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Július 26-27-én tartották meg a város legnagyobb rendezvényét, a kétnapos 
Füzes Fesztivált, amely számos szórakoztató programmal, koncertekkel várta 
a település lakóit és a környékbôl érkezett látogatókat. 2. oldal

Ajánló

AktívAk A sárréti 
fotósok
Közel harminc fotós kül-
dött be pályamûveket a 
„Körös-Sárréti pillanatok” 
címû pályázatra. 2. oldal

kincskeresés 
gyArmAton
Egy kalandos játékot szer-
vezett a Tourinform és a 
Fürdô, amelyben a helyi ér-
tékeket ismerhették meg a 
résztvevôk. 4. oldal

rejtett érték 
AkAsztóbAn
Egy kis kúria búvik meg Ker-
tészsziget és Szeghalom kö-
zött. Az egykori Wenckheim 
tulajdonú épületet ma már 
látogathatják.
 4. oldal

Ajánló

PályázAtot nyert Az 
iskolA
Mintegy 17 millió forint 
értékben testvériskolai 
kapcsolatok épülhettek 
ki, erôsödhettek mind ha-
zai, mind nemzetközi szin-
ten a nyertes pályázatnak 
köszönhetôen.  5. oldal

fontos A nôk 
egészsége
Nôgyógyászati szûré se-
ket, elsôsorban méh-
nyakrák szûrést végez-
tek Füzesgyarmaton egy 
programnak köszönhe tô-
en.  6. oldal

fesztiváldíj A 
bAlAtonnál
A Balázsi házaspár és a 
Népdalkör komoly elisme-
résben részesült. 7. oldal

átAdó ünnePség A füzesgyArmAti gAlAmbos Hintókészítô mûHelynél

Dekoratív meghívó érkezett Galambos Sándor és családja nevében jú-
nius 12-re, Füzesgyarmatra. A meghívó a Galambos Hintókészítô mûhely 
felújítást követô ünnepélyes átadására szólt. A Helyi Vidékfejlesztési Stra-
tégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás segít-
ségével üzemfelújításra és eszközbeszerzésre nyert pályázatot a nagy ha-
gyományokkal rendelkezô mûhely. A pályázat segítségével épület-, tetô 
felújítás, térburkolás, fûtéskorszerûsítés történt.

A meghívást elfogadták többek között a régi hajtók közül Fintha Gábor, 
Bozsik József, a maiak közül Kovács Szabolcs Tamás, ifj. Simon József, 
Szabó Gyula, Hegedûs Sándor, akik mindnyájan füzesgyarmati hintóban 
versenyeztek, versenyeznek.

Az ünnepségen Bere Károly polgármester méltatta a sikeres vállalkozás 
tevékenységét, kiemelve, hogy helyi munkaerôt foglalkoztatnak, s azontúl 
termékeikkel messze viszik Füzesgyarmat hírnevét. A Körös-Sárréti Vidék-
fejlesztési Egyesület munkaszervezetének vezetôje, Kovács Tibor az egyesület szerepérôl, a pályázatok lehetôségeirôl szólt. Majd 
a tulajdonos Galambos Sándorral együtt átvágták a nemzeti színû szalagot, jelképesen átadva a megújult létesítményt a kollek-
tívának. A füzesgyarmati kocsigyártás az '50-es években indult, az akkori KTSZ keretében. Galambos Sándor 1967-ben került 

elsô mestere, Szécsi József keze alá. Majd 20 év múlva otthon 
kezdett önállóan dolgozni. 2000-ben a mai helyén létesült a 
Galambos Hintókészítô mûhely. Ma már a fogathajtók nagy 
többsége Galambos-hintóban hajt, de a világ számos pontjára 
eljutnak kocsijaik.

A Nemzeti Vágta speciális hajtókocsijai is itt készültek. Jelen-
leg éppen Chilébe készül társaskocsi, hintó és egyesfogathajtó 
kocsi.

A Galambos Hintókészítô mûhely a füzesgyarmati kocsigyár-
tás legszebb hagyományait viszi tovább.

Szabó Zsuzsa
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vidékfejlesztési konferenciA füzesgyArmAton

Június 26-án a Hotel Gara Szitás Erzsébet termében megrendezték 
az „Új utak füzesgyarmat gazdaságfejlesztésében” címû Vidék-
fejlesztési konferenciát a Tourinform iroda és az Önkormányzat szer-
vezésében.

A rendezvényen két fô témakört érintettek: német-magyar gazda-
sági együttmûködések Magyarországon és a Körös-Sárréten, illetve 
innovatív vállalkozások Füzesgyarmaton. Összesen 11 elôadás hang-
zott el az alábbi elôadóktól: Balogh Ilona ügyvezetô igazgató helyettes, 
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara; Virágh Péter ügyvezetô, 
Opus-Team Kft.; Stefan Dreher, ügyvezetô igazgató, KUKA Hungária 
Kft.; Vermes Péter ügyvezetô, Billerbeck Budapest Kft.; Jancsecz Zsolt 
ügyvezetô igazgató, Felina Hungária Kft.; dr. Nagy Ágnes, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Fôosztály vezetôje; Gyebnár Péter, 
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelôse; Molnár Sándor, a 
Körös-Sárréti Leader Akciócsoport vezetôje, Vésztô város polgármestere; 
Galambos Nándor, Galambos Hintókészítô Mûhely; Kovács László Erik, 
Debreceni Egye-
tem, Stevia projekt; 

Csontosné Lakatos Gabriella, az Ösvény Esélynövelô Alapítvány 
szakmai vezetôje.

A konferencia kísérô rendezvényeként sor került a „körös-sárréti 
pillanatok” címû fotókiállítás megnyitójára. A fotópályázatra 29 
versenyzôtôl összesen 87 db fotó érkezett, amelyek térségünket 
ábrázolják valamilyen formában. Az elsô három helyezett és a két 
különdíjas értékes ajándékokban részesült, emellett minden pályá-
zó kapott egy füzesgyarmati címerrel ellátott törölközôt.

Az estét díszvacsora zárta a szálloda éttermében.

PillAnAtkéPek A füzes fesztiválról
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ÖnkormányzAti Hírek

A szegHAlmi rendôrkAPitányság tájékoztAtójA A város kÖzbiztonsági Helyzetérôl

Szalai Zoltán kapitányságvezetô, r. alezredes elmondta, hogy Füzesgyarmat egy biztonságos, élhetô, jó közbizton-
sággal rendelkezô városnak számít. 2014-ben a rendôri eljárásban regisztrált bûnesetek száma harmadára csökkent 
a 2013-as évhez viszonyítva. Az elmúlt két évben halálos közlekedési baleset nem történt. A rendôrség törekszik arra, 
hogy a rendôri intézkedések a segítô szándékot tükrözzék, amikor ez lehetséges. Beszámolója végén az alezredes úr 
megköszönte Füzesgyarmat Önkormányzatának, valamint Polgárôrségének a segítségét.

tájékoztAtó A Polgárôrség munkájáról

A Polgárôr Egyesület célja, fô tevékenységi köre az élet és vagyonbiztonság megóvása, a településünkön élô embe-
rek biztonságérzetének javítása. A meghatározott cél végrehajtása érdekében a Szeghalmi Rendôrkapitánysággal és 
ezen belül a helyi KMB-ként dolgozó rendôrökkel szorosan együttmûködve dolgoznak. A szervezetben jelenleg 70 fô 
dolgozik. Az idei év elsô részében az önkormányzati tulajdonú NIVA polgárôr gépkocsit sikerült egy saját tulajdonú, 5 
éves Suzuki SX4 gépkocsira cserélniük. Minden városi rendezvényen biztosítják a rendet, valamint iskolaidôben az isko-
la elôtti gyalogos átkelôhelyen is szolgálatot teljesítenek. 2014-ben 16152 óra idôtartamban láttak el önálló polgárôr 
szolgálatot.

jAvAslAt tAkArékossági és bevételt nÖvelô intézkedésekre

Az önkormányzat költségvetésének tárgyalásakor felvetôdött, hogy takarékosságra kell törekedni, illetve a bevételek 
fokozását kell elérni, s ennek érdekében tervet szükséges összeállítani. 

2015. január óta több intézkedés is bevezetésre került, ami már a takarékosság jegyében indította el az idei év 
gazdálkodását. A szociális segélyezés szigorúbb feltételekhez kötött, illetve a támogatásként megállapítható összegek 
is alacsonyabbak. Idôarányosan ez 5 millió forint megtakarítást jelent az idei évben. Az egyszerûsített foglalkoztatás a 
folyamatos közfoglalkoztatási programok miatt szinte teljesen megszûnt. A közfoglalkoztatottak bérkiegészítése szintén 
jelentôs mértékben visszaszorításra került. Társadalmi szervezetek támogatására az idei évben közel 2 millió forinttal 
kevesebb eredeti elôirányzat lett tervezve. 

Az eddigi 2015. évi gazdálkodás során már több olyan bevételünk keletkezett, ami nem volt betervezve. Ilyen például 
4.667 ezer Ft ÁFA visszaigénylés, 2.101 ezer Ft szponzori támogatás, iparûzési adóban 6.000 millió Ft feltöltés. Elôzô 
évrôl 10.500 ezer Ft maradványunk keletkezett, illetve továbbítottuk támogatási igényünket a rendkívüli szociális támo-
gatással kapcsolatban a támogató szerv felé, 22.700 ezer Ft támogatási összeget jelölve meg, melynek elnyerésében 
szociális kiadásainkat tekintve nagyon bízunk. A Magyar – Román kistérségi pályázat elszámolásából még 2.600 ezer 
Ft támogatást várunk, illetve az Egészség Fejlesztési Iroda elszámolásából szintén számítunk kb. 5.000 ezer Ft-ra. 
Nem tervezett kiadásként merült fel a tavalyi évi rendkívüli önkormányzati támogatás egy részének visszafizetése. 
Benyújtott elszámolásunk során a Minisztérium azon adózók esetében, akik az azonos adónemben a tárgyévi fizetési 
kötelezettségük csökkentését kérték az iparûzési adójuk túlfizetése miatt, nem tartotta elszámolhatónak. Ez 9.599 
ezer Ft-ot jelent, melyet várhatóan az ôsz folyamán kell visszafizetnünk. A Képviselô-testület elfogadta azt az irányelvet, 
hogy olyan adónemek kerüljenek bevezetésre a bevételek növelése érdekében, amelyek a legkevesebb embert érintik, 
a legkevesebb feszültséget okozzák, és a legegyszerûbb a beszedésük. Felmerült - többek között - az építményadó és 
a földadó, melyek kidolgozása elôreláthatólag az októberi ülésen történik meg.

A füzesgyArmAti kAstélyPArk kft. Hitelfelvételérôl, tulAjdonosi Hozzájárulásról

Füzesgyarmat Város Képviselô testülete hozzájárul a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdô hitelfelvételéhez 16.250.000 
Ft-ig, valamint kezességet vállal 10 M Ft-ig a Riáma-First tulajdonát képezô Deutz G226-B-6 típusú gázmotor és az 
ahhoz tartozó telephely valamint csôhálózat megvásárlásához.

A vÖrÖskereszt felHívásA

Megújult környezetben, újra a régi helyen, a Klapka u. 34. alatt mûködik a Vöröskereszt helyi szervezete, ahol várunk 
minden segítségre szorulót. Kérjük, ne dobja ki a megunt, de még használható dolgait (pl. ruha, cipô, bútor stb.), mert 
másnak még szüksége lehet rá. Várjuk adományaikat a rászorulók részére! Fogadóóra, adományok átvétele és osztá-
sa: minden hónap elsô és harmadik hétfôjén 15.00-17.00 óráig. Kérem, keressenek bizalommal!

Tisztelettel: Szarka Ferencné Joli, Füzesgyarmati Vöröskereszt titkára 

„egészséges” elôAdások

Minden hónap elsô hétfôjén 17.00 órától várunk mindenkit az egészség-megôrzésrôl, megelôzésrôl szóló elôadásainkra 
a Klapka u. 34. alatti Vöröskereszt irodába!

az Egészségkör tagjai
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kincskeresô élménytÚrA

A Füzes Fesztivál keretében a Tourinform iroda és a Kastélypark 
Fürdô egy különleges programot szervezett az ide érkezô turisták 
és helyi lakosok számára azzal a céllal, hogy a résztvevôket megis-
mertessék a város értékeivel, és betekintést nyerjenek Füzesgyar-
mat múltjába és jelenébe. A túra során hat állomáshelyet kellett 
felkeresni: a Tourinform 
irodát, a Képtárat, a 
Galambos mûhelyet, a 
Tájházat, a Hotel Garát 
és végül a Kastélypark 

Fürdôt. Minden állomáson totót vagy valamilyen játékos feladatot kellett 
megoldaniuk a versenyzôknek, amelyet nagyon élveztek, így élményekben 
és ismeretben egyaránt gazdagodtak. A játékosok minden állomáshelyen 
kaptak egy igazoló pecsétet jelentkezési lapjukra, melyek között a Füzes 
Fesztiválon 4 db értékes ajándékot sorsoltak ki. Elmondhatjuk, hogy ez az 
elsô alkalommal megrendezett játék nagy sikernek bizonyult, hiszen 72 

résztvevô jelentkezett rá, közöttük egy zimándújfalui 
gyermekcsoport és egy szolnoki futballklub tagjai.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik önzetlen segítségükkel hozzájárultak a túra si-
keréhez! Barkóczi Adrienn

elrejtett gyÖngyszemek A kÖrÖs-sárréten

Nem is hinnénk, hogy mennyi érdekességgel találkoz-
hatunk, ha csak annyit megteszünk, hogy nyitott szemmel, 
érdeklôdve figyeljük a minket körülvevô világot. Ekkor nagy 
eséllyel elôfordul, hogy olyan információ birtokába kerülünk, 
amelyrôl kevesen tudnak. Így juthat tudomásunkra például az, 
hogy közvetlen közelünkben, a Kertészszigetet Szeghalommal 
összekötô kis forgalmú út mentén Akasztó majorban található 
egy fölújított régi nemesi birtok. A gróf Wenckheim Ferenc ál-
tal 1876-ban építtetett kúriát Balla Ferenc mezôgazdász vásá-
rolta meg, és kezdte el felújítani 25 évvel ezelôtt. Elôször saját 
családjának szánta lakó-és pihenô helyül, de ahogy szépült és 

bôvült a lakótér, az új „háziúr” tervbe vette, hogy kiadná majd vendégeknek is.
Egy napsütéses délután a tulajdonos bemutatta birtokát a Tourinform iroda egyik munkatársának, akit lenyûgözött 

a régi és új motívumok harmonikus keveredése az impozáns fôépületben. Meglepô, hogy modern korunk elôtt, közel 
150 éve is milyen okosan és gyakorlatiasan építkeztek. Erre egy példa az ablakkereteken elhelyezett kis rézgombok, 
melyek megakadályozták az ablakok ki-és becsapódását huzatban. Sôt gondoltak macska bejáró kialakítására is - no 
nemcsak a macska kedvéért, hanem hogy így kiirtsák a padláson az egereket, ahol a terményt tárolták.

A felújítás során minden használható korabeli elemet megôriztek és beépítettek a mesterek, a korhadt faajtókból 
is újat varázsolva, de találkozhatunk régi kilincsekkel, „emberes”, 12 méter hosszú tetôgerendákkal, és a kémény is 
a máig fennmaradt téglákból lett kirakva. Mindemellett összkomfortos az épület, megoldott a fûtés és a meleg víz, 
sôt, mosogatógép is van! A lakóépületet tágas, parkosított udvar, valamint nagy erdôs terület veszi körül, amely ideális 
például egy kis gyalogtúrára, madár megfigyelésre, barangolásra. Nagyszerû lehetôség osztálykirándulások, családi 
nyaralások szervezésére! Balla Ferenc elmondása szerint szívesen lát vendégül minden „jó szándékú embert”.

Barkóczi Adrienn 

A nAgy - sárrét ÖrÖksége

A Füzesgyarmati Kézmûvesek Egyesülete –Nagyné Banadics Anikó ve-
zetésével – az Emberi Erôforrás Támogatáskezelô Hazai Programok Igaz-
gatósága nevû NTP-MKÖ-14-0196 számú pályázaton nyerve egy 3 napos 
tábort szervezett, mely a magyar kulturális örökség megôrzésére, a ha-
gyományok ápolását felváltó tehetséggondozó programok támogatására 
irányult. E programon 12 diák vett részt, akik különféle kézmûves dolgok-

kal, mesterségekkel ismerkedtek meg: Doma Katalinnal betekintést nyertünk az agyagozás világába, Nemesné Kiss 
Ildikóval viaszgyertyát készítettünk, Schamschula Virággal üveget festettünk, Kovács Sándornéval szôttünk-fontunk, 
Kovács Pálnéval búzakalászból készült díszeket készítettünk, valamint elsajátíthattuk a kemencében sült kenyérlángos 
módszerét. Napi háromszori étkezés biztosított volt számunkra; az ebédet a Hotel Gara szolgáltatta, akiknek külön 
köszönet jár. Jutalmul a gyulai kézmûves vásáron vettünk részt, ahol sok szép, érdekes munkát láttunk. Vad Judit
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nyertes PályázAt megvAlósításA A kossutH lAjos áltAlános iskolábAn

„füzesgyarmat és doboz testvériskolai kapcsolata” támoP-3.3.14.A-12/1-2013-0138
Pályázati mottó: „ép testben ép lélek!”

A TÁMOP-3.3.14. A-12/1-2013-0138 hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása címû pályázaton 
sikeresen szerepelt a helyi általános iskola. Így testvériskolai kapcsolat alakult ki a dobozi és füzesgyarmati általános 
iskola között.

 A pályázaton megnyert összeg: 17 millió forint
 A programba bevont füzesgyarmati tanulók száma: 50 fô
 A megvalósításban közremûködô helyi pedagógusok száma: 10 fô
A tevékenységek fókuszában a pályázati mottónak megfelelôen az egészséges életmódra nevelés állt. Ehhez a té-

mához kapcsolódóan mintegy 14 hónapon keresztül heti rendszerességû szakmai programok valósultak meg. Minden 
héten tantárgyi fejlesztésekre került sor anyanyelv, matematika, természetismeret és idegen nyelv területen. Mind-
eközben pályaorientációs tevékenység is zajlott.

Ezeken kívül a következô egyéb programok valósultak meg:
• színházlátogatás Debrecenben • egészségnap 
• sportnap • gasztronómiai nap • látogatás egy biofarmra
• szituációs játékok, vetélkedôk • karácsonyi mûsor
• egy sportmérkôzés megtekintése Debrecenben
• projektzáró vetélkedô és mûsor
A testvériskola tanulói három alkalommal találkoztak. A helyszínek:
• Füzesgyarmat • Szanazug
• Mátrafüred- Sástó (egyhetes táborozás keretében)
A pályázat megvalósítása sikeresen lezajlott, a gyerekek és a felnôttek egyaránt élvezték a különbözô programokat. 

A tanulók sok mindent megtudhattak az egészség megôrzésérôl, megismerhették az egészséges ételeket és azok elké-
szítésének módját, mozoghattak, sportolhattak, kirándulhattak és rengeteget játszhattak. Reméljük, hogy az újonnan 
elsajátított ismereteket beépítik a mindennapi életükbe. S bízunk abban is, hogy a pályázat révén akár életre szóló 
kapcsolatok alakultak ki a két iskola, a gyerekek és a felnôttek között is.

rekultiváció: rendbe tettük A szeméttelePeket

A délkelet-Alföld egyik kiemelkedô környezetvédelmi projektje során a bezárt települési szilárdhulladék 
lerakókat rekultiválták. ennek elsôdleges célja a lerakókkal érintett területek természeti környezet állapo-
tának helyreállítása, a környezeti elemek szennyezôdéstôl való elhatárolása, megóvása, az eddigi szennye-
zések minimalizálása és a fenntarthatóság biztosítása. számos lerakó közvetlenül a települések határában 
helyezkedik el, a lerakók 500 méteres környezetében több mint 3000 lakos él.

A térségi szintû rekultivációs programban 69 település összesen 76 db hulladéklerakójának rekultivációját valósítot-
ta meg a Társulás, ebbôl 37 db-ot a jelen II. ütemben. Ezzel párhuzamosan zajlott az I. ütem is, amelybe 39 lerakót 
vontak be. A két projekt megvalósítja a régió rekultivációs céljainak 40%-át, illetve az országos célok közel 5%-át.

Jelen projektben mintegy 1,1 millió m2 területet rekultiváltak, közel 650 ezer tömör m3 hulladékot mozgattak meg. 
A projekt során a szûk másfél évnyi kivitelezési idôszakban 38 alvállalkozó közel 400 munkavállalót foglalkoztatott.

költségek: A projekt bruttó összköltsége (II. ütem): 5,218 milliárd forint, melyet a hatályos támogatási szerzôdés 
értelmében, teljes mértékben az uniós pályázati forrás fedez.

együtemû rekultiváció (végleges lezárás) valósult meg az alábbi településeken: Apátfalva, Árpádhalom, Bucsa, 
Csanádpalota, Csanytelek, Csorvás, Derekegyház, Földeák, Füzesgyarmat, Gádoros, Hunya, Kamut, Kardos, Körös-
tarcsa, Kunágota, Magyarcsanád, Méhkerék, Mezôgyán, Mezôhegyes, Nagymágocs, Nagytôke, Óföldeák, Okány, Ör-
ménykút, Sarkadkeresztúr, Szegvár, Székkutas, Székkutas-új, Szentes-régi, Telekgerendás.

A projekt neve: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormány-
zati Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” - KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004

Háttér: A DAREH Önkormányzati Társuláshoz tartozó projektterület földrajzilag a Dél-alföldi régió keleti részén 
elhelyezkedô Békés megye, valamint Csongrád megye keleti területére terjed ki. A nemzetközi támogatásokból ez idáig 
kimaradt ún. fehérfoltos területen alakult meg. A DAREH által vezényelt projekt céljai, feltételei és idôzítése összhang-
ban áll mind az európai, mind a hazai szabályozásokkal. 

Az ügy fontosságát jelzi, hogy a DAREH érintettségi területén számos olyan terület van, amely a kiemelten fontos 
érzékeny természeti terület kategóriába sorolható mind Békés, mind pedig Csongrád megyében. Szintén mindkét me-
gyére igaz, hogy az érintett települések többsége kiemelten érzékeny felszín alatti vízminôség-védelmi terület övezete 
területén fekszik.

További információ: (www.dareh.hu) 
DAREH Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.



kÖzÖsen A nôk egészsége érdekében

Már nem ismeretlen a városunkban élôk számára, hogy milyen nagy hangsúlyt fektetünk a 
nôk egészségvédelmére, a prevencióra. Az elmúlt évben indult el az a programunk, melynek 
sikeressége tovább ösztönzött bennünket abban, hogy ez évben is ingyenes méhnyakrák 
szûrést biztosítsunk az érdeklôdôk részére. Az elôzetesen meghirdetett szûrésekre - június 
1-én és 18-án - 95 nôtársam jött el. Dr. Zákány Zsolt szülész-nôgyógyász osztályvezetô 
fôorvos végezte ismét a szûréseket, illetve az orvosi konzultációt.

Fontosnak tartom továbbra is az említett szûrést, a rendszeres orvosi vizsgálatot, hiszen a 
méhnyakrák világviszonylatban és Magyarországon is a mellrák után a második leggyakoribb 

daganatos megbetegedés a nôk körében. Évente több mint 1000 új esetet fedeznek fel, és közel 500 nô hal meg 
évente hazánkban az említett betegség miatt. 

Örömmel tölt el, hogy egyre több fiatal is eljön a szûrésekre. Úgy gondolom, ha idôben kialakul a tudatos szemlélet 
a megelôzés területén, és évrôl-évre még többen tartják fontosnak az egészségüket, akkor nem hiába dolgoztunk-dol-
gozunk Önökért! számunkra minden nô fontos!

Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô – program koordinátor

tábori „tolongás”

Az idén is folytattuk a Tájház anyagának állagmegóvását, leltáro-
zását, miután az intézménybe a Csánki Dezsô Helytörténeti Egye-
sület munkatársai révén ismét érdekes anyag került be. A fôváros 
hatáskörébe tartozó két tucatnál is több gyermekvédelmi intézmény 
és a kapcsolódó nevelôszülôi szolgálatok fiataljai immár 4 évtizede 
vesznek részt a városban folyó régészeti és néprajzi munkákban. 
Munkájukat és az eredményeket számos kiállításon jelenítették meg 
a helyszínen és a fôvárosban.

A feltételeket a Fôvárosi Önkormányzat mellett jelentôs mérték-
ben a füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal, a Fürdô, a Kiskastély 

Fogadó, a Tourinform iroda és a Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület biztosította. A szakmai irányítást immár másfél 
évtizede, így az idén is Nagy László etnográfus végezte nagy hozzáértéssel és empátiával.

Árkus Péter

mesél Az elsô fürdôvezetô - interjÚ nAgy józseffel

2 rész.
Nagy József 1968-as kinevezése után egy év állt a dolgozók 

rendelkezésére, hogy minden munkálatot elvégezve felkészül-
jenek a fürdô megnyitására, amely 1969. június 19-én való-
sult meg. Az új medencék és épületek mindenben megfeleltek 
a KÖJÁL szigorú követelményeinek, például az öltözôfülkék elé 
egyenként lábmosó lett kialakítva. Az akkori vendégek még em-
lékezhetnek arra, hogy ruháikat számozott cipôtasakos vállfákon 
adhatták le megôrzésre, melyekbôl 600 db készült a fürdô szá-
mára a Cipész Ktsz. jóvoltából. 

Sokáig a legnagyobb gondot a nagy medence megoldatlan víz-
cseréje okozta, így le kellett engedni csütörtökönként és vasár-
nap. A gyógymedencét viszont minden nap leengedték és kitaka-
rították, mert akkoriban még nem kevertek a vízhez algásodást 
gátló vegyi anyagokat, 

mint most. A hétfôi szünnapon meszelték a nagy 
medencét, amelyet maga a fürdôvezetô úr végzett 
hat asszonnyal. Ennyi volt a személyzet létszáma 
egy gépésszel és egy medenceôrrel kiegészítve, ám 
a lelkesedés annál nagyobb. Mindenki szívügyének 
tekintette a tiszta, szép környezet kialakítását, a sok 
munka jutalma pedig a vendégek elismerése volt.

Barkóczi Adrienn, Tourinform Körös-Sárrét Iroda

Érvényes: 2015.
augusztus 31-ig.

Az újságból kivágott kupont felmutatva 480 ft-os 
áron vehetô igénybe a fürdôszolgáltatásunk 2015. 
augusztus 31-ig.

Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket!
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kÖzÖsségi megtArtó erô…

Begyújtott a nyár, de a munka nem szûnhet. 
Búcsúi készülôdésünkben alkalmunk volt talál-
kozni Erdélybôl érkezett testvéreinkkel. 26 uni-
tárius egyházi és világi méltóság látogatott meg, 
akik csodásan érezték magukat a Kiskastély 
fogadó-Étterem által koordinált elszállásolás és 
ellátás során. Biztos, hogy vissza fognak térni kö-

zülük a jövôben is. Nagyszerû sikert hozott a városnak a Népdalkör és a lelkészházaspár 
közös énekszeretete. Balatonfüredrôl, egy nagyon szép együttlét után serleggel és elismerésekkel tértek haza. Az ango-
lul szövegezett elismerésen ez olvasható nagyjából: A Renaissance (újjászületés) Nemzetközi Fesztiválok ezt a diplomát 
adja a Népdalkörnek és a Balázsi lelkészházaspárnak a XV. BALATON-IFJÚSÁG-MÛVÉSZETI FESZTIVÁLON a rendkívüli 
és színes elôadói mûsorért a nemzetközi fesztivál-versenyen, akik hirdették a nemzeti mûvészetünket szerte a világon. 
Valóban 10 ország, Izraeltôl Azerbajdzsánig profi versenyzôi, fellépôi között a több mint 200 mûsorból minket is vissza-
hívtak a gálaestre is. Legyen hála és köszönet a felkészítô tanárnak, Györfi Gyulának, az egyesület vezetôjének, Fekete 
Jánosnénak, valamint köszöni a lelkészházaspár is a lehetôséget, hogy tagjai lehettek (és sikert hozhattak) a település 
elszármazottja, a csopaki Kovács Zoltán testvérünknek nagylelkû, áldozatos, szeretetteljes vendéglátásának. Végül em-
lítjük szerényen, hogy a Magyar Unitárius Egyház Püspöksége a június végi zsinaton Kolozsváron harmadiknak, elismerô 
oklevéllel díjazta a Balázsi házaspár 25 éves füzesgyarmati egyházközségi és világi munkáját. Jól esett… Minden kedves 
Olvasónak szép, elviselhetô, pihentetô nyarat kíván: Balázsi László lelkész-ny.mb.püspök

kilenc évtized A gyermekek szolgálAtábAn

„A gyermekkor évei azok az esztendôk, amikor a szív a legérzékenyebb, leghaj-
lékonyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.” 

(J. F. Oberlin)
Egy nemzet jövôjének záloga legfôképpen az, ahogyan a gyermekeit fel-

neveli. Mire megöregszünk mindannyian abban a jövôben fogunk élni, amit a 
felnövekvô gyermekeink dolgos kezeikkel megteremtenek mindannyiunknak. 
Ezen jövô minôsége és milyensége kizárólag attól függ, mivé formáltuk eze-
ket az üres fehér lappal induló csöppségeket. Minden formáló erô közül pedig 
a legfontosabb a szeretet. Kimondhatatlan és megfizethetetlen szolgálatot 
tesz tehát egész világunknak az, ki önnön természetébôl ösztönösen fakadó végtelen szeretetével gondozza, neveli, óvja 
és táplálja kisdedjeinket ebben az érzelmi fejlôdésük szempontjából legmeghatározóbb idôszakukban. Így hát nincs is szó, 
amivel megköszönhetnénk ezt a valódi értéket teremtô fáradozást, ám e jeles napon mégiscsak szeretnénk a magunk 
szerény módján hálás köszönetünket átnyújtani a kitartó munkáért, mely közösségünket gazdagította. Köszönjük! Eke 
Ferencnéhez szólnak a fenti méltató sorok, aki nemrégiben töltötte be 90. életévet. 1925. jún. 14-én született Füzesgyar-
maton, családjának 5., legkisebb gyermekeként. 1943-ban ment férjhez, ám választottja a háborúban tüdôlövést kapott, 
amibôl sosem épült fel teljesen, majd 1962-ben el is hunyt. Két gyermeket nevelt fel, akik sajnos ma már nem lehetnek 
köztünk. Három unoka és eleddig négy dédunoka gazdagítja a családot, akik közül Sándor unokája segíti ôt a mindenna-
pokban nagy odaadással. Bölcsôdei dadaként dolgozott évtizedeken át, végül onnan is ment nyugdíjba. Gyermekszeretete 
és a kicsinyek gondozása iránti elhivatottsága legyen az, ami mindig elsôként eszünkbe jut róla!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

lázár gyulA emléktornA és kiállítás 2015. jÚnius 20.

A Lázár Gyula Emlékkiállítás Füzesgyarmat sportéletének jeles eseménye volt, aminek 
keretében a kiváló futballista, edzô, példakép kapott méltó emléket. Életmûvét nyolc roll-
up-on elhelyezett tabló mutatta be, fényképekkel, korhû dokumentumok másolatával, új-
ságcikkekkel, könyvrészletekkel, internetes tartalmakkal egy olyan világbajnok ezüstérmes 
magyar futballista eredményeit mutattuk be, aki ma is példaképül szolgálhat egyrészt Fü-
zesgyarmat sportoló ifjúsága, másrészt az egész magyarság számára. Az esemény kiemelt 
jelentôségû eredménye, hogy a kutatómunka során sikerült felvenni a személyes kapcso-
latot Lipócziné Lázár Gabriellával, Lázár Gyula leányával és unokájával, Lipóczi Ágnessel 
is, akik személyes részvételükkel emelték a rendezvény fényét. Lázár Gabriella a kiállítás 
megnyitóján beszédében kiemelte, hogy megrendítô élmény számára édesapja emlékének 
ilyen mérvû megtisztelése és a magyar futballtörténet ezen kissé elfeledett esemény-

történetének gondozása, a Füzesgyarmat Város Önkormányzata és Polgármester Úr elismerésre méltó szándéka a 
futballemlékezet életben tartására. A kiállítás szervezôi, Lázár Gyula örökösei és a Puskás Intézet igazgatója, Szöllôsi 
György egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy a magyar futballtörténet emlékének gondozása kiemelkedôen fontos, 
támogatandó és fejlesztendô terület. Ennek a programnak egyik élenjáró közössége a Füzesgyarmati Sport Klub. A 
kiállítás megnyitóját követôen 18 órakor kezdôdô gálamérkôzés keretén belül a Füzesgyarmati Sport Klub és a Magyar 
Újságíró Válogatott mérkôzött meg. Egy színvonalas és igen érdekfeszítô játéknak lehettünk szemtanúi.
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Lapzárta minden hónap 5-én. A szerkesztôség a magán jellegû közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal! Kéziratot és fotót nem ôrzünk meg, 

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

triAtlon verseny füzesgyArmAton

2015. május 29-én újszerû kezdeményezésként nagyszabású tri-
atlon versenyt rendezhettünk Füzesgyarmaton. Az NTP-SV-14-0020 
számú pályázatnak köszönhetôen a Szeghalmi Járási Tankerület isko-
láinak (Szeghalom, Körösladány, Vésztô, Bucsa, Füzesgyarmat tele-
pülések) diákjai mérették meg magukat úszásban, futásban, kerék-
pározásban.

100 versenyzô 
állt rajthoz két kor-
csoportban: III. 

korcsoportos leányok és fiúk, IV. korcsoportos leányok és fiúk verse-
nyeztek kitûnô idôjárási viszonyok között a Kastélypark fürdô medencé-
jében, a Sporttelep salakpályáján és a Füzesgyarmatot Szeghalommal 
összekötô kerékpáros úton. Amíg az egyes korcsoportok versenyszámai 

zajlottak, a gyerme-
kek idôkitöltésként 
standröplabdáztak, 
lábtengóztak, vagy a tanmedencében hûsöltek. Az ünnepélyes díjki-
osztót megtisztelte jelenlétével a Tankerület vezetô Asszony, város-
unk Polgármestere és az Intézményvezetô Úr is.

A díjazottak kupát, érmet, oklevelet, a verseny logójával ellátott 
pólót kaptak eredményeik elismeréséül. A résztvevôk és a felkészítô 
tanárok körében osztatlan sikert aratott a rendezvény, ami ezáltal 
elérte azt a célt, ami életre hívta: hagyományt teremtünk belôle a 
következô években.

Várkonyiné Csáforda Éva

sárréti gyÖngyHAlász gyermeksPort egyesület 
twirling szAkosztály

Ebben az évben a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület 
Twirlinges lányai is megmutathatták tudásukat országos és nemze-
tek közötti versenyeken, ahol mindannyian, saját korosztályukban és 
szintjüknek megfelelôen, eredményesen szerepeltek pontszerzô he-
lyeken végeztek.

A pontszerzô versenyeken elért pontjaik alapján 4 lány kijuthatott a 
Szlovéniában, Zágráb városában megrendezett Nemzetközi Versenyre 
(Croatia Open 2015), ahol szintén szép eredményeket és rengeteg ta-
pasztalatot szereztek. Ezek a lányok: Szabó Alexa Izabella és Kovács Gré-
ta, akik junior páros kategóriában versenyeztek, és 4. helyezést értek el; 
Novák Vivien és Túri Judit, akik senior páros kategóriában versenyez-
tek, és 7. helyezést értek el; Illetve Novák Vivien egyéni kategóriában 

is megmérette magát, ahol az 5. helyet sikerült megszereznie. Szeretnénk megköszönni támogatóinknak, akik hozzájárul-
tak, hogy a lányok kijuthassanak egy ilyen színvonalas versenyre, a szülôknek, akik a legnagyobb támogatást nyújtják, és 
Kiss Józsefnének a rengeteg szervezést és áldozatkész munkát.

Gál Ágnes, edzô

Születések
Mészáros Gergô 06.06.
Gorgyán Ákos Ferenc 06.09.
Gorgyán Bence József 06.09. 
Túri Hanna 06.19.
Szabó Richárd Máté 06.20.

H ázasságkötések
2015. június 19-én került sor Vámos Julianna és Tófalvi Márton házasságkötésére.
2015. július 03-án került sor Vasvári Mária és Sánta József házasságkötésére.
2015. július 11-én került sor Juhász Margit és Csák Tibor házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!


