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Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a Gazda- és Vállalkozónapok. 
A rendezvény keretében egy vidékfejlesztési konferenciát is szerveztek, 
amelynek vendége volt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. 4-5. oldal

Ajánló

ElismErés A 
vállAlkozóknAk
Az év legkiemelkedôbb 
vállalkozóját, vállalkozását 
jutalmazták a Gazda- és 
Vállalkozónapokon.
 2. oldal

Új vEzEtô A 
bölcsibEn
A Képviselô-testület döntött 
a bölcsôde új vezetôjérôl, 
aki bemutatkozott az olva-
sók számára.
 2-3. oldal

Új információs 
oldAl
A járások munkájáról és a 
könnyebb ügyintézésrôl tá-
jékozódhatnak egy új webes 
felületen.
 3. oldal

Ajánló

táblAAvAtás A 
jubEliumi év jEgyébEn
Száz éve született Szi-
tás Erzsébet, akinek a 
tiszteletére emléktáblát 
avattak a Magyar Kultúra 
Napján. 6. oldal

gigAntikus sál A 
sportcsArnokbAn
Egy kétszáz méteres sá-
lat kötöttek Füzesgyar-
maton, amellyel a méh-
nyakrák megelôzésére és 
a jótékonyság fontossá-
gára kívánták felhívni a 
figyelmet. 7. oldal

játékos kErEstEtik
Már többen visszatértek, 
de még több sportoló je-
lentkezését várják a nôi 
kézilabda csapatba.
 8. oldal

lEngyEl dElEgáció füzEsgyArmAton

A Tourinform Iroda közel egy éves elôkészítô 
munkája eredményeként testvérvárosi kapcsolat 
kialakítása céljából a Gazdanapokra vendégül lát-
hattunk egy öt fôs delegációt Lengyelországból, 
Nowy Targ kistérségébôl. A delegáció tagjai voltak: 
Jan Smarduch, Nowy Targ Járás elnöke;  Marcin 
Kolasa, elnökhelyettes; Beata Szewczyk, jegyzô; 
Nina Warpecha, jogtanácsos; Elzbieta Skałuba, a 
promóciós osztály dolgozója.

A csoport csütörtöktôl szombat estig vendéges-
kedett a Hotel Garában, ahol csütörtök este tolmá-
csok segítségével egy kellemes ismerkedô megbe-
szélésen vehettek részt a magyar oldalról Bere Károly polgármester, Vida Imre képviselô és Tôkésné Gali Mónika, a 

Tourinform Iroda vezetôje társaságában.
Pénteken délelôtt a vendégek és a kistérség polgármesterei egy bemutatkozó megbeszélé-

sen ismerkedtek egymás intézményi, gazdasági és financiális adottságaival, majd ezt követôen 
megtekintették a Kastélypark Fürdôt, a Galambos Hintókészítô Mûhelyet, és ellátogattak a KUKA 
Robotics Hungária Kft. üzemébe is. Szombaton a „Sárrét Gyöngye” gyógyvíz áldásos hatásának 

megtapasztalása után együtt énekeltek a cigányzenészekkel a disznótoron, majd Szeghalmon folytatva programjukat 
megtekintették Túri János tûzoltó parancsnok magángyûjteményét, a „Mundérba bújt történelem” kiállítást. Kovács 
Tibor, a LEADER HACS munkaszervezet vezetôje a helyi forráselosztásról és az akciócsoportról tartott rövid tájékoz-
tatót, mely rendkívül érdekelte lengyel partnereinket. Macsári József szeghalmi polgármester meghívására a 40 éves 
jubileumát ünneplô Táncegyesület gálamûsorán bepillantást kaphattak térségünk kulturális életébe is.

Búcsúzóul Jan Smarduch elnök és Bere Károly polgármester megállapodtak abban, hogy az együttmûködést folytat-
ják, s mihamarabb közös elônyökkel járó üzleti együttmûködéseket indítanak el. (Csereüdültetés, testvérvárosi pályá-
zatok benyújtása, városüzemeltetési jó gyakorlatok átadása, stb.) Ehhez elsô lépésként a vendégek magukkal vihették 
a kistérségrôl és Füzesgyarmatról készített konkrét üdülési ajánlatokat is tartalmazó lengyel nyelvû kiadványainkat.

Tourinform Körös-Sárrét Iroda, Füzesgyarmat
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önkormányzAti HírEk

A „szErvEzEtfEjlEsztés füzEsgyArmAt város önkormányzAtánál” c. pályázAt összEgzésE

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 20,01 millió forint vissza nem térítendô  támogatást nyert el az Államreform 
Operatív Program – 1.A.5-2013-as kódszámú, „Szervezetfejlesztés konvergencia régióban lévô önkormányzatok szá-
mára” tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata áttekintette a mûködésének azon elemeit, amelyek esetében változás szük-
séges a megváltozott önkormányzati feladatellátás, valamint a feladatok hatékonyabb ellátása miatt. Az azonosított 
területeken a Hivatal a változást megtervezte, megvalósította, és az eredményeket visszacsatolta. A tervezett tevé-
kenységek megvalósításával létrejött egy hatékony és gazdaságosan mûködô önkormányzati struktúra.

ElôzEtEs költségvEtési tErv tárgyAlásA

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervét Bere Károly polgármester, illetve Sándor Gyuláné pénzügyi 
osztályvezetô ismertette. Megtörtént az önkormányzati Kft-k elôzetes pénzügyi tervének tárgyalása is, mely témakör 
elôadója Kovács Márton ügyvezetô volt a Kastélypark Kft részérôl, valamint Turbucz Róbert ügyvezetô a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. részérôl.

vállAlkozások munkAHElytErEmtésénEk támogAtásA

A Képviselô-testület egyhangúlag elfogadta a helyi vállalkozások munkahelyteremtô támogatásáról szóló rendelet-
tervezetet, melyet Dr. Makai Sándor jegyzô dolgozott ki és ismertetett. Ennek értelmében a helyi vállalkozások minden 
munkanélküli személy 5 évig tartó foglalkoztatása esetén 500.000 Ft vissza nem térítendô támogatást kapnak. 2015. 
elsô félévében még nem ír ki az önkormányzat munkahelyteremtô pályázatot.

két díjAzott A „év vállAlkozójA”

Zárt ülésen döntés született arról, hogy mely két helyi vállalkozó nyerheti el az idén elsô ízben átadásra kerülô „Év 
Vállalkozója Díjat”. A két személy neve 2015. február 6-án a Gazdanapok díszvacsorája keretében került ünnepélyesen 
kihirdetésre: Egeresi István egyéni vállalkozó és Pikó Csaba, a Golden Pallet Kft. ügyvezetôje.

Egeresi István, egyéni vállalkozó Pikó Csaba, a Golden Pallet Kft. ügyvezetôje

Új vEzEtô A bölcsôdE élén

A Bölcsôdevezetôi pályázat elbírálása is zárt ülésen tör-
tént. A Képviselô-testület kinevezte Gazsóné Kovács Andre-
át, aki egyedüli pályázóként érvényes pályázatot nyújtott be, 
melyben ismertette az ülésen elfogadásra került szakmai ter-
veit, elképzeléseit. Jelentôs fejlesztésre kerül sor tavasszal a 
bölcsôdében, miután a Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatala Dr. Makai Sándor jegyzô úr pályázatát 
elfogadva 10 újabb bölcsôdei férôhely létesítését támogat-
ja. Ez elôreláthatóan kielégíti majd a lakosság igényeit, és a 
szakhatósági engedélyek beszerzése után várhatóan április 
1-tôl már 34 férôhellyel fog üzemelni a bölcsôde.



Új vEzEtô A bölcsôdE élén

2015. február 01-tôl sikeres pályázata eredménye-
ként Gazsóné Kovács Andrea vezeti a Füzesgyarmat 
Város Önkormányzat Bölcsôdéjét.  

Andrea 20 éve él Füzesgyarmaton. Végzettségét 
tekintve pedagógus, diplomáját 2000-ben szerezte a 
Szegedi Juhász Gyula Fôiskolán. Gyermekei születését 
követôen a Füzesgyarmat Polgármesteri Hivatal Városi 
Gyámhivatalában helyezkedett el elôször gyámhivatali 
ügyintézôként, majd ezt követôen a Polgármesteri Hi-
vatal személyzeti ügyeit intézte. 

Az intézményvezetôt szakmai céljairól kérdeztük:
- A bölcsôdében munkamegosztáson alapuló, célra 

orientáló, összehangolt komplex és folyamatos tevé-
kenység megvalósítását tûztem ki célul. A munkahelyi körülmények között fontos a baráti légkör, de még fontosabb az 
abból kialakuló jó csapatszellem, a hatékony együttmunkálkodás. A legfontosabb vezetôi feladatomnak, sôt, köteles-
ségemnek tartom, hogy a már jól mûködô bölcsôde dolgozóiból még eredményesebben, hatékonyabban mûködô kol-
lektívát hozzak létre. Legyek képes meghallgatni és elfogadni mások véleményét, nyitottan és empatikusan viszonyulni 
kollégáimnak a mindennapokban adódó problémáihoz. Mindezen túl, az egymás iránti tisztelet és demokratikus elvek 
alapján tudjam meghozni a szükséges, egyszemélyi döntéseket. Vezetôként meg kell teremtenem azokat az alkalma-
kat, amelyek valódi kapcsolatot jelentenek a dolgozókkal, illetve a bölcsôdében lévô gyermekekkel. Úgy vélem azon-
ban, hogy a vezetô az a személy, aki a legmesszemenôbben éreztetni tudja kollégáival azt, hogy fontosak, elfogadott 
és hasznos tagjai a közösségének. 

A másik fontos célkitûzésem, hogy megszüntessük a várólistát a bölcsôdében. Nagyon örömteli dolognak tartom 
azt a folyamatot, hogy egyre több gyermeket vállaló szülô tud és akar minél hamarabb visszakerülni a munka világába, 
melynek egyik legfontosabb elôfeltétele, hogy gyermekét egy gondoskodó, biztonságos intézményben tudja elhelyezni. 

A Bölcsôdében az engedélyezett létszám 24 fô, a Családi Napköziben 7 fô. Februárban a beíratott gyermekek száma 
a Bölcsôdében 24 fô a Családi Napköziben 7 fô, ebbôl is kitûnik, hogy a létszámbôvítés indokolt lenne, mivel egyre 
nagyobb az igény a bölcsôdei felvételre, jelenleg 5 gyermek várakozik a bölcsôdei felvételére.

(szerk.)

WEboldAl A békés mEgyEi járásokról

A közigazgatás átszervezésével a kormányzat alapvetô cél-
ja egy ügyfélbarát, emberközpontú hivatali rendszer kiépítése, 
amelyben a lakosság könnyebben el tud igazodni, gyorsabban, 
gördülékenyebben tudja ügyeit intézni.

A cél elérése érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal 
az országban egyedülálló módon olyan internetes portált indít, 
amelyen a látogatók a járási hivatalok munkájáról kaphatnak 
tájékoztatást. Az oldalon a kormányablakok, hivatalok általá-
nos adatain, elérhetôségein, ügyfélfogadási rendjén túl arról 
is információt kaphatunk, hogy milyen események történtek a 
megye kilenc járásában.

A honlap hírportál jellege mellett nagy szerep jut az ügytípu-
sokkal kapcsolatos tájékoztatásnak is, amelyhez a szükséges 
dokumentumok letölthetôek, jelentôsen csökkentve ezzel a 
személyes ügyintézés idejét.

A portál azért is egyedülálló, mert a tartalmakat az illetékes hivatalok munkatársai töltik fel a felületre, így az infor-
mációk közvetlenebbek, szorosabban kötôdnek az adott járások életéhez, és a legfrissebb tudnivalókat nyújtja a Békés 
megyei embereknek.

A kormányhivatal a fejlesztôkkel arra törekedett, hogy minél barátságosabb, felhasználóbarát felület kerüljön kialakí-
tásra, de nagy hangsúlyt kapott az áttekinthetôség is, hogy az állampolgár a lehetô legrövidebb úton juthasson hozzá 
a számára szükséges információkhoz.

Elkészült a mobil verzió is, lehetôvé téve azt, hogy a naprakész tartalmak az egyre 
gyorsabban terjedô mobil készülékeken is kényelmesen és gyorsan elérhetôek legye-
nek.

Az elsô idôszak visszajelzéseibôl leszûrt tapasztalatok alapján a honlap fejlesztése 
folytatódni fog a hatékonyság javítása érdekében.

A weboldal a www.bekesijarasok.hu címen érhetô el.
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iv. füzEsgyArmAti gAzdA- és vállAlkozónApok, vidékfEjlEsztési konfErEnciA

Negyedik alkalommal került megrendezésre Füzesgyarmaton a Gazda- és Vállalkozónapok, Vidékfejlesztési Konfe-
rencia. A rendezvény helyszínét a Thermal Hotel Gara Gyógy- és Wellness Szálloda Szitás Erzsébet konferenciaterme 
biztosította. Több neves elôadó is megtisztelte a vendégeket jelenlétével.

A vendégek érkezését és regisztrációját követôen a „Füzesgyarmat Értékei” címû kiállítás megnyitására került sor, 
melynek célja a helyi vállalkozók és kézmûvesek termékeinek bemutatása, népszerûsítése volt. A kiállítást a Mûvelôdési 
Ház kollektívája szervezte, s a következô kiállítók kaptak lehetôséget a bemutatkozásra: Szitás Erzsébet Képtár, Fü-
zesgyarmati Foltvarró Csoport, Füzesgyarmati Népi Kismesterségek és Kézmûvesek Egyesülete, Füzesgyarmati Va-
dásztársaság, Galambos Sándor Hintókészítô, Macskási Tejtermelô Zrt., Golden Pallet Kft., Kastélypark Fürdô, Falusi 
Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete (FVSZE), Barkóczi-méhészet, La Rete Hungária Kft.

A vendégeket Bere Károly, Füzesgyarmat polgármestere, majd Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter kö-
szöntötte.

A konferencia elsô része a megújult pályázati rendszer és a forrásszerzési lehetôségek bemutatásáról szólt. 
Elsôként Joó Szabolcs, az Opus Team Kft. elnökének elôadásában „A 2014-2020-a uniós fejlesztési ciklus” címmel 

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programról (GINOP) valamint a Vidékfejlesztési Programról (VP) kaptunk 
pontos tájékoztatást.

A második elôadást Pintér Balázs, az MNVH Közvetlen Támogatások igazgatója tartotta. A prezentáció címe a 
„Közvetlen Támogatások (EMGA) alakulása a KAP változásának tükrében”. Információkat kaptunk az Alaptámogatás 
(SAPS), a „Zöld” komponens, a fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatások, valamint a termeléshez kötött támogatá-
sok rendszerérôl és ezek feltételeirôl. 

Pontos bemutatást hallhattunk a Nemzeti Agrárgazdaság Kamarájának felépítésérôl, tevékenységeirôl és jövôbeli 
terveirôl Dr. Kulcsár Lászlótól, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnökétôl. Az elôadás címe „A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara struktúrájának és a vidéki gazdaság fejlesztéséért végzett tevékenységeinek bemutatása”.

Petróczki Zoltán Gábor, a Békés Megyei Kormányhivatal elnöke a „A Kormányhivatal és a vállalkozások kapcsolódási 
lehetôségei” címmel a Kormányhivatal szervezeti felépítésének és tevékenységének rövid bemutatásáról, a Kormány-
hivatal munkaügyi szakigazgatási szervérôl, a vállalkozások mûködésének segítésérôl, valamint az S3 Stratégiáról 
tartotta elôadását.

A konferencia elsô részét Zalai Mihály, Békés Megye Önkormányzat Közgyûlés elnökének prezentációja zárta. „Bé-
kés Megye Önkormányzatának területfejlesztési céljai” címmel a Területfejlesztési Operatív Programról (TOP) valamint 
a Békés Megyei Önkormányzat jövôbeni feladatairól és céljairól tájékozódtunk.

A sajtótájékoztató és a szünet után a rendezvény második része a helyi erôforrások és jó gyakorlatok bemutatá-
sáról szólt.
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Elsôként Glózik Klára, Békés Megyéért Vállakozásfejlesztési Alapítvány igazgatójának prezentációját láthattuk „A 
BMVA tevékenységének bemutatása, hitelezés, mikrohitel program” címmel. Az alapítvány célja – eddigi tevékenysé-
geinek fenntartása és fejlesztése mellett - az ôstermelôk és kisvállalkozók bevonása a hitelprogramba.

Bere Károly, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának polgármestere Füzesgyarmat költségvetési helyzetét követôen 
a város jövôbeni terveirôl, valamint az Önkormányzat gazdasági társaságainak bemutatásáról adott tájékoztatást. 
Elôadásának címe „Az Önkormányzat és a vállalkozások közötti együttmûködés jelene és jövôbeni tervei”.

Következôként Molnár Sándor, Vésztô Város polgármesterének elôadásában „A Körös-Sárréti Leader Akciócsoport 
tevékenysége” címmel a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesületrôl és eredményeirôl, továbbá tevékenységein belül a 
LEADER és a Széchenyi 2020 programokról kaptunk információt.

A továbbiakban Báló Zsolt ügyvezetô igazgató elôadásában a Macskási Tej Zrt. történetérôl és jelenlegi munkájáról 
hallottunk. A prezentáció címe „Több mint 20 éve a piacon! – A Macskási Tej Zrt. tevékenységének, fejlôdésének be-
mutatása”.

Pikó Csaba igazgató „Minôségi raklapgyártás a – Golden Pallet Kft. bemutatása” címmel érdekes tájékoztatást adott 
a Kft. mûködtetésérôl, anyaghasználatáról és a raklapgyártás folyamatáról.

A konferencia elôadói a Schamschula Virág által készített díszüveg órákat, Szabó László által gyártott díszdobozban 
kapták emlékül. 

Este 19 órától a Díszvacsorán az „Év Vállalkozása” díjak átadására került sor, melyeket Egeresi István egyéni vállal-
kozó és Pikó Csaba, a Golden Pallet Kft. igazgatója vehettek át.

A rendezvény támogatói:
• Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület - Szeghalom
• CYEB Energiakereskedô Kft. -Szentendre
• CENTERING-ALFA KFT. - Debrecen, 
• Layer Kft. - Szeghalom, 
• VEZETÔKÉPZÔ AKADÉMIA KFT. - Gödöllô,
• Szabó László egyéni vállalkozó – Füzesgyarmat
• Swietelsky Magyarország Kft.- Békéscsaba

Tourinform Körös-Sárrét Iroda
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szitás ErzsébEt Emléktábláját 
AvAttuk

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2015. 
január 23-án rendeztük meg Szitás Erzsébet 
festômûvész születésének 100. évfordulójának 
emlékünnepségét.

A mûvész Füzesgyarmat szülöttjeként éle-
te utolsó szakaszában ajándékot adott az ôt 
felnevelô, elindító közösség utódainak: közel 
kétszáz alkotása került így városunkba, az ô ne-
vét viselô képtárba. Remélte, hogy ahogyan ô 
szerette és becsülte az embereket, ôt is becsül-
ni fogják a gyarmatiak, és emlékezni fognak rá.

Füzesgyarmaton, a volt Illés iskola épülete adott otthont a képeknek. A megnyitó 1997. 
januárjában volt, így ennek is tizennyolcadik évfordulója e hónap.

Az emlékünnepséget Lévainé Homoki Éva, a Hegyesi János Városi Könyvtár és 
Közmûvelôdési Intézmény igazgatója nyitotta meg, aki bevezetôjében beszélt a Magyar Kul-
túra Napjáról és Szitás Erzsébet adományáról röviden, majd Bere Károly polgármester úr 
köszöntötte a vendégeket, és megemlékezett arról, hogy akkori elôdje, dr. Szentesi Károly 
jól tette, hogy befogadta e becses ajándékot. Ezt követôen a festômûvész kedves rokona, 
barátja, Nagytiszteletû Nagy László nyugalmazott református püspök-helyettes úr méltatta a 
mûvész életútját, és beszélt a huszadik századi Füzesgyarmatról személyes emlékei alapján. 
Utána Antal Ágnes tolmácsolta szépen Illyés Gyula Örök s mulandó címû Szitás Erzsébethez 
írt versét. Doma Katalin, a képtár tárlatvezetôje a mûvészek és befogadóik kapcsolatáról, 
Szitás Erzsébet reformátusságáról beszélt, valamint személyes kötôdését elevenítette fel 
a segítôkész, mûvészetnek élô festônôvel. Minden prózai és költôi beszédet csodálatos 
akusztikával szóló zenei részek kötöttek össze, melyeket Nagy Gábor és Gál István helyi 
zenepedagógusok elôadásában hallhattak a jelenlévôk. Az emlékünnepségre az „örökbefo-
gadási akciónak” is köszönhetôen sikerült néhány addig bekeretezetlen képet is kiállítani. 
Két mûvészetpártolónknak itt is megköszönjük: Gergely Istvánnénak és Bagdány Tamás-
nak, valamint egy névtelenséget kérô adományozónak. Az emlékünnepség végén került leleplezésre Szitás Erzsébet 
emléktáblája a képtár Kossuth utcai homlokzatán, melyet Füzesgyarmat Város Önkormányzata állíttatott, és Elek 
Imre szeghalmi születésû szobrászmûvész alkotott. Befejezésül pedig állófogadásra invitálta a tisztelt megjelenteket a 
könyvtárunk igazgatónôje a Hotel Garába. A csepergô esô ellenére is sokan eljöttek erre a jeles eseményre. Köszön-
jük, és szeretettel várjuk a jövôben is a füzesgyarmatiakat és minden ide látogatót! Kérjük, érdeklôdjenek tervezett 
programjainkról a könyvtárban vagy a képtárban! Szeretnénk a jövôben sok rendkívüli rajzórát, mûvészetek találkozóját, 
nyári alkotótáborokat szervezni, hogy elevenné, élôvé tegyük a helyet, melyet Szitás Erzsébet olyan nagy szeretettel 
készítgetett elô nekünk, gyarmatiaknak. Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intézmény

citErA és énEkszó

A cím méltán jelképezi azt a családi örökséget, amelyet Fekete Jánosné, született 
Tôke Emma néni családjának többek között életének eddigi 90 évében átadott.

Emma néni 1925. január 13.-án született hetedik gyermekként egy dolgos, földmûves 
családba. Hagymásban éltek és már kora gyermekkorában megtanulhatta a kétkezi 
munka nehézségeit. 1945-ben kötött házasságot Fekete Jánossal, akivel elôször a Far-
kas-szigetre, majd a Garai térre költöztek, ahol együtt nevelték fel öt gyermeküket: Em-
mát, Jánost, Erzsikét, Marikát és Jucit. Családanyaként a háztartást vezette, gondozta 
a rengeteg állatot, amely a ház körül élt, míg férje a TSZ-ben dolgozott. 1968-ban a 
család az Ady Endre utcába költözött, ahol a nehéz házimunka mellett a nagymamává 
vált Emma néni az egyre gyarapodó unokák gondozásában, nevelésében is segédkezett, 
ezzel is segítve dolgozó gyermekeit. Ha kellett óvodába, iskolába vitte ôket, az egészen 

piciket pedig napközben otthon látta el. János bácsi elvesztése utáni szomorúságát Robi unokája enyhítette, aki nagy 
támasza volt idôsödô korára. 2003 óta az egyre többet betegeskedô nagymamáról Juci lánya gondoskodott.

Drága emlékû dédmamám – Szabó Imréné, született Tôke Mária – édestestvére Emma néni által a családfa koro-
nája 5 gyermekkel, 11 unokával és 20 dédunokával bôvült az elmúlt 90 évben. A címben szereplô citera és énekszó 
végigkísérte a család életét. A játék, a boldog-szomorú énekek mind-mind egy összetartó család mindennapjait tükrö-
zik számunkra. „A családok ugyanúgy változnak, ahogy a képek, csak a keret marad ugyanaz. A család mély kötelék, 
ami összetart minket…”

Fekete Jánosné Tôke Emma és férje ez a keret, támasz volt egész életében szerettei számára. Kívánjuk, hogy ez a 
keret és ez a kép soha ne törjön szét, helyüket gyermekeik vegyék át, s a családfa koronája lombosodjon, új hajtásokat 
hozzon és énekét már az égiek kórusában kísérje citeraszó. Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok
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EgyHázAink élEtE
kEttéosztott fEbruár

Keresztényi, de mindennapi életünket is szépen „elosztotta” a 
naptár. Hónapunk elsô fele még a farsangolás ideje, második fele, 
húshagyó keddel bezáróan és hamvazó szerdával kezdôdôen a nagy-
böjti elindulás Húsvét felé.

A januári egyetemes imahét lelkileg megerôsítette a három fele-
kezet résztvevô híveit a három templomban tartott összejövetelek 
alatt, hogy mindennél drágább az összetartozás, a testvériség mun-
kálása vallástól függetlenül. Ebben a szellemben folytattuk utunkat a 
farsang hátralévô idôszakában és a Húsvét felé való közös elindulás 
alkalmával.

Ezt a kettéosztottságot (amelyben ott van az öröm, a jókedv, a 
nevetés, az önfeledt boldogság, majd az ünnepváró „megkomolyodás”, amikor „Fölséges dáridók /, Keserves dáridók 
/ Muzsikája kerüljön /, Hangja messze kerüljön.”) olyan szépen foglalja-fogja össze Ady Endre az imént már idézett 
versben: „ Aludjak kacagón / Álmodjak kacagón, / S boldoguljak álmomban, / Valami nagyon nagyot / Valami dicsô 
nagyot / Álmodva hadd képzeljek, / Éjemben hadd képzeljek.” Aztán ez álmodozó hangulatból átmegy a felnôtt komoly-
kodásba, de, mint szokta, mindig gyermeki lélekkel (akárcsak karácsonyi várakozásakor!): „imádkozzak, mint gyerek, / 
régi iskolás gyerek, / Istenes áhítattal, / Altató áhítattal: /… Adj / csöndes éjt szüleimnek, adj csöndes éjt mindenkinek. 
Istenem, / én járva-kelve, fölvirradva / és lefekve imádlak, mint / édes Atyám. Jó Atyám, viselj gondot rám, ámen.” 
Ezzel az útbaigazítással mit is tettünk és teszünk kis gyülekezetünkben? Február utolsó farsangi vasárnapján hangula-
tos gyermekistentiszteletre gyûltünk össze, amikor a szertartást Korcsok Andris és Hegyesi Zsolt hittanosok végezték. 
Szellemes jelmezekbe öltöztek fel többen, minden gyermek a sok tombola és elfogyasztott édesség mellett ajándékot 
kapott a Margaréta Családosok Egyesülete vezetôjétôl, gondnokasszonyunktól, hiszen már régóta már együtt tartjuk az 
ilyen összejöveteleinket, alkalmainkat. Aztán jött a böjtfôi vasárnap, amikor a kommunizmus áldozataira emlékeztünk 
méltó mûsorral, versekkel (hittanosok és felnôttek), énekekkel, szólókkal, (hittanosaink, népdalkör, református kórus), 
ökumenikus szertartással, lelkészek szolgálatával (katolikus, református, unitárius) és imádságos lélekkel elindultunk 
felkészülni Húsvét áldott ünnepére. Unitárius egyházközségünk tagjai nevében kívánunk örömteli, boldog farsangi na-
pokat és hittel, bizakodással, tavaszváró reménykedéssel teli böjti napokat: Balázsi László ny. mb. püspök-unitárius 
lelkész, családja és gyülekezete hívei.

211 métEr – A sál, 
AmEly „összEköt bEnnünkEt”

Az új évet még alig kezdtük el, de máris tartalmas prog-
ramokat, illetve eredményeket tudhatunk magunk mö-
gött. Közel két hónapig tartó munkával egy 211 méteres 
sálat kötöttünk Füzesgyarmaton. A több mint 40 lánynak 
és asszonynak köszönhetôen - akik az Európai Nôk Szer-
vezetének felhívására jelentkeztek –, ismét az országban 
egyedülálló módon hívtuk fel a figyelmet a méhnyakrák 
megelôzés fontosságára. A sálhoz nagy mennyiségben 
kaptunk felajánlásokat az ország számos pontjáról, többek 

közt Békéscsaba, Szigetszentmiklós, Tiszaörs, Szeghalom, Budapest, illetve Füzesgyarmat Város Önkormányzata is 
segítette ötletünk megvalósulását. Az elkészült gigantikus méretû sálat a helyi általános iskola 7. és 8. osztályos ta-
nulóinak a segítségével feszítettük ki a sportcsarnokban. Egyedi felhívásunknak, illetve a prevenciós eredményünknek 
köszönhetôen különbözô országos rádiók, tv-k és az írott sajtó is többször foglalkozott városunkkal. Mindezek mellett 
ismét hírét vittem településünknek a IX. Európai Méhnyakrák Megelôzési Hétre is. 

Az említett sál ötletünknél arra is ügyeltünk szervezô társammal, Bujdosó Istvánnéval, hogy a figyelemfelkeltés mel-
lett hasznos célt is szolgáljon. Ezért 120 darab sálat eljuttattunk 
Budapestre február 5-én, pontosabban Csepelre, az Ökumeni-
kus Segélyszervezet nappali melegedôjébe, ahol Bakonyi Judit 
az Intézményvezetô, aki szintén füzesgyarmati származású. Még 
tart a tél, hidegek az éjszakák, de bízom benne, hogy a sálakkal, 
illetve azzal a szeretettel, ahogy átadtuk a sálakat, egy kis me-
legséget csempésztünk a fedél nélküli emberek életébe.

„Ott kezdôdik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, 
hogy mások is élnek a földön ôkívüle, és amit tesz, úgy teszi, 
hogy nemcsak magára gondol, hanem másokra is.”

Ezúton is köszönet mindenkinek. Közös munkánk ismét ered-
ményes volt!

Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô
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tEHEtséggondozás óvodás korbAn i.

„Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges, nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni.”
(Szabó Magda)

A „Lurkófalva” Óvodánkat a Nemzeti Tehetségsegítô Tanács által szeretnénk tehetségponttá nyilvánítani. Ezért 2015. 
januárjától óvodánkban a kézmûvesség és sport területén beindítottuk a fejlesztô tevékenységeket. Hittel valljuk: „A 
kreativitással, a tehetség sorskérdéseivel már óvodás korban foglalkozni kell, hiszen ezek a kérdések már az óvodában 
dôlnek el leginkább”. Óvodapedagógiai munkánk során a kiválóan kreatív, tehetségígéretes gyermekek saját csoport-
jukban élik óvodás életüket. Elsôsorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel akarnak, amit szeretnek. A gyermekek 
fejlesztése két síkon történik: óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva, illetve kiscsoportos kreativitást 
fejlesztô „tehetséggondozó” foglalkozások keretében.

Csermely professzor úr fontos gondolata pedig az volt a témához, 
hogy minden gyermek tehetséges lehet valamiben, de azt idejében 
fel kell fedeznünk, majd meg kell erôsítenünk olyan óvodapedagógu-
sokkal, akik értéket tudnak kínálni, és maguk is elkötelezettek, mo-
tiváltak azon a tehetségterületen. Ebben a korban már nagyon nagy 
különbségekkel kerülnek hozzánk a gyermekek. Olyan markáns adott-
ságokkal, gyenge és erôs pontokkal jönnek, hogy mi sem könnyebb, 
mint észrevenni azt, melyikük miben különleges. A gyerekek éppen 
óvodás korban mutatják meg igazán színesen, mi minden van bennük 
– persze csak olyan közegben, ahol szabadon szárnyalhatnak, és az 
óvodapedagógus követi a gyerekek belülrôl fakadó szükségleteit. A 
pedagógusoknak pedig éppen ezért tudatosan kell a gyerekeket ab-
ban segíteni, hogy utak nyíljanak elôttük, ne pedig záruljanak.

Tehetséggondozással foglalkozó óvodapedagógusok: - kovács pálné – Játszóház vezetô, oktató, csuhékészítô
- kovács sándorné – Játszóház vezetô, oktató, szônyegszövô - szijjártóné megyesi Andrea - szakvizsgázott óvo-

dai gyógytestnevelô - darabosné bálint mária - szakvizsgázott óvodai gyógytestnevelô
Soha nem sejthetjük, mi rejlik két csillogó gyermeki szempár mögött!

Károlyi Zsigmondné, intézményvezetô

füzEsgyArmAti kézilAbdA sk

A 2013/14-es bajnokságnak 15 játékossal indultunk neki, heti két edzéssel. Ezen kívül részt vettünk egy elôkészületi 
tornán Komádiban. Sajnos két játékosunk visszavonult, így rájuk nem számíthattunk a második szezonban. A 12 csa-
patos bajnokságban 22 mérkôzést játszottunk, fél szezonban a 8.-, bajnokság végén a 7. helyen végeztünk.

A 2014/15-ös szezon nagyon nehezen indult számunkra, ugyanis a csapat elsô számú kapusa a tavalyi év utolsó 
elôtti meccsén komoly sérülést szenvedett, a másik kapusunk tanulmányai miatt nem tudott mindig megjelenni. Úgy 
tûnt, hogy nem is indulunk az ez évi bajnokságon, de hála a játékosok hozzáállásának és a vezetés utánajárásának, 
sikerült egy kapust igazolni Békéscsabáról. Ezen kívül egy éves rábeszélô munkánk is nagy eredményt hozott, ugyanis 
két olyan játékos tért haza, akikkel nagyon sokat erôsödtünk. Valamint próbáljuk hozzánk csalogatni azokat a fiatalo-
kat, akik az általános iskolát befejezve a közelben tanulnak tovább. Így tehát ezúton is felhívjuk a fiatal lelkes kézilab-
dázni vágyók figyelmét, hogy bármikor csatlakozhatnak hozzánk.

Az idei bajnokság 11 csapatból áll, most, a szezon felénél a 3. helyen állunk, és nagy elánnal várjuk a folytatást. 
Ráadásul hazatért még egy játékos, aki nagyot lendíthet a csapat munkáján.

A csapat tagjai: Szabó Ildikó, Zsila Andrea, Bondár Anikó, Kozák Anita, Fodor Csilla, Herczegh Szabina, Farkas Klau-
dia, Szabó Roberta, Acsai Krisztina, Tóth Ágnes, Hôgye Anikó, Kozák Magdolna, Varga Tímea, Rácz Mária, Salya Nóra. 
Edzô: Tóth Lajos, technikai vezetô: Palánki Imre.

H ázasságkötés
2015. február 06-án került sor

Kardos Anna Mária és
Bökfi Csaba Mihály

házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk
a fiatal párnak!

A margaréta családos Egyesület
tisztelettel megköszöni 2014 évi támogatóinak

személyi jövedelemadójuk 1 %-át.

Melyet programok megvalósítására,
gyermekek táboroztatására fordít.

Kérjük továbbra is 
támogassák szervezetünket.

Egyesületünk adószáma:
18144277-1-04


