Elsöprô gyôzelmet aratott Füzesgyarmat felnôtt nôi kézilabda csapata a 
június 6-ai meccsén. füzesgyarmat sk – jAlte (békéscsaba) 23-14. 
Gyôzelmükkel elérték a 29 pontot az idei szezonban, így a Megyei bajnokság 
tabelláján a dobogó 3. fokára léphettek. A csapat tagjai: Varga Tímea (12), 
Kozák Anita (11), Tóth Ágnes (15), Zsila Andrea (8), Salya Nóra (16), Fodor 
Csilla (20), Kozák Magdolna (10), Farkas Klaudia (30), Rácz Mária (18), Acsai 
Krisztina (7), Tóth Erzsébet (6), Sárközi Ágnes (19), Hôgye Anikó (21), Bondár 
Anikó (13), Nagy Judit (1), Herczeg Szabina (4). edzô: Tóth Lajos A csapat 
sikereinek elérésében folyamatos segítséget nyújt Palánki Imre és Korsós Ró-
bert. Tóth Lajos és a csapattagok ez úton köszönik munkájukat.

lAbdArúGás
Június 6-án, a méhkerék se – füzesgyarmat sk meccsen férfi labdarúgó 
csapatunk 3-1-es gyôzelmével 64 pontot szerzett az idei szezonban. Ezzel 
a Megyei Labdarúgó Bajnokság tabellájának 3. helyrére kerültek, továbbá 
kijutottak az országos kupa táblájába. A csapat tagjai: Földesi Ambrus (1), 
Bányai Péter (7), Kis Mátyás (18), Elek Tamás (11), Bíró Tamás (13), Farkas 
Zsolt (4), Bakk Ádám (14), Elek Sándor (3), Tóth Lajos András (9), Kiss Dávid 
Kristóf (20), Bajnók Imre (17), Gyáni Roland (6), Pálinkás Roland (19), Urbán 
Sándor (2), Boros Tibor (10), Mészáros Csaba (8) Tóth Norbert (5), Takács 
György (12). A pályára léptek: Komróczki Szabolcs, Salya Martin, Marosvári 
Attila, Ruzsa László Vezetôedzô: Boros Tibor, Edzô: Hajdú Csaba
Ez úton gratulálunk csapatainknak és kívánjuk, hogy további hasonló sikerek-
kel öregbítsék Füzesgyarmat hírnevét. Szabó Ildikó

házIorvosI rendelésI 
Idôpontok

dr. barta krisztina háziorvos
 Délelôtt Délután
hétfô: 9:00-12:00 13:30-15:00
   Kertészsziget
kedd: 9:00-11:30 13:00-15:00
szerda: 9:00-12:00 13:30-15:00
  Kertészsziget
csütörtök: 8:00-10:00 Nincs rendelés!
péntek: 9:00-12:00 13:30-15:00
  Kertészsziget

dr. pikó eszter, háziorvos
 Délelôtt Délután
hétfô: 9:00-11:00 12:30-14:30
kedd: 9:00-11:00 12:30-14:30
szerda: 9:00-11:00 12:30-14:30
csütörtök: 12:30-14:30 9:00-11:00
péntek: 9:00-11:00 12:30-14:30

székelyné dr. rudner bernadett, 
gyermekorvos
 Délelôtt Délután 
hétfô: 9:00 -13:00 
kedd: 9:00 -13:00 
szerda: 9:00 -13:00 
csütörtök: 9:00 -11:00 11.30–13.30
  Kertészsziget
péntek:  9:00 -13:00

dr. sánta tibor, háziorvos
 Délelôtt Délután
hétfô: 9:00-11:00 13:00-15:00
kedd: 9:00-11:00 13:00-15:00
szerda: 9:00-11:00 13:00-15:00
csütörtök: 9:00-11:00 13:00-15:00
péntek: 9:00-11:00 13:00-15:00

dr. vlaszáts István jácint
 Rendelési idô
hétfô: 7:30-14:30
kedd: 7:30-12:30
szerda: 7:30-14:00
csütörtök: 7:30-18:30

Mentô:  104
Orvosi ügyelet (Szeghalom): 66/371-234
Tûzoltó:  105
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
(Füzesgyarmat): 66/491-810
Rendôrség: 107
Segélyhívó: 112

Születések
Szájer Patrik Hunor 2015.05.07. Kovács Máté 2015.05.08.
Szekeres Zoltán Tibor 2015.05.21. Nagy-Polgárdi Lia 2015.05.22.
Budai Milán 2015.05.29.

H ázasságkötések
Május 16-án került sor Veress Piroska és Illyés Zoltán házasságkötésére.
Május 16-án került sor Zsila Andrea és Tóth Lajos András házasságkötésére.
Május 23-án került sor dr. Makai Anikó és Nagy László házasságkötésére.
Május 30-án került sor Újvári Zita és Kovács Zsolt házasságkötésére.
Május 30-án került sor Kende Gabriella és Szôke Szabolcs házasságkötésére.
Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!


