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Széchenyi István emlékérmet kapott Németi István a Magyar Lovassport Szö
vetség elnökségétôl a februári díjkiosztó gálán. 2. oldal

Ajánló

50 év házAsság
Márciusban tartotta Barta 
István és Bélteki Julianna 
aranylakodalmát. Az eltelt 
fél évszázadra családjuk 
körében emlékeztek.
 2. oldal

szAbályok A 
tûzgyújtásról
A tavaszi és a nyári 
idôszakban a felhalmozó
dott kerti hulladék elégeté
sének szabályairól olvashat
nak. 4. oldal

25 éves A kiez
A Koter Istvánról elnevezett 
zenekar negyed százada 
mûködik a településen.
 5. oldal

Ajánló

vágj! és fürödj
Az újságból kivágott ku
ponnal olcsóbban mehet
nek be a strand területére 
a gyarmatiak. 6. oldal

UgrálhAtnAk A 
gyerekek
Egy üdvözlendô kezdemé
nyezésnek köszönhetôen 
trambulinokon játszhat
nak az iskolás gyerekek.
 6. oldal

pál dénes gyArmAton
Egy családi nap vendége 
lesz a fiatal tehetség.
 7. oldal

lövés Után bál
A tavaly alakult Korong
lövô Egyesület bállal ün
nepelte fennállásuk évfor
dulóját. 8. oldal

hol hAlt meg petôfi?
1. RÉSZ

Komádi község történetének megírásához anyagot gyûjtöttem a Levéltárakban és a 
Múzeumokban. Így bukkantam egy érdekes írásra (Barátosi L. Lajos: Tagadom Petôfi 
fehéregyházai elestét), amelyet elôször félretettem, mert nem érdekelt, a monográfia 
volt középpontban. Barátosi Komádi illetôségû tanár és néprajzos ember volt. A vitairat 
felhasználására Gál Csaba úr  a szerzô unokája  adott engedélyt. Röviden tájékoztatást 
adok, hogy mit írt le vitaanyagában (az eredeti naplója alapján) Barátosi Petôfivel kapcso
latban. Barátosi tanárember volt, múzeumigazgató, erdélyi származású és mint hetedikes 
gimnazista 1909. június 26 és 1913. október 8 között Ázsiában járt, hogy Petôfi sírját 
felkutassa.

Miért? Mert megígérte nagyapjának, Huzik Fedornak, aki akkortájt 88 éves volt. Huzik 
10 évet szenvedett Kufstein börtönében egy papírlap miatt, ami Petôfivel kapcsolatos. 
Huzik Petôfi katonatársa volt Királyvárosban, majd 1849ben is, így ôt kérte fel násznagynak házasságához, de ez nem 
jött össze: a máriaradnai búcsújáróhely templomában elhelyezett tatár patkónyomról Petôfi gunyoros verset írt, amit 
átadott Huziknak, aki azt, mint Petôfihez. nem méltót elégette. Harmadik kedves katona cimborájuk Dragomán Sándor 
örm. volt. Egy svájci professzor (O. Geck) szervezett ázsiai kutató expedíciót és sikerült neki (Barátosinak) a csapattal 
elmennie. Az út során csak Petôfi érdekelte. Egy orosz ember kezdte vitatni vele 1911ben Irknekben, hogy a magyarok 
nagy költôje nem halt meg 1849ben, hanem orosz fogságba esett, majd Csitában azt hallotta, hogy a Bajkál tótól 
kissé északra, egy folyócska mentén van egy falu, Vengerkaszélo, amit állítólag 1848as magyar honvédok alapítottak.

Ekkor Barátosi 4 fegyveres kíséretében oda sietett. A településrôl tudni kell, hogy ott minden család nagyapja ma
gyar honvéd volt, a falu neve Barguzinszk, korábban Körös, oroszosan Kerezs, amelynek csúnya jelentése miatt 1875
ben átnevezték. A falu nacsalnyikja Vaszilij Vasziljevics Dragomanov, aki testvérként fogadta ôket 1911. május 12én. 
Elmondta, hogy dédapja Erdélybôl származó oláh, aki strázsamesterként szolgált Bem seregében és Petôfivel esett 
orosz fogságba. Megemlítette dédapja 2 testilelki jó cimborája nevét is: az egyik Huzik Fedor, Barátosi nagyapja volt, 
aki akkor 88 éves. A nacsalnyik elmondta, hogy Petôfi 1856. május 18án hunyt el. Elôtte kijelentette, hogy Szabad
szálláson született 1823. december 31én. Apja haragos viszonyban volt a helyi lelkésszel, ezért szánkóval Kiskôrösre 
vitette egy hentes barátjához, ahol nyomban megkeresztelték, mert félô volt, hogy meghal, mivel 7,5 hóra született. 
Tehát a kiskôrösi születési hely hamis. Forrás: dr. Makai Sándor
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németi istván posztUmUsz széchenyi díjAs

A Magyar Lovas Szövetség díjkiosztó gáláján, 2015. február 21én a Magyar Lovassport 
Szövetség elnöksége Németi Istvánt GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN emlékéremmel tüntette ki:

Németi István Békés megye, ezen belül szülôhelye, Füzesgyarmat lovastorna sportjá
nak harminc évvel ezelôtti megálmodója, alapítója, éltetôje volt. Tehetsége, elhivatott
sága, magas fokú szakmai munkája révén hamar túljutott a megye határán. A magyar 
lovastorna válogatotthoz hívták és ô örömmel vállalta az újabb kihívást. 1989ben a 
lovastorna szakág felkérte a válogatott futószárazójának. 1989ben a megye és a szakág 
segítségével rendezte az elsô – fôként a lovastornáról szóló – lovas napot. 2000ben irá
nyításával lovaspályát avattak, mely a mai napig több szakág megyei és országos verse
nyeinek ad otthont. Munkája nyomán ifjú tehetségek jöttek, arany és ezüstérmek kerültek 
a füzesgyarmati lovastorna vitrinjébe.

Ô álmodta és valósította meg a fogatlovastornát, melyet napjainkban is több lovas showban láthatunk. Munkája 
elismeréseként Füzesgyarmat városa Pro Urbe díjjal tüntette ki. A fiatal lovasok példaképe.

Gróf Széchenyi István Emlékérem
E legmagasabb lovas kitüntetés a lovastársadalom érdekében hosszú távon kifejtett nemzet-

közi szintû lovas-teljesítményért, kimagasló oktatási-, nevelési-, tudományos-, gazdasági-, tár-
sadalmi munkásságért, a szakmai kultúra erôsítéséért, a nemzetközi sportéletben, a társadal-
mi szervezetekben, a sport-köztestületekben kifejtett magas szintû munkásság elismeréseként 
adományozható.

Alapította 1987-ben a Magyar Lovas Szövetség Elnöksége.
Az emlékérem alkotója Tóth Béla szobrászmûvész.

„egyszer és sohA többé, ennyi Az élet. ebben Az egyben kell jónAk,
tökéletesnek, boldognAk lenni.”

1965. március 13án kötött házasságot Barta István és 
Bélteki Julianna Csengeren.  Vízer Istvánné, Füzesgyarmat vá
ros anyakönyvvezetôje elôtt 50 évvel ezelôtt tett fogadalmukat 
megerôsítették.

Az életben, ha nem is gyakran, de vannak események, amikor 
elfeledve a gondokat, a keserû emlékeket, a kudarcokat, átadhatjuk 
magunkat a pillanat varázsának. Ez a mai nap egy ilyen esemény 
volt. Egymás iránti szeretetük diadala ez a nap, amikor szeretteikkel 
körülvéve ünnepelték házasságuk fél évszázados évfordulóját. Most 
érezték igazán, mennyi mindenen segítette át ôket a türelem, a ra
gaszkodás, az egymás iránti megértés, féltô aggodalom.  

Házasságukból 3 leánygyermek született, 8 unoka és 2 déduno
ka. Gyermekeik, unokáik, dédunokáik meleg szeretete, gondoskodása, rajongása veszi körül ôket. A család boldog 
életérzéssel tölti el mindkettôjüket, hogy érdemes volt vállalni mindent, érdemes volt küzdeni, szeretni. Már tudják, 
hogy:

„Az életet véges végig együtt kell leélni, Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
Úgy válik el mit ér a nô és a férfi. A szerelem dal, melyet együtt kell megírni…”

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az ünneplô házaspárnak!
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

márciUs A nôk hónApjA

Az Európai Nôk Szervezete márciusban meghirdette országos „Nefelejcs” Nôi Tudatosság Programját, melynek elsô 
színhelye Füzesgyarmat volt. Az említett program ismertetése mellett az érdeklôdôk megtekinthették azt a Fotókiál
lítást is a Gara Hotelben, melyet az elmúlt hónapokban az ország számos pontján vándorkiállításként mutattunk be.

A kiállítás pályamûveit a „nemMELLékes” fotópályázat címmel indítottuk útjára 2014 ôszén, mely a TÉGED IS ÉRINT! 
egészségvédelmi programunkhoz kötôdik. A fotópályázat célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a nôi mellet érintô be
tegségekre, különös tekintettel a mellrák megelôzésre és a szûrés fontosságára, a nôi öntudat felébresztésére, a testi
lelki egészségünk védelmére. Az alkotások témája: a nô, a nôi harmónia, a nôi szépség, a nôi fájdalom, a nôi öntudat, 
a nôi test, a nôi lélek mûvészi megjelenítése volt. Akik eljöttek a rendezvényre nem csak a kiállítást tekinthették meg, 
hanem olyan nôkkel is találkozhattak, akik személyes történeteiket osztották meg a résztvevôkkel, melynek a „Mell-
rák után is van élet” címet adtuk. Úgy gondolom, ismét tettünk egy fontos lépést a nôi egészségvédelem területén! 
Köszönet a bizalmas beszélgetésekért mindazoknak, akik segítették a kiállítás létrejöttét, illetve akik megtekintették a 
kiállítást. 

Suchné Szabó Edit, Európai Nôk Szervezete alelnök



önkormányzAti hírek
A kábel tv tájékoztAtásA A városi közszolgáltAtásokról, fejlesztési lehetôségekrôl

A képviselôtestületi ülés elfogadta a Kábel TV tájékoztatását a városi közszolgáltatásokról, fejlesztési lehetôségekrôl. 
Szabó Zoltán ügyvezetô igazgató tartott egy beszámolót a Füzes TV Szolgáltató Kft. mûködésérôl. Elmondta, hogy je
lenleg részt vesznek a kormány Szupergyors Internet Projekt elnevezésû programjában, amelyhez még az idei évben 
Füzesgyarmat belterületén 16 km hosszúságban, mint egy 466 elôfizetôt érintve, új kábelhálózatot építenek ki. A be
ruházás költsége eléri a 20 millió forintot, s ennek eredményeképpen jelentôsen javulni fog a kábel TV és az Internet 
szolgáltatás minôsége.

fejlesztési hitel igénybevétele

Füzesgyarmat Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv DélAlföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott DAOP5.1.11220130001 azonosító számú pályázaton beruházási célra 200.801.027. forint támogatást 
nyert. A pályázat szociális bérlakások felújítására, Civil Ház kialakítására, Egyesített Szociális Intézmény épületének 
bôvítésére, továbbá a város külsô peremének két utcájában út és kerékpárút építésére vonatkozott.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a pályázaton nyert összeg kiegészítésére 27.000.000.ft éven túli 20152016. 
évi törlesztésû fejlesztési hitel igénybevételét határozta el. Felkérte a Jegyzôt, hogy a Stabilitási törvény szerinti kor
mányengedély megszerzéséhez az eljárást indítsa meg.

Az önkormányzAt gAzdAsági progrAmjánAk elfogAdásA

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Füzesgyarmat Város Gazdasági Programját (20142020) az elôterjesztett for
mában és tartalommal elfogadta. A dokumentumot az Opus Team Kft. készítette el az önkormányzat számára, mely
nek értelmében a Kft. díjmentesen segítséget nyújt a füzesgyarmati vállalkozóknak az ôket érintô pályázatok figyelésé
ben, elkészítésében és benyújtásában. Ennek munkadíját az Önkormányzat állja.

Az elôterjesztések a város honlapján és a könyvtárban megtekinthetôek.

kistérségi stArtmUnkA mintAprogrAm - mezôgAzdAság

A Kistréségi Startmunka Mintaprogram Mezôgazdasági programelemében 110 fô foglalkoztatása történik, 
2015.03.01.–2016.02.29ig, napi 8 órás munkaidô keretében. Idén negyedik éve mûködik a program, a tervezett 
munkafolyamatok az alábbiak:

Az Önkormányzat tulajdonában lévô és államilag visszaigényelt szántóföldi területek nagysága 48 hektár, ahol ga
bonanövények termesztését kívánjuk végrehajtani, figyelemmel kísérve a vetésforgó arányát. 2014ben 18 hektáron 
ôszi kalászos gabona került elvetésre. Az idei évben napraforgó, kukorica és tavaszi árpa termesztését tervezzük. A 
vásárolandó tojótyúk állomány takarmányozási szükségleteinek biztosítására, illetve egy sikeres termesztés által az 
esetleges takarmányfelesleg értékesítésre kerülne.

Az Önkormányzat tulajdonában lévô 512/28 helyrajzi szám alatt lévô kertészeti egység 5 db fóliaházában és sza
badföldi szántóterületen tervezzük különféle konyhakerti növények és zöldségfélék termesztését (paradicsom, papri
ka, saláta, uborka, burgonya, karfiol, zeller, stb.). Az értékesítés állandó felvásárlók részére, valamint a város piacán 
minden héten, a helyi lakosság számára, a mindenkori piaci áraknak megfelelôen történik. 2015 májusában 1000 
db tojóhibrid beszerzését szeretnénk végrehajtani a meglévô állomány lecserélése érdekében. A megtermelt tojás egy 
részét felvásárlók veszik meg, továbbá a lakosság felé folyamatosan biztosított a vásárlás lehetôsége.

A méhészeti programot 2012ben kezdtük el kiépíteni, a terület adottságai hozzájárultak ahhoz, hogy a kellô ütem
ben fejlôdhessen az állomány. Az idei évben további 20 méhcsalád beszerzését kívánjuk megvalósítani, majd a kinyert 
mézet a helyi lakosság, szükség esetén pedig felvásárló részére értékesítenénk.

Az Önkormányzat épülete mögötti földterületen burgonya és Stevia rebaudiana (Jázminpakóca) termesztését ter
vezzük. A Debreceni Egyetem Mezôgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Kertészettudományi 
Intézetével együttmûködve kapcsolódtunk egy a Stevia rebaudiana gyógynövény termesztésével kapcsolatos kutatási 
programhoz, amelyet jelenleg a közfoglalkoztatás keretein belül kívánunk megvalósítani.

A Stevia Paraguayban és Brazília déli részén ôshonos növény, amely mára világszerte elterjedtté vált, édes ízéért 
felelôs hatóanyaga a ma ismert legerôsebb természetes édesítôszer. Jótékony hatással bír különbözô betegségek, mint 
például cukorbetegség és magas vérnyomás esetén. A termesztése esetünkben nem magról vetve történik, mivel a 
kikelés esélye alacsony. A növény gyógyhatása sokkal magasabb palántáról történô ültetéskor, ezáltal az idei évben 
a pályázat keretein belül 30.000 db palánta kerül beszerzésre, majd elültetésre. A megtermelt mennyiség ideiglene
sen raktározva lesz. Az Egyetemmel együttmûködve a növény hozamát és hatékonyságát szeretnénk kutatni, majd a 
késôbbiek folyamán, amennyiben a termesztése pozitív képet mutat, nagyobb területen hasznosítanánk a növényt.

Hôgye Edit, mgi. ügyintézô
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tûzgyújtássAl kApcsolAtos tájékoztAtás

 Avar, nád és kerti hulladék megsemmisítése elsôsorban komposztálással történhet.
  kerti hulladékot égetni október 1. és április 30. között, megfelelô légköri 

viszonyok esetén 1017 óra között lehet.
  Égetni csak megfelelôen kialakított helyen, a vagyoni és személyes biztonságot 

nem veszélyeztetô módon lehet.
  Az égetendô hulladék nem tartalmazhat ipari eredetû hulladékot (mûanyagot, 

gumit, vegyszert, festéket, ill. ezek maradékait).
   nyári idôszakban kerti hulladék és egyéb belterületi égetés szigorúan tilos!
  tarlóégetés csak igazolt fertôzés esetén lehetséges, a Katasztrófavédelemhez történt engedélyeztetést követôen.

dr. Makai Sándor, jegyzô

új mUnkAtárs A pénzügyi osztályon

Sándor Gyuláné nyugdíjba vonulását követôen új pénzügyi osztályvezetôt köszönthetünk 
a Polgármesteri Hivatalban Szélpál Ildikó személyében.

Ildikó egyetemi közgazdasági végzettséggel és nagy munkatapasztalattal rendelkezik, hi
szen az elôzô hét évben a Szeghalmi Munkaügyi Kirendeltségen dolgozott. Elmondása sze
rint máris sikerült beilleszkednie új munkahelyére, és örömmel tekint a szakmai kihívások 
elé, amelyekbôl várhatóan lesz bôven, mivel gyakorlatilag a hivatal minden tevékenysége 
átfut a pénzügyi osztályon.

Sok sikert kívánunk neki a további munkájához! 
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közlekedésbiztonsági képzés 
gyermekeknek

Az Anonymus Motoros Egyesület egy pá
lyázati úton elnyert pénzösszeget arra fordí
tott, hogy a füzesgyarmati Kossuth Lajos Álta
lános Iskola valamennyi diákja részt vehessen 
egy közlekedésbiztonsági képzésen. A kivite
lezés a Fenntartható Térségért Alapítvány és 
a Kis AutósMotoros Iskola közremûködésével 
valósult meg.

Az elméleti oktatás már tavaly szeptember
ben lezajlott a KRESZ táblák és a kerékpáros 
közlekedés szabályainak megismertetésével, 
a gyakorlati rész pedig 2015. március 20án 
ért véget a Kossuth utcai Gépállomási iskola 
elôtti parkolóban. A feladatok között szerepelt 
a kerékpárok mûszaki ellenôrzése, ügyessé
gi pálya, végül KRESZ táblák és a kerékpár 
részeinek megnevezése, melyeket a gyerekek 
vidáman, aktívan és jó eredménnyel teljesí
tettek.

A programnak hasznos gyakorlati értéke 
volt, mivel a gyerekek többsége kerékpárral 
jár iskolába, tehát a mindennapi életükhöz 
szükséges ismereteket sajátíthattak el.

Forrás: Tourinform KörösSárrét Iroda, 
Füzesgyarmat

sAjtóközlemény

füzesgyarmat város önkormányzata számára európai Uniós támogatásból egész-
ségfejlesztési iroda beindítására és mûködtetésére nyílt lehetôség. Az önkor-
mányzat 121 879 470.- forint uniós támogatást nyert a „egészségfejlesztô és 
szemléletformáló programok a szeghalmi kistérségben” címû pályázaton az új 
széchenyi terv keretében. A támogatásból egészségfejlesztési iroda kialakítása, 
valamint szûrô és életmódváltó programok valósulhattak meg. A projekt megvaló-
sítási idôszaka: 2013. június 01. - 2015. március 31.

Mint általában Magyarországon, térségünkben is jelentkeznek azok a gyakran elôforduló 

betegségek, melyek a rendszeres szûrôvizsgálatokkal, helyes táplálkozással, káros szenve
délyek elhagyásával, a megfelelô testsúly elérésével, testmozgással jól szinten tarthatóak, 
a tüneteik enyhíthetôek és a szövôdményeik is megelôzhetôek.
A kistérség közép és hosszú távú stratégiájában fejlôdést jelent egy kifejezetten a preven
cióval foglakozó iroda, mely a betegségek kialakulása csökkenésének lehetôségét jelenti. 
Az Iroda feladatai közé tartozik a prevenciós programok hatékonyabb megvalósításában a 
lakosság széles körét elérô kampányszerû szûrôvizsgálatok kezdeményezése, egészséges 
életmóddal összefüggô ismeretterjesztô elôadások, programok, testmozgásra ösztönzô 
programok szervezése, népszerûsítése, toborzás.
Az Egészségfejlesztési Iroda tevékenysége, szûrôvizsgálatok és a programok költségei pá
lyázati forrásból valósultak meg, így mindezeket a szolgáltatásokat az iroda ingyenesen 
biztosította a lakosság számára.
A szûkös költségvetés miatt a kistérség önkormányzatai önerôbôl nem tudták volna finan
szírozni az ilyen típusú fejlesztéseket, ezért nagy öröm volt az önkormányzatoknak is, hogy 
sikeres elbírálást kapott a fent említett Európai Uniós pályázata és ezzel is támogatni tudta 
az itt élô lakosság egészségét.
Továbbiakban örömmel tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elkövetkezô 5 év fenn
tartási idôszak alatt is lehetôségünk lesz az egészséget támogató programok megvalósí
tására.

Kapcsolat: Egészségfejlesztési Iroda Füzesgyarmat
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88.
Telefon: +3670/2079267



„Az emlékek nemcsAk A múltról szólnAk, 
meghAtározzák A jövônket.”

Ez az egy mondat, úgy vélem, igazán jellemzi a városunkban jól is
mert Mikó Imréné Julcsi munkáját. Az ô nevéhez fûzôdik a sokévnyi 
gyûjtômunka, mely leginkább a Vörös Csillag Termelôszövetkezettel kap
csolatos fényképeket és relikviákat ôrzi. Ô maga is szinte még gyermek
ként kezdte a munkát az akkori kertészeti brigádban, késôbb került a 
Vörös Csillag étterembe, ahol mindvégig vezetôhelyettes és vezetô volt. 
Életútját ismerve büszkeség tölti el, hogy vezetése alatt az étterem a 

80as években a terítési versenyeken is a legjobbak között szerepelt, illetve az ország számos pontjáról jöttek ide 
vendégek és vitték az akkori jó hírét a településnek.

Mindezek mellett fontos megemlíteni azt az összejövetelt, melyet több mint egy évtizede szervez meg a korábbi TSZ 
dolgozók részére. A legutóbbi rendezvényre március 20án került sor, ahol véglegesen átadásra kerültek a fent említett 
ereklyék és a további gyûjtômunkát, a szervezést átadta a következô generáció részére Gurucziné Krisztina személyé
ben. Az est folyamán a jelenlévôk együtt köszönthették a legidôsebb TSZ dolgozót, a 90 éves Szilágyiné Ilonka nénit. A 
múltidézô filmvetítés mellett a helyi Mazsorett csoport, a Hastáncosok és Jambricska Szilvia szórakoztatta a megjelent 
vendégeket.

Aki részt vett az ez évi programon, elmondhatja, nemcsak egy kellemes estét töltöttünk el együtt, hanem felidéztük 
a közös múltunkat. Örömmel tölt el, hogy tovább folytatódik a gyûjtômunka, és a felnövekvô generáció is megismerheti 
ezáltal a múltszázad eseményeit, történeteit, az akkor élt emberek mindennapjait. 

Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô

tAvAszváró ünnepség

A Hóvirág Nyugdíjas klub 2015. március 21én tartotta a Tavaszváró Ünnepségét Füzesgyarmaton a Közétkeztetés 
konyháján. Szeghalomról, Köröstarcsáról, Körösladányból, Mezôberénybôl, Gyomaendrôdrôl, Szereprôl, Dévaványáról, 
Bucsáról és Biharnagybajomból is érkeztek, összesen 170 fô vett részt az eseményen. A sztárvendég Nádasdi László 
énekes mûvész volt. A nagysikerû rendezvényt pályázat segítségével sikerült megvalósítani. A Hóvirág Nyugdíjas Egye
sület ezúton szeretné megköszönni Bere Károly polgármester úr, Homoki Éva és munkatársai segítségét, valamint a 
szakácsok és pincérek munkáját.

Nagy Jánosné, A Hóvirág Nyugdíjas klub vezetôje 

kiez – koter istván emlékzenekAr

Zenekarunk idén 25 éve mûködik Füzesgyarmati székhellyel. Sokan kérdezik tôlünk, hogy ki volt Koter István. Rövi
den: nagyon jó kollégánk, barátunk, és természetesen nagyon jó zenész – dobos. A 90es évek elején „olajos” zene
karként indultunk, kollégák voltunk mindannyian akkor még a Nagyalföldi kôolaj – és földgáztermelésben. Sajnos Pista 
1995ben tragikus hirtelenséggel 43 évesen elhunyt, ezért vettük fel az ô nevét. Így „játszik” továbbra is közöttünk, 
saját számaink mellett egyúttal felidézzük koncertjeinken Jimi Hendrix, Radics Béla, Jack Bruce munkásságát is, ezzel 
életben tartva a beat nemzedék lassan már feledésbe merülô szellemiségét.

A zenekar felállása: Molnár Csaba – dob, Molnár Gábor  gitár, ének, Nagy István – basszusgitár
Az országban mindenfelé játszunk, fesztiválokon, klubokban, mûvelôdési házakban.
A hazai fellépéseinkrôl ejtenénk pár szót: az idei évben  csakúgy, mint tavaly  egy könnyûzenei koncertsorozatot 

indítunk el Füzesgyarmaton, melynek fô támogatója Füzesgyarmat Város Önkormányzata. A programokat április, július, 
szeptember, december hónapokra tervezzük. A helyszín a hidegebb idôszakban a Kiskastély Fogadó lesz, nyáron a 
Strand Falatozó terasza ad otthont a produkciónak. Minden alkalommal meghívunk egy vendégzenekart, programjaink 
ingyenesek, bárkit szeretettel várunk.  Facebook oldalunkon folyamatosan elérhetôk aktuális koncertjeink. 

Molnár Gábor, a zenekar vezetôje
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körös-sárréti képviselet szerbiábAn

Az ÉszakBékés Megyei Nyugdíjas Szervezetek Egyesüle
te a már hagyományossá vált aktíva képzését Kishegyesen 
tartotta, a Kátai Tanyán /Szerbia/. Fogadóink a Nagyapáti 
Kukac Péter Hagyományôrzô Egyesület tagjai voltak. Nagy 
lelkesedéssel és tartalmas tájékoztatóval ismertették és mu
tatták be a közelben lévô Topolya nevezetességeit. A tanyasi 
szállást üzemeltetô család nagy vendégszeretettel és finom, 
általuk készített hagyományos ételekkel várt bennünket.

Ezúton is köszönünk mindent!

Születések

Homoki István 03.04.
Csétai Dóra 03.19.
Bökfi Boglárka 03.21.
Bányai Maja 03.23.
Iván Hunor Botond 03.26.



trAmbUlinok Az iskolábAn

Az iskola pedagógusai elhatározták, hogy trambulinokat akarnak a gyerekek számára. A trambulin használata növeli 
a szellemi teljesítményt, csökkenti a fáradtságot. A cél megvalósítása érdekében összefogtak az iskola dolgozói és 
diákjai mellett a szülôk, nagyszülôk, valamint Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a Margaréta Családos Egyesület, 
a Füzesgyarmati Nôk Egyesülete, a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre, a Városétkeztetés és sok kedves 
városlakó, és 2014. december 12én karácsonyi vásárt rendeztek az iskola sportcsarnokában.

Ennek az összefogásnak köszönhetôen közel 270.000 Ftot sikerült összegyûjtenünk. Az elsô trambulin február 10
én került felállításra iskolánk tornatermében kipróbálásra. Minden tanulónk lehetôséget kapott. A gyerekek mosolygó 
arca, csengô nevetése bizonyította számunkra, hogy érdemes volt összefogni, dolgozni. A tavaszt azzal is köszöntjük, 
hogy a két iskolatelepen és a központi iskola udvarán elhelyezzük a trambulinokat.

Koósné Horváth Angéla

füzesgyArmAt kedvelt tUrisztikAi célpont

Bár még bôven van idô a nyári üdülési szezon kezdetéig, a turistaforgalom nem 
állt le Füzesgyarmaton. 

A napokban két váci turista tért be a Tourinform irodába, és elbeszélgettek az 
iroda munkatársaival, akik tapasztalataikról kérdezték ôket. A házaspár elmesélte, 
hogy az interneten választották ki Füzesgyarmatot, és elsô alkalommal járnak itt. 
A Hotel Garában szálltak meg három éjszakára, ahol minden szolgáltatással elége
dettek voltak. Nagyon örültek a kerékpár kölcsönzési lehetôségnek, tettek is egy 
nagy biciklitúrát egyik napos délelôtt. A táj szépsége mellett a helybeliek kedves

sége is megragadta ôket, és nagyon dicsérték a Sárrét Gyöngye gyógyvíz nyugtató hatását. Szép emlékekkel tértek 
haza, és máskor is szeretnék itt tölteni a szabadságukat.

Örömmel láttuk, hogy vendégeink megszerették vidékünket, és remélhetôleg a város jó hírét is tovább adják majd.

kedves füzesgyArmAtiAk!

Kastélypark Fürdô egész évben szeretettel várja pihenni, gyógyulni vágyó vendégeit. Sajnos, igen kevés számú 
füzesgyarmati lakos jár ki a fürdôbe. Ahhoz, hogy kedvet csináljunk a helyiek számára a strandoláshoz, a Sárrét Gyön
gye gyógyvíz hatását emelnénk ki. A gyógyvizünk az alábbi betegségek és egészségkárosodások gyógyítására javasolt: 
idült gyulladásos mozgásszervi megbetegedések, izomreumatizmus, baleseti utókezelés, csont és ízületi mûtétek 
utáni utókezelés, idült ideggyulladások, idegfájdalmak, idült derékfájás, HeineMedin betegség utókezelése, idült gyul
ladásos nôgyógyászati megbetegedések, meddôség, általános szellemi és fizikai kimerültség.

A termálfürdô egész évben üzemel, május 1tôl a tan és úszómedencéket, kisgyermekek a pancsolót is használhat
ják. Májustól újra meghirdetjük a „Csobbanó szerda” akciónkat, melynek keretében minden szerdán érkezô vendégünk 
480 forintos áron veheti igénybe a fürdô szolgáltatásait /a 6 éven aluliak 270, illetve 170 forintos áron/.

Dr. Sánta Tibor állandó vendégünk, az Ô aján
lásával zárjuk cikkünket: „Testileg-lelkileg felüdít, 
minden fáradtságtól megszabadít ez a csodálatos 
gyógyvíz. Tavasztól ôszig sok úszással igyekszem 
a kondíciómat tartani. Mindenkinek a legjobb 
szívvel tudom ajánlani.”
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egyházAink élete
beteljesedett ünnepi álmok

Áprily Lajos erdélyi költô (Jékely Zoltán költô édesapja, késôbb 
a híres Baar Madash budapesti református gimnázium igazgatója) 
gyönyörû, tavaszváró hangulatú verse dagasztotta lelkünket a Húsvét 
közeledtével: „ A nap tüze, látod, / a fürge diákot / a hegyre kicsalta: 
a csúcsra kiállt. / Csengve, nevetve / kibuggyan a kedve / s egy ôs 
evoét a fénybe kiált. / Régi, kiszáradt / tó vize árad, / néma kutakban 
a víz kibuzog. / Zeng a picinyke / szénfejû cinke / víg dithyrambusa: dactilusok. / Selymit a barka / már kitakarta, / sár-
ga virágját már bontja a som. / Fut, fut az áram / a déli sugárban / s hökken a hó a hideg havason. / Barna patakja 
/ napra kacagva / a lomha Marosba csengve siet. / Zeng a csatorna, /zeng a hegy orma, / s zeng - ugye zeng, ugye 
zeng a szíved?” Az erdélyi tavasz és húsvétváró lelkesedéssel fogtunk neki a készülôdésnek a sikeres, ökumenikus 
nemzeti ünnepi istentiszteletünk után az unitárius, közel 500 éves, az 1650es évektôl magyarul énekelt PassióJézus 
kínszenvedésének története felelevenítésének hittanosainkkal, de fôként a Népdalkör tagjainak segítségével. Közben, 
március 22én az Unitárius Világnap alkalmával hittanosainkkal énekeltünk és verseket hallgattunk tôlük és felnôtt 
híveinktôl. Virágvasárnapján együtt indultunk el híveinkkel lélekben a húsvéti ünnepkör eseményeinek útján. Nagypén
teken este 6 órától elôadtuk a Passiót, nagy lelkesedéssel, odaadással és sikerrel. A 30 jelenlévôt a gyülekezet és a 
gondnokasszony vezette Margaréta Családosok Egyesülete szép agapéval, szeretetvendégséggel ajándékozta meg. 
Reménykedve kívántunk egymásnak az elváláskor kegyelemteljes, találkozásokban, együttlétekben tartalmas Húsvéti 
Ünnepeket. Az ünnepen három helyen (itthon, a Hajnal István Idôsek Otthonában és Gyulán, a Pándy Kálmán Megyei 
Kórház ökumenikus kápolnájában) szolgáltunk, osztottunk úrvacsorát híveinknek és „betévedt”, más vallású, vagy val
lástalan (?) testvéreinknek. Mindenhol nagy volt a lelki élmény, a Passióból is adtunk elô részletet, amikor az úrvacsora 
jegyeit mutattuk fel a szereztetési igékkel. Itthon letették a hivatali esküjüket a januárban megválasztott, újraválasztott 
gondnok és presbiterek. A következô 3 évben, Isten segedelmével, együtt fogunk dolgozni gyülekezetünk sikereiért, 
nagyszerû rendezvényeink, ünnepeink megszervezésében, kivitelezésében.

Minden kedves lakosnak kívánunk további szép tavaszodást: Balázsi László, unitárius lelkész-ny.mb.püspök

mArgArétA csAládnAp és fûszeresek és kézmûvesek vásárA

2015. május 9én, Füzesgyarmaton a Kastélypark Fürdô elôtti téren. Új kezde
ményesként, két civil szervezet összefogásával valósul meg ez a vidám városi nap. 
A Margaréta Családos Egyesület és a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete 
programjaikban a hasonlóságokra építve a különbségeket pedig jó értelemben ki
hangsúlyozva, egy egész napos szórakoztató, vásári hangulattal fûszerezett rendez
vényt kívánnak nyújtani minden korosztály számára. A rendezvény reggel 9 órakor a 
vásározók kipakolásával veszi kezdetét, a délelôtti blokkban bemutatkoznak a helyi és 
más vidékrôl érkezô kézmûvesek és élelmiszerkészítôk.

Kézmûves foglalkozások, gyöngyfûzés, festés, gyurmázás várja a családokat. A 
színpadon folyamatosan cserélôdnek a fellépôk, a füzesgyarmati óvodások színes, 
vidám köszöntôje, a bohóc show, a bucsai táncosok mûsorszáma között idônként já
tékok, kvíz kérdések megválaszolásával nyereményekhez lehet jutni. Délután 13.30
kor köszöntik a Margaréta Családos Egyesület programjára érkezôket. A program az 
egészség megôrzésére helyezi az egyik hangsúlyt, a megtervezett vizsgálatok célja, 
hogy megértessük a szülôkkel, a legbiztosabb tôkebefektetés az egészség megôrzése, 
és követésre ösztönözzünk mindenkit.

A családnap keretében sportrendezvény, mûveltségi totó, arcfestés, kézmûves 
foglalkozások is lesznek. Gyermekek részére lehetôség lesz ugráló vár, eurobungy 
kipróbálására. A délutáni színpadi programokban megcsodálhatjuk a gyermekek 
tehetségét, láthatunk mazsorett, társastánc bemutatót. A rendezvényen fellép a 
DélBékés Színház és Tehetséggondozó Alapítvány DUMA Színháza.

Az esti sztár vendég Pál Dénes lesz, majd a neves énekes után egy kis vi
dámsággal Bihari Gellért standup 
komedi mûsorával zárul a színpadi 
fellépôk sora.

Margaréta Családos Egyesület,
Falusi Vendégasztal

Szolgáltatók Egyesülete
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országos twirling verseny pAkson

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület twirlingezôi újabb orszá
gos megmérettetésen vettek részt 2015. március 28án Pakson. Ezen a 
versenyen is annak a 8 egyesületnek a versenyzôi  mintegy 100 fôvel – 
vettek rész, akikkel a füzesgyarmati versenyen már megismerkedhettünk. 
Az eltelt egy hónap kemény munkája meghozta gyümölcsét. Versenyzôink 
mindannyian javítottak pontszámaikon, s ez néhány esetben még helyezés
beli elôrelépést is jelentett.

Eredményeink:Elôkészítô II. kadet korcsoport Béres Alexandra V., Láposi 
Zsanett III., junior korcsoport Földesi Kitti I. „D” szint junior korcsoport Sza
bó Alexa Izabella V. „C” szint junior korcsoport Kovács Gréta III. „B” szint 
senior korcsoport Túri Judit III. felnôtt korcsoport Kiss Ildikó III. „A” szint ju
nior korcsoport Novák Vivien II. helyen végzett. Két párosunk is versenyzett 
ezen a napon junior korcsoportban a Kovács Gréta – Szabó Alexa Izabella 
III. senior korcsoportban Novák Vivien – Túri Judit IV. helyezést szerezte 
meg. A versenyzôknek és edzôjüknek Gál Ágnesnek gratulálunk, további jó 
felkészülést kívánunk. Kiss Józsefné

báloztAk A füzesgyArmAti korongvAdászok

A Sárréti Koronglövô Egyesület 2014. március 14én alakult azzal a céllal, 
hogy megteremtse a helyi koronglövô sportági tevékenység elismerésének 
feltételeit. Tevékenysége közé tartozik a helyi koronglövô sportág fejlesztési 
céljainak meghatározása, ezek megvalósítása, gondoskodni a Nemzetközi Ko
rongvadász Szövetség által meghatározott versenyszámok népszerûsítésérôl, 
az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatást nyújt tagjainak, 
elôsegíti a sportágban mûködô sportszakemberek képzését, továbbképzését. 
A koronglövô egyesület biztosítja a sportág minél szélesebb körû megismer
tetését. Megalakulásunk óta 25 alkalommal biztosítottunk lehetôséget tag
jaink, illetve környezô településekrôl érkezô jelentkezôk részére arra, hogy a 
helyi szinten megrendezett koronglövô bajnokságainkon gyakorolhassák a ko
ronglövés fortélyait. 2015. Március 28án megrendeztük az elsô koronglövô 
bált, amivel hagyományt szeretnénk teremteni. Május 16án a Békés Me
gyei Diana Vadász Hölgy klub részére rendezünk versenyt. Gyermekekkel 
foglalkozó egyesületek jelezték 
érdeklôdésüket rendezvénye
ink iránt.

A térség több vadásztársasá
gának rendezünk folyamatosan 
majálist. Márciustól október 
végéig a hivatalos versenyeken 
kívül gyakorlási lehetôséget 
biztosítunk a sportlövôknek és 
vadászoknak, valamint rajtuk 
kívül szívesen látunk minden
kit, akit érdekel ez a sportág.

áprilisi és májUsi 
progrAmok

rhythm & blUes est-házigAzdA 
k.i.e.z
2015. április 18.
Helyszín: Kiskastély Fogadó és Étterem
Információ: Kiskastély Fogadó és Étterem
T.: +36 30/8242485, +36 30/3723634
Email: kiskastely@gmail.com,
www.kiskastelyfogado.hu

vérAdás
2015.április 23.
Helyszín: Családsegítô szolgálat, Bethlen u. 9.
Információ: Vöröskereszt Füzesgyarmati 
Alapszervezete, Szarka Ferencné
Családsegítô szolgálat 
Telefon: 66/491055
Email: csaladsegito.fgy@fuzestv.hu

városi mAjális 
„csobbanó szerda” akció a
kastélypark fürdôben
2015. május 1.
Helyszín: Füzesgyarmat, Kastélypark Fürdô
Információ: Hegyesi János Városi Könyvtár 
és Közmûvelôdési Intézmény
Telefon: 66/491795
Email: hegyesi5525@gmail.com
kastélypark fürdô
Telefon: 66/491148 
Email: kastelyfurdo@fuzestv.hu 
www.kastelyfurdo.hu

iv. fûszeresek és kézmûvesek vásárA
2015. május 9. 
Helyszín: Füzesgyarmat, 
Kastélypark Fürdô elôtti tér
Információ: Gergely Mária  
Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete
Tel.: +36 302124770
Email: gergely0505@gmail.com

v. mArgArétA csAládi nAp
2015. május 9. 13:30 órától
Helyszín: Kastélypark Fürdô elôtti tér
Információ: Kovácsné Czeglédi Mária Tünde  
Margaréta Családos Egyesület
Tel.: +36 20/3323417
Email: margareta.egyesulet@gmail.com

motoros túrA
2015.május 9.
Helyszín: Lázár Gyula Városi Sporttelep
Információ: Anonymus Motoros Egyesület
Tel: +36 30/3455222
Email: anonymusme@freemail.hu
www.anonymusme.com


