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A református hittanos gyerekek a nyáron Debrecenben és a Zemplénben is 
jártak. 6. oldal

Ajánló

kiváló tAnári cím
Várkonyiné Csáforda 
Éva testnevelô tanár, aki 
1981 óta tanít Gyarma-
ton, munkájáért a város 
„Kiváló Tanára” díját ve-
hette át. 2. oldal

A nyár A táborozásé
Idén is számos táborban 
vehettek részt a gyarmatiak 
és, Gyarmat is több táborna 
adott otthont. 3-5. oldal

kárpátAljAi gyerekek 
gyArmAton
Egy hosszabb táborozás 
idôtartama alatt egy nap-
ra Füzesgyarmatra is ellá-
togattak a nagydobronyi 
gyerekek, akik lovagoltak, 
bicikliztek és strandoltak is.
 3. oldal

Ajánló

reformátusok 
dunAkeszirôl
102 látogató érkezett a 
Duna melletti református 
gyülekezetbôl a városba, 
ahol 4 napot töltöttek.
  5. oldal

tovább tArt A 
kuponozás
Szeptember hónapban 
is folytatódik az akció, 
mellyel az Amondó ol-
vasói kedvezményesen 
hûsíthetik magukat a 
medencékben.
 7. oldal

fesztivál A strAndon
A hôség ellenére „Kele-
men Kabátban” érkezett, 
és aztán „Well Hello” - ze-
nélt a két napos strand-
fesztiválon. 8. oldal

mûvészeti iskolánk nyertes pályázAtA: „A fények játékAi A mûvészetekben”

Fény vagy te is, lobogj hát, 
Melegíts és égess, 

Hinned kell, hogy a világ 
Teveled is ékes! 

Tóth Árpád ismert sorait választottuk mottóul 
az idei pályázatunkhoz, melyet a Nemzeti Tehet-
ség Program hirdetett meg a kiváló programmal 
rendelkezô mûvészeti iskolák tehetséges diákjainak 
támogatása céljából. A 2015-ös évet az ENSZ és 
az UNESCO a fény nemzetközi évének nyilvánítot-
ta, s ennek jegyében született meg programunk „A 
fények játékai a mûvészetekben” címmel. Éltünk 
a lehetôséggel, hogy ismét új dimenziók adjanak 
lehetôséget az alkotásra, a játékra. És boldogok voltunk, hogy pályázatunk ismét nyert, hogy 40 gyerek térítésmente-
sen osztozhatott június végén a pályázat nyújtotta lehetôségekben, az örömökben. 

Valamennyi mûvészeti ágban (színjáték, festészet-grafika, zongora és társastánc) megfigyeltük, vizsgáltuk a fényt, 
az árnyékot, a színeket, a sötétséget, és mi is megpróbáltuk megteremteni ezeket a jelenségeket a magunk eszkö-
zeivel: igazán teret és kifejezésformát kapott a kreatív alkotó magatartás, a játékos kedv. Valamint – a mottónknak 
megfelelôen – biztattuk tanulóinkat az önmagukba vetett hit, önbizalom megerôsítésére. Nem csak a feladatok sike-
res, egyéni, kreatív megvalósításával, hanem a kellemes, kulturált, vidám együttlétet jelentô szabadidôs tevékenységek 
szervezésével is. A programjainkat a napi háromszori bôséges és finom ételek együttes elfogyasztása egészítették 
ki. Az ötnapos program keretét a Réhelyi Látogatóközpontban (a Túzokrezervátumban) tett kirándulás és a tanszakok 
produktumainak létrehozása, megmutatása jelentette. Reméljük, ez az öt nap a nyár maradandó, „fényes” élményei 

közé tartozik. Kiss Viktória – tánc, Köleséri Gabriella és 
Mészáros Zoltánné – színjáték, Szabó Éva – festészet, 
Szamosközi Gergô – zongora 

Mészáros Zoltánné
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ÖnkormányzAti Hírek

szépkorÚ kÖszÖntése

Nemrégiben újabb szépkorú lakosát köszönthette településünk 
Nagy Ferenc személyében, aki július 8-án töltötte be 90. életévét. 
Városunk szülötte 1925-ben látta meg a napvilágot, és egész eddigi 
életét itt is élte le. Dologra termett jó munkásember lévén a 6 elemi 
osztály elvégzése után cselédnek állt, majd késôbb a helyi TSZ-ben 
kamatoztatta munkabírását és dolgos kezeit, ahol kitartóan teljesí-
tette hátralévô szolgálati idejét, így innen mehetett aztán nyugdíjba 
1985-ben. Házasságát 1948-ban kötötte Bujdosó Ilonával, akivel 30 
évig élhetett együtt, mielôtt 1978-ban egy súlyos betegség el nem 
ragadta mellôle. Frigyükbôl két gyermek, egy lány és egy fiú szüle-
tett. Immáron 5 éve Galambosné Erzsike néni és Galambosné Linda 
látja el gondozását, segíti mindennapjait nagy odaadással, akiknek 
munkáját Feri bácsi ôszinte elégedettséggel köszöni. Fekvôbeteg 

soha nem volt, mindössze nemrég került sor egy csípômûtétre. Életereje kedvenc mottójából fakad, miszerint „Ha 
elhagyja magát, letiporja, ha nem hisz neki, legyôzi.” Ezzel a szemlélettel tartja távol magától a betegségeket immáron 
majdnem egy évszázada. Kívánunk hát neki további változatlan jó egészséget, és még sok szép évet közösségünkben!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

elismerés

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 69/2015. (IV. 29.) önkormány-
zati határozatával „Füzesgyarmat Város Kiváló Tanára” címet adomá-
nyozott Várkonyiné Csáforda Éva részére.

Várkonyiné Csáforda Éva tanárnô 1981. óta a tantestület tagja. 
Munkáját kiemelkedô, kimutatható elismerés övezi kollégái, az osztá-
lyában tanuló gyermekek és szülôk felôl is. Az iskola fô feladatainak 
számító alapkészségek elsajátítása, tehetséggondozás, felzárkóztatás 
területén minden évben, így 2013-14-ben is szép, dokumentálható 
eredményeket ért el. Testnevelés tantárgyból az általa oktatott ta-
nulók körzeti, megyei sportversenyeken rendszeresen kiváló helyezéseket érnek el. Mindezek mellett a tanulók nyári 
programjainak egyik fô szervezôje és lebonyolítója. A tantestület közösségi életének kimagasló aktív tagja.

100 éves A védônôi szolgálAt

A Védônôi Szolgálat 2015. június 13-án ünnepelhette alapításának 100. évfordulóját.
E 100 év alatt a védônôi feladatok és jogkörök alakulása rögös utat járt be a fejlôdés 

útján, melyet szeretnénk bemutatni kedves Olvasóinknak. 
Az elsô világháború idején az anya-és csecsemôvédelmére irányuló segítômunka be-

töltése sürgetôbbé vált a hatalmas emberveszteség, a születésszám csökkenése és a 
csecsemôhalandóság miatt, így szükségessé vált egy országos szervezet kiépítése.

1915. június 13-án, Budapesten ünnepélyes keretek közt megalakult az Országos Ste-
fánia Szövetség, melynek szerkesztôje Dr. Bárczy István és Dr. Madzsar József, névadója 
pedig Lónyai Elemérné Stefánia hercegasszony volt. Céljuk a „csecsemôhalandóság csök-
kentése, ennek révén pedig a nemzet számbeli erôsbítése és feljavítása” illetve a tudatlan-
ság és a babona elleni küzdelem volt.

1941-ben életbe lépô rendelet alapján a Szövetség megszûnt, így az anya-és 
csecsemôvédelem országosan a Zöldkeresztes Szolgálat keze alá került, ahol a védônôknek 

kötelezô volt egyenruhát viselni, és a zöldkeresztes jelvényt a ruhájukra tûzni. Munkájukat az egészségház tanácsadó-
iban, családok otthonában, óvodákban, iskolában látták el.

Az évek során számtalan rendelet szabályozta a védônôk munka- és feladatkörét, valamint ezek elvégzését nehe-
zítette a elsô és második világháború kirobbanása is. Azonban 1991-ben megalakult a Magyar Védônôk Egyesülete, 
mely a mai napig végzi tevékenységét, többek közt a védônôk összefogására, tagjainak érdekképviseletére, szakmai 
fejlôdésük segítésére specializálódott, mottójuk: „Védônôk az egészséges és boldog családokért!”

Hazánkban egy évszázada mûködik ez a prevenciós szolgálat, a világon egyedülálló ellátási formában, a várandós 
anyák, a csecsemôk, a kisgyermekek, az iskoláskorúak egészségének védelmében, egészségtudatos magatartásuk 
kialakulásában.

A Védônôi Szolgálat méltó elismerése volt 2013-ban a Magyar Örökség-díj és kitüntetés átvétele.
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nyár, tÚrák, táborok

erzsébet–tábor zánkán

Már harmadszor nyújtotta be pályázatát iskolánk sikeresen az „Er-
zsébet táborra”. Idén a füzesgyarmati általános iskolás tanulók közel 
egyharmada, 128 gyerek jutott el Zánkára.

A mi turnusunkban több mint 2000 gyerek nyaralt Zánkán. Bár 
fürdôzésre kevés lehetôség adódott, a szervezôk által biztosított 
sokszínû program közül kísérô pedagógusaink csoportjaik életkori sa-
játosságainak megfelelôen válogathattak. A tábori vetélkedôkön és 
sportversenyeken iskolánk tanulói, ahol indultak, ott nyertek. /Táborismereti vetélkedô, Tábori olimpia: kötélhúzás, 
célba dobás, stb., „Egy perc és nyersz”/. A „Ki mit tud?”-on óriási sikert aratott Czinege Inez és Jambricska Szilvia pro-
dukciója. Szintén hatalmas tapsvihar kísérte Hegyesi Dominika fellépését. Külön büszkeséggel tölt el minket, hogy a 
táborzárón a nyitótáncot Lukács Lili, Bátori Ágnes és Kontra Ildikó adta elô. Részt vehettünk táncházban, koncerteken.

A tudatos pénzügyi tervezésnek köszönhetôen az utolsó napon megvendégeltük a gyerekeket 1-1 hamburgerrel vagy 
meleg szendviccsel. A bátrabbaknak lehetôséget biztosítottunk a sárkányhajózás kipróbálására. 

Köszönjük az Iskola Alapítványának támogatását és az Önkormányzat segítségét. 
Köszönet a kísérôknek /Czecze Zsolt, Dürgô Szilvia, Fodorné Vékony Csilla, Földi Lászlóné, Hidli Gyuláné, Kovács 

Gabriella, Köleséri Gabriella, Orosz-Kiss Tímea, Pálfiné Biró Éva, Szabóné Oláh Irén, Török Edit/, hogy a rossz idô elle-
nére is kellemes élményekkel térhettünk haza!

Czeczéné Tóth Mónika

kárpátAljAi táborozók A kÖrÖs-sárréten

2015. augusztus 3-9. között Kárpátaljáról, a magyarok lakta Nagydobronyból érkezô gyermekek táboroztak a szeg-
halmi Várhelyi Ifjúsági Táborban. Ittlétüket térségi településvezetôk, valamint vállalkozók támogatták. Az egy hetes nya-
ralás alatt rengeteg változatos programon vettek részt a táborozók, mint például kerékpártúrán, fafaragó foglalkozáson, 
ásatás és kiállítások megtekintésén, városnézésen, író-olvasó találkozón, kajaktúrán, szalonnasütésen és grillezésen, 
különféle sportolási lehetôségekkel összekötve.

Csütörtökön Füzesgyarmatra látogatott a csapat, ahol a Tourinform iroda által rendelkezésükre bocsátott kerékpáro-
kon eltekertek a Galambos Lovas Udvarházba, és egy vidám délelôttöt töltöttek el lovaglással. Mindenkinek lehetôsége 
volt akár kétszer, háromszor is lóra ülni, amit ki is használtak, és felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. A Galambos 
család biztosította a helyszínt és a lovas oktatókat, a Lovas Barátok Egyesülete jóvoltából pedig elfogyaszthattak a 
gyerekek egy kis tízórait üdítôvel. Az ebéd a Hotel Gara éttermében várta ôket, azután pedig a Kastélypark Fürdôben 
strandolással töltötték a délutánt.

A tartalmas és vidám napok eltelte után szombaton keltek útra hazafelé a fiatalok. 
Barkóczi Adrienn
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Akkor jó A világ, HA jó benne gyereknek lenni

Az idén 2015. július 20-24. között került megrendezésre a ne-
gyedik Füles tábor, amely a Szeghalom Kistérség Egységes Szoci-
ális és Gyermekjóléti Intézmény valamint a Füzesgyarmati Önkor-
mányzat közös rendezvénye volt, amely egy hétre biztosított színes 
programokat 25 gyermek részére. A táboroztatás révén 190 gyer-
mek kapott esélyt ingyenes 
étkeztetési lehetôségre a 
nyári szünetben. 

A tábort a Polgármes-
teri Hivatal részérôl Vízer 
Istvánné, a szociális ügyek 
osztályának fôtanácsadója 
nyitotta meg. A megnyitóra 

meghívtuk a Képviselô-testület tagjait, akik közül többen elfogadták a meghí-
vást. Részükre bemutattuk a felújított intézményünket, amely a Szociális Város 
Rehabilitációs Pályázat során egy irodával, egy foglalkoztatóval (amelyet már 
birtokba vettek a kis apróságaink a mamájukkal, a Baba-mama klub keretein 
belül), egy irattárral, valamint új férfimosdóval bôvült.

A tábor hetében próbáltunk minél több színes programot szervezni a gyerme-
kek részére. Az elsô nap most is az ismerkedéssel és a csapatok kialakításával 
telt. Kedden voltunk a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Körének Tájházánál, ahol a gyerekekkel közösen 
pizzát sütöttek a vendéglátóink, kemencében.

„Begyújtottam kemencémet,/ libegjen-lobogjon!/ Száraz fája, venyi-
géje/ ripegjen-ropogjon!”

Szerdán a Gergely tanyára látogattunk, ahol játékos sorfeladatokat, 
népi játékokat játszhattak a gyerekek, és végiglátogatták a tanyán élô 
állatokat is. Csütörtökön kreatív foglalkozást tartott részükre Bujdosóné 
Katika és Kovács Pálné Terike, ezeken a foglalkozásokon a manuális 
készségüket próbálhatták ki a táborlakók. Ebéd után pedig a kániku-
la legyôzésére vízi csatát rendeztünk a gyerekekkel együtt. Pénteken 
nosztalgia számháborún vettek részt a gyerekek a Tanácsi erdôben. 
Egész héten rejtvényekkel, játékos feladatokkal gazdagítottuk részük-
re a programokat. Örömünkre szolgáltak a napi programok végén a 
zárókörös beszélgetések, ahol azt hallhattuk vissza, hogy mindenki jól 
érezte magát aznap. Minden délben meseszóra csendesedtek el a tá-
borozók a diófa árnyékában, és egész héten a trambulinon ugrálhattak, 

ami kedves idôtöltésük volt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ilyen 
sikeres legyen ez a hét, külön köszönet az önkéntes segítôinknek, akik ötleteikkel és egész hetes munkájukkal járultak 
hozzá a tábor sikeres lebonyolításához. 

A tábort támogatta a Reál Földi Csemege, Füzesgyarmat Város Önkormányzata, Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Dévaványa, Szôke Krisztián Szeghalom, Komócsin Józsefné, Palánki Imre.

Segítôink: Lázár Krisztina, Szôke Fanni, Novák Vivien, Tóth Zsófia, Tenkés Viktor, Furkó Dániel.
Pengô Lászlóné, családgondozó

A népdAlkÖr bAlAtonfüreden

A Füzesgyarmati Hagyományôrzô Egyesület 
Népdalköre 2015. július 5-én tett eleget a ta-
valyi meghívásnak, amikor vasárnap reggel el-
indult Csopakra, hogy a már jól ismert helyen, 
Kovács Zoltánéknál szálljon meg. 

Érkezésünkre ô már finom ebéddel várta a 
kis csapatot. Kis pihenés, felfrissülés után újra 
útra készen álltunk, hogy délután 16.00 órára 
Balatonfüredre érjünk a XV. Balaton-Ifjúság-
Mûvészet Fesztivál megnyitójára. A rendez-
vényre kilenc országból érkeztek fellépôk: 

Magyarországról, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Fehéroroszországból, Oroszországból, Ukrajnából, Azerbajdzsánból, 
Izraelbôl és Szlovákiából. Csodálatos látványt nyújtott a sok népviseletbe öltözött fellépô, gyönyörködtünk énekeikben, 
miközben elszorult szívvel, mégis büszkén vártuk, hogy sorra kerüljünk.

Hatodikként adtuk elô kis mûsorunkat, amely igen jól sikerült. Este még egyszer színpadra léptünk második 
mûsorszámunkkal, a Hortobágyi-Sárréti Népdalcsokorral. Már éppen le akartunk vonulni a színpadról, mikor át-
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adtak nekünk egy serleget és egy oklevelet, és visszahívtak minket a másnapi 
Gálamûsorra is. Ekkor osztották ki a minôsítô díjakat a fellépôknek, minket díszítô 
csokorként kértek a színpadra.

Ezután folytatódtak a fellépések, ahol másodikak voltunk. Csodálatos sikerek-
ben volt részünk, hiszen a közönség soraiban velünk ünnepeltek földijeink is, Zs. 
Nagy Sándor képviselô úr és kedves családja. Még az egyik televízió stábjának is 
nagyon tetszett mûsorunk, közeli felvételeket készítettek népi hangszereinkrôl, a 
citeráról, furulyáról és köcsögdudáról.

Boldogan tértünk vissza Csopakra. Másnap, kedden megmártóztunk a Balaton-
ban is, és az esti órákban érkeztünk haza Füzesgyarmatra.

Mindez nem jöhetett volna létre Bere Károly polgármester úr támogatása nélkül, 
melyet ezúton is szeretnék megköszönni a Népdalkör nevében.

Fekete Jánosné, az Egyesület elnöke

református tábor füzesgyArmAton

A dunakeszi református gyülekezet 2015. 
július 16. és 19. között Füzesgyarmatra 
szervezte nyári gyülekezeti nagy táborát. A 
résztvevôk 2 éves kortól 76 éves korig össze-
sen 102-en voltak.

A tábor végén kiosztottunk minden család-
nak egy-egy kérdôívet, hogy értékelni tudjuk, 
hogyan érezték magukat, mi tetszett, és mi 
nem. A válaszok alapján az alábbi eredmények 
születtek: A résztvevôk a szálláshelyekkel 
(Kastélypark Motel, Panzió, Kiskastély Fogadó 

és Gara Hotel) elégedettek voltak, a szolgáltatásokat ár-érték arányban megfelelônek tartották. A szervezés során 
nagy segítséget jelentett a Tourinform iroda által ajánlott fakultatív programlehetôségek kínálata. A tábor programjába 
végül négyet építettünk bele: A Képtár és Tûzoltó gyûjtemény, a Galambos kocsimúzeum, a Tájház és a Díszüvegezô 
mûhely megtekintését. Mindenütt profi tájékoztatást, idegenvezetést kaptunk.

Azok a táborozók, akik minden fakultatív programon részt vettek, nagyon 
elégedettek voltak, hiszen rengeteg új élménnyel és ismerettel térhettek haza. 
Külön kiemelték, hogy minden korosztálynak tartalmas, kellemes idôtöltést 
jelentettek a fenti helyszínek. Minden este megcsodáltuk a református temp-
lom gyönyörû épületét. Nagy szeretettel hallgattuk Tóth Zoltán tiszteletes úr 
füzesgyarmati történeteit és együtt lehettünk lélekben Szôke Attila tiszteletes 
úr által tartott esti áhítatokon. A táborozóknak rendkívüli módon tetszett az a 
lehetôség, hogy a strand este 9 óráig nyitva van. A szállás és a közös délelôtti 
lelki együttlétek és a gyermek foglalkozások helyszínei (a Gépállomási iskola és 
a Tourinform iroda termei) közel voltak, nem kellett az idôt az utazással tölteni.

Szeretnénk megköszönni azt a sok segítséget, mellyel a Tourinform iroda 
munkatársai hozzájárultak ahhoz, hogy tartalmas és élményekben gazdag 4 
napot tölthessünk Füzesgyarmaton. Munkájukhoz további sok sikert, sok vendéget és jó egészséget kívánunk!

Sok szeretettel: Almásiné Görgey Katalin, A Dunakeszi Református Egyházközség és a szervezôk nevében.

egyHázAink élete
HArAngAlApítvány

Képzeletben az egyik harangot már a helyére illeszthetjük, nyitott szívekre talált felhívásunk. A kisebbek mellett 
jelentôsebb adományok is érkeztek! A másik harangra valót is megadta az Úr, csak még a zsebünkben van! 

Húsvétig 79, azóta, az elmúlt négy hónap alatt lapzártánkig 38 család és személy juttatta el egyházközségünkön 
keresztül adományát az Alapítványhoz, köszönet érte:

Diviki Péter, Madarászné Csenkei Katalin, ifj. Csenkei Sándor, Erdôs István, Dr. Bodó Lajos, Bodó Gabriella, Szôke 
Erzsébet /Budapest/ Csatóné Zsadányi Bernadett /Szolnok/ Sütôné Makra Katalin /Gyula/ Nagy Sándorné Budapest, 
Platenik Lászlóné /Erdôkertes/ Kovács Mária Budapest, Török Lászlóné Zsíros Erzsébet /Érd/ Szabó Irma, Szabó Lajos-
né, Zs. Nagy István, Kiss István, Lakatos Sándor, Gergely Józsefné, Hegyesi Jánosné, Daru Jánosné, Magyar István, 
Gorgyán Ferencné, Nagy Lajos, Birinyi Zoltán, Barkóczi Sándor, Nagy Lászlóné, Zs. Nagy Sándor, Olasz Imréné, Szabó 
Lajosné, Némethi Lajos, Benedek Lajosné, Zsadányi Jánosné, Kiss Istvánné, Kovács Jánosné, Kovács Ferenc, Papp 
Ferencné, Csák Károlyné Ibrányi Eszter. /A közvetlenül számlaszámra érkezett adományokról a következô hónapban 
tudunk hírt adni./

A füzesgyarmati református templom Harangjaiért Alapítvány továbbra is várja az adományokat: 
Számlaszám: 11733027 20053402 /OTP/
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kalandtábor? Nem gyermekmegôrzésre, hanem sokkal kalando-
sabb táborba invitáltuk hittanos gyermekeinket nyár elején. A bibliai 
József életén keresztül megláttuk, akit Isten elhív, azt nem elkényez-
teti, hanem felkészíti küldetésére. József rabszolgaként, a pogány 
Egyiptomban helyt áll, hitvallása végül így hangzott: „Ti rosszat ter-
veztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt…” /I Mózes 50, 
20/

gyermekeink reggelenként felfrissültek a hûvös templomban, 
délután csobbantak a „hittan-tó”-ban. Napközben a csoport és 
kézmûves foglalkozások mellett jutott idô a játékra, vetélkedôkre. A 
csapatok az Angyalok, Jézus gyermekei és a Tanítványok nevet vá-
lasztották ki maguknak. Az érdeklôdôk a méhészkedés rejtelmeibe 
is beletekinthettek gyülekezetünk „Sóvirág” méhészetében. A város-
széli erdôben Takács Attila fôvadász kalauzolt minket, így csak né-
hányan ”tévedtek” el. Egy napot Debrecenben töltöttünk el. Elôször 

presbiterünk, Fábián Laura tanárnô szakavatott vezetésével megtekintettük a Déri múzeumban Munkácsi krisztus 
trilógiáját. Ahogy a három kép körbevett minket, részeseivé váltunk az eseményeknek. Van megváltás, mert van 
Megváltónk! Mélyebb értelmet nyert Krisztusra nézve a tanult Ige: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra 
fordította azt…” Néprajzos foglalkozást követôen a fôteret és a Nagytemplomot jártuk be, majd a Nagyerdôn, az Öt 
Holdas Pagonyban játszottunk kifulladásig. Táborunkat követô vasárnap együtt adtunk hálát Istennek a gyerekekkel, 
szülôkkel, segítô munkatársakkal és a gyülekezettel. A gyerekek maguk pergette mézet kaptak ajándékba, de a Hati 
cukrászda által felkínált fagylaltot is örömmel elfogadták. Az önkormányzat támogatására, a régi és új önkéntes 
segítôkre egyaránt szükség volt, köszönjük!

kalandtábor! Nyár végén, konfirmált fiataljainkkal zemplén hegyei közé merészkedtünk. A kicsiny, de lelkes 
csapattal az alig 150 lelkes kis faluban, Bózsván táboroztunk. 
Sárospatak-vár, Sátoraljaújhely-kalandpark, Kôkapu-kisvasút-
szalamandra tanösvény, Telkibánya-aranyásók, Vizsoly - Árpád 
kori templom az elsô magyar nyelvû Bibliával, Göncruszka - 
református tangazdaság/méhészet/ -, hogy néhány látnivalót 
megemlítsünk a gazdag kínálatból. Mégsem csupán a hely va-
rázsa miatt táboroztunk… 

kiben bízol? Errôl beszélgettünk délelôttönként, és estén-
ként Isten Igéjébôl kaptuk a választ. Péter, a tanítvány, amíg 
Jézusra tekintett, járt a vízen, de ha a hullámokra, süllyedt! Jön 
az új tanév, új iskolák, jönnek a hullámok, de mi tudjuk, ki az 
Úr a tengeren!

„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint 
a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fárad-
nak el.” Ézsaiás 40,31

Tóth Zoltán, református lelkipásztor

szépen szóltAk A bArtók-gyûjtÖtte dAlok

Egy kissé kegyes volt a nagyon begyújtott nyár július 12-én Füzes-
gyarmaton. Nem volt olyan rettenetes hôség és léghûtôkkel ellátva 
várta templomunk az emlékezô sokaságot. Mert az volt, sokaság. A 
Keblusek Béla, városunk neves virágkertésze (a debreceni virágkar-
neválok állandó sikeres résztvevôje minden augusztus 20-án) által 
feldíszített templom is emelte az ünnepség fényét, de gyönyörûség 
volt látni, ahogy a Sárréti Népdalkör énekesei Vésztôrôl, Szeghalom-
ból, Körösladányból és a helyiek saját népviseletükben (fehér, zöld, 
kék, piros domináns színekkel) vonultak a templom felé, majd be az 
Isten házába. Az ökumenikus emlékezés zászlóink (nemzeti, erdélyi, 
millenniumi, székely és egyházközségi), egyházi és világi meghívot-

taink bevonulásával kezdôdött. Az áhítatot Hûse József szeghalmi plébános tartotta, majd a helyi lelkész köszöntôje 
következett. Megjelent városunk polgármestere, Bere Károly, aki üdvözölte a megjelenteket és felolvasta Orbán Viktor 
miniszterelnök üzenetét. Ott volt Tóth Zoltán református lelkész, aki szintén üdvözölte a megjelenteket, valamint Pap 
László, debreceni lelkész nejével, dáma vitéz Székely Dezsôné Sebestyén Mária ’56-os szabadságharcos, díszvendé-
günk. E sorok írója tolmácsolta a gyülekezetnek a tucatnyi érkezett levelet, üzenetet, többek között Lezsák Sándo-
rét, Kövér Lászlóét, Tôkés Lászlóét, erdélyi gyülekezetekét, lelkészekét, esperesekét, egyházi szervezetekét és sokan 
másokét. Az üdvözletek után Pap László lelkész tartott felolvasást Bartók Béla nagyszerû, halhatatlan életmûvérôl. 
A méltatást tovább folytatta Nagy László megfogalmazásában gondnokunk, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde. A gyü-
lekezet (jöttek Gyuláról, Kocsordról, Szeghalomról, Berettyóújfaluból) a kórussal együtt énekelte a Bartók-gyûjtötte 
dalokat. Az énekek szárnyán eljuthattunk Körösladánytól Marosvásárhelyig, Vésztôtôl Turáig, Jobbágytelkétôl Turáig, 
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ahol a zeneszerzô gyûjtötte az elhangzott dalokat. 
Az énekek között versek, gondolatok hangzottak el 
Illyés Gyulától, Jobbágy Károlytól, Juhász Gyulától, 
Hajnal Annától, Szilágyi Domokostól és Kassák La-
jostól Dr. Bodóné Takács Ilona, Kovács Szimonetta, 
Korcsok Klára, Hegyesi Dominika elôadásásban. 
Szôke Dia elénekelte egyik legszebb népi karácso-
nyi énekünket: Csordapásztorok midôn Betlehem-
ben... A lelkészházaspár a számukra oly kedves 

éneket adta elô: Szegény vagyok…Megható volt Györfi Gyula tanár elôadása klarinéton az Este a székelyeknél címû 
mûbôl az úgynevezett régi székely himnusz fômotívumot, részletet: 
Ó, én édes jó Istenem…Az emlékistentiszteletet az „Egy Istenünk, 
egy magyar hazánk” kezdetû unitárius himnusz eléneklésével zár-
tuk, majd elhangzott zárásként a Magyar és a Székely Himnusz. A 
feldíszített templom virágait magunkhoz véve kivonultunk a temp-
lomkertbe, ahol az elbocsátás és áldás elôtt mindenki annál az 
emlékoszlopnál vagy kopjafánál helyezte el ôket, amely szívéhez 
legközelebb áll, legtöbben a Testvériség Kopjafájánál. Az emléke-
zetes napot a megjelent másfélszáz érdeklôdô közül közel százan 
egy hangulatos kisvendéglôben fejeztük be egy ízletes alföldi birka-
pörkölt elfogyasztásával. Legyen Istennek hála az emlékezetes na-
pért és mindenkinek minden segítségért, áldozatért köszönet. Szép 
nyári napokat adjon az Isten: Balázsi László lelkész-ny.mb.püspök

AnyAtejes táplálás világnApjA

“Az anyatejbôl minden egyes korty érték, nincs olyan kis mennyiségû tej, 
amelynek kedvéért ne lenne érdemes erôfeszítést tenni.”

(W. Ungváry Renáta)

Augusztus 1. az Anyatejes Táplálás Világnapja, mely jeles alkalomból szeretettel köszöntünk minden Kedves Édes-
anyát. Az anyatejet közvetlenül, frissen, megfelelô hômérsékleten kapja a csecsemô, alkalmazása szabad, így bárhol, 
bármikor rendelkezésre áll. Megfelelô mennyiségben és minôségben tartalmazza a csecsemô számára szükséges 
tápanyagokat illetve véd a fertôzô betegségek ellen. Pozitívan hat a látás és idegrendszer fejlôdésére, csökkenti a cu-
korbetegség, az elhízás, a húgyúti fertôzések és a székrekedés kialakulásának kockázatát.

A szoptatás nemcsak a babára, hanem az édesanyára is jótékony hatással van. Elôsegíti a méh regenerációját, a 
szülés elôtti alak visszanyerését valamint csökkenti az emlôrák kialakulásának kockázatát.

Ma már tudjuk, hogy a szoptatás nemcsak biológiailag fontos, hanem elôsegíti a harmonikus anya-gyermek kap-
csolatot.

mesél nAgy józsef, Az elsô fürdôvezetô – iii. rész

Néhány éven belül beindult a vendéglátás is. A Dunántúlról hoztak egy óriási faházat, amelyet elbontottak, és fa-
anyagából felépült egy 15 szobás vendégház a mai Füzes Panzió helyén. Beszerezték a szükséges ágynemûket, és 
használatba állították a Szegedi Egyetem leselejtezett vaságyait, melyeket az általános iskola kapcsolatain keresztül 
szereztek meg. A fürdô hamarosan nyereségessé vált, vendégköre gyorsan bôvült. Sokan évrôl évre visszajártak, a 
legtöbben elszármazott füzesgyarmatiként Budapest környékérôl. Az internet világa elôtt a fürdô jó hírét a vendégek 
terjesztették saját ismeretségi körükben. A megnövekedett vendégforgalommal járó többletmunkát változatlan létszá-
mú személyzetnek kellett elvégeznie, akik elhivatott módon sokszor saját családi életük háttérbe szorítása árán álltak 
helyt, mégis egy szép idôszak volt ez életükben. A vendégek különösen elégedettek voltak a fürdônek a környéken 
egyedülálló tisztaságával, csendjével, megbízhatóságával, valamint a szép parkosított kör-
nyezettel, amely kialakítása folyamán a fürdôvezetô úr is kiélhette kertépítési szenvedélyét. 
Ez az, amire ma is a legszívesebben emlékszik vissza Nagy József, valamint az igényes, 
összetartó kollektívára, akik úgy dolgoztak, hogy a váratlan ellenôrzések alkalmával sem 
szégyenültek meg. József 1991-ben a városvezetés döntésével átkerült az anyakönyvvezetô 
hivatalba, elmondása szerint annyi „elôképzettséggel”, amit akkor szerzett, mikor saját há-
zassági anyakönyvi kivonatát írta alá. Innen ment nyugdíjba 10 év munka után. Érdekes 
módon ô maga nem vált soha rendszeres fürdôvendéggé elsôsorban idôhiány miatt, noha 
sokaknak ajánlotta az orvosok által is javasolt gyógyvizes kúrát, amelyet ma is élvezhet 
minden fürdôzô. Az alábbi munkatársak éveken át szívesen dolgoztak a fürdôvendégek 
kiszolgálásában, a tisztaság, a fegyelem, a szép környezet fenntartásában: Pálfi Sándorné, 
Szabó Lajosné • Pénztárosok; Vass Irén, Nyilas Sándorné, Bajnok Sándorné, Borzási Fe-
rencné, Rozner Istvánné, Untervéger Mihályné ruhatárosok; Nagy István medenceôr, vala-
mint Homoki Lajos kertész. Barkóczi Adrienn

Érvényes: 2015.
szeptember 30-ig.
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és nem küldünk vissza, kérésre a szerkesztôségi irodában átvehetôk az újság megjelenését követô 30 napig.

sportHírek – lAbdArÚgás

Július 6-án volt az elsô átmozgató/ráhangoló edzés, majd heti két edzés-
sel és két edzômérkôzéssel készültünk az elôttünk álló bajnokságra. A fel-
készülés alatt sajnos nem tudtunk teljes létszámmal dolgozni, mivel több 
játékosunk is sérüléssel bajlódott, (Mészáros Csaba, Bakk Ádám, Tóth 
Lajos) ez a felkészülési mérkôzéseken is látszódott. Az eddig lejátszott 7 
mérkôzésen játékosainkat több poszton is kipróbáltuk, hogy az elôttünk álló 
feladatra minél jobban fel tudjunk készülni, és az esetleges sérülések miatt 
adódó problémákat minél könnyebben áthidaljuk. Szerencsére játékosaink 
több poszton is bevethetôek, ez késôbb komoly elônyt jelenthet ellenfele-
inkkel szemben. Játékos keretünket sikerült egyben tartani, egyetlen tá-
vozónk a több játéklehetôségben reménykedô Pálinkás Roland, aki Vésztô 
csapatát erôsíti a következô bajnokságban. Érkezôkrôl is beszámolhatunk, 
a magasabb osztályt is megjáró Domonkos testvérpárról, Attila és Roland, 
akiket a szomszéd megyébôl (Karcag) sikerült magunkhoz csábítani. Az 
edzômérkôzések alapján mindkettejük komoly erôsítést jelent csapatunk 
számára. Bízunk benne, hogy az elôttünk álló bajnokságban sikerül ismét 
szép eredményt elérni! Az elsô bajnoki mérkôzés idôpontja: 2015. 08. 15. 
A Jamina csapatát fogadjuk!

Ifi: Mint ismeretes, az Ifi bajnokságot függetlenítik a felnôttektôl, töreked-
ve ezzel arra, hogy az ifi korú játékosok minél több játéklehetôséget kapja-
nak a felnôttek között. Elsô lépésként megyénket körzetekre osztották, ahol 
körzeten belül selejtezô/osztályozó mérkôzést játszanak a csoportba tartozó 
csapatok (oda-vissza vágó), majd a csoportban elért eredmények alapján 
(tavasszal) kiderül, ki melyik megyei osztályban indulhat (a csoport elsô két 
helyezettje indulhat a megye I.-ben). A felkészülést július közepén kezdtük 
heti 2-3 foglalkozással. A cél a megye legmagasabb osztályában történô 
indulás. Keretünk némi változáson is átesett, a csapattársak nagy örömére 
újrakezdte Hajdú Patrik, Dobák Csaba, illetve sikerült átcsábítanunk Szeg-
halomról a gólerôs László Attilát, sajnos néhány játékosunk tanulmányai 
miatt felhagy a focival. Jó hír, hogy tehetséges fiatal játékosunk Nagy Achil-
lesz a felnôttek között is bemutatkozott a felkészülés folyamán.

Bízunk benne, hogy sikerül céljainkat elérni! Hajdu Csaba

ÚtfelÚjítások
A felújítás tartalma: a szennyvízcsatornázás utáni erôteljes nyomvonalsüllyedé-

sek javításra kerültek, majd egy új aszfaltszônyeget kaptak az utak. Így a Mátyás 
Király és a Kossuth utca között új úton lehet közlekedni. Javításra került még a 
Strand falatozó elôtti bejáró és tér, a Kastélypark fürdô elôtti parkoló egy része, a 
Mátyás Király utca 2. szám alatt lévô társasházak között lévô bekötô út, és új út 
épült a Batthyány utcai zugban teljes pályaszerkezettel. Felújított utak és hosszuk: 
Gacsári utca: 876,6 fm; Mikes utca: 279,27 fm; Bajcsy- Zsilinszky utca: 930,23 
fm; Baross utca: 373,32 fm; Pozsonyi utca: 533,04 fm.

Születések
Illyés Rebeka 2015.07.11.

H ázasságkötések
2015. július 17-én került sor Bere Ildikó és Sipos László házasságkötésére.
2015. július 18-án került sor Nagy Mária és Szûcs Lajos házasságkötésére.
2015. július 18-án került sor Csabai Emília és Török Péter házasságkötésére.
2015. július 23-án került sor Sárvári Attila és Csák Anikó házasságkötésére.
2015. július 24-én került sor Lukács Nóra és Ali Szabolcs István házasságkötésére.
Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!

szeptemberi progrAmok

iskolAi évnyitó
2015. augusztus 31. 17.00 óra
Helyszín: Sportcsarnok

sárrét virágAi és ízei fesztivál
2015. szeptember 5. 
Helyszín: Iskolai Technikaterem
Szervezô: Füzesgyamati Nôk Egyesülete

HittAnos évnyitó
2015. szeptember 13.
Helyszín: Unitárius templom
Szervezô: Unitárius Egyház

A tourinform irodA nyári nyitvA 
tArtásA
A tavalyi tapasztalatok alapján a Tourinform 
iroda a nyári szezonban hétvégén is nyitva tart 
10.00-17.00 óráig, valamint az idén szeptem-
ber elsô hétvégéjén is. Nyitva tartási idôben 
az iroda valamennyi szolgáltatása igénybe 
vehetô. Szeretnénk vendégeink figyelmébe 
ajánlani az újonnan megjelent „Helyi értékek 
Füzesgyarmaton” címû kiadványt, amely az 
irodában ingyen átvehetô!

ii. füzesgyArmAti strAndfesztivál
Az idei évben ismét megrendeztük a Fürdôk 
Éjszakája programhoz csatlakozva a II. 
Strandfesztivált, amely két napon keresztül 
szórakozatta az ide érkezôket. A rendezvény 
elsô napján a Well Hello csapata vonzott be 
számos érdeklôdôt, a második napon pe-
dig a Kelemen Kabátban koncertje fokozta 
a hangulatot. Mindkét napon lehetôség nyílt 
éjszakai fürdôzésre és a koncertek után dj-k 
különbözô stílusait ismerhettük meg. Újdon-
ságként kültéri ping-pong asztallal színesítjük 
szolgáltatásainkat, mely a fürdô- és a szálló-
vendégeink számára is aktív pihenést nyújt.

A TOURINFORM IRODA HOSSZÍTOTT NYITVA 
TARTÁSSAL VÁRJA AZ ÉRDEKLÔDÔKET

Hétfôtôl-péntekig: 9-17 óráig
szombat-vasárnap: 10-17 óráig

(Júniustól szeptemberig)
szombat: 10-15 óráig

(szeptember - októberben)


