
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja • XXVII. évfolyam 5. szám • 2015. május

Fôzôverseny, családi programok, Duma Színház és sok színes esemény várta 
a gyarmatiakat a városi majálison. 8. oldal

Ajánló

átAdták A 
kormányAblAkot
A 99. kormányablak nyílt 
meg a járásban, amely 
nagyban megkönnyíti 
majd a füzesgyarmatiak 
ügyintézését.
 2. oldal

virágokkAl A város 
szépségéért
Idén is meghirdeti az önkor-
mányzat a „Virágos Füzes-
gyarmatért” akciót, de az 
idén az egész város terüle-
tén. 2. oldal

kitüntették A helyi 
rendôrt
Sokat tett és tesz Nagy 
Tamás, a helyi megbízott 
rendôr, akit a Rendôrség 
Napján kitüntetésben ré-
szesítettek. 4. oldal

Ajánló

csemeték A 
csemetékért
Idén is folytatódik az a 
szép hagyomány, hogy új 
facsemetéket ültetnek a 
városban született újszü-
löttek tiszteletére.
 5. oldal

jubileumi mesemondás
10. alkalommal rendez-
ték meg a „Sárrét kis 
mesemondója” versenyt, 
amelyen 6 iskola tanulói 
vettek részt. 5. oldal

tAlálkoztAk Az 
egykori gyArmAtiAk
A városból elszármazottak 
nem csupán egy hagyo-
mányos találkozón vettek 
részt, hanem egy közös 
kiránduláson is.
 6. oldal

hol hAlt meg petôfi?
2. RÉSZ

Petôfi 1849. július 31-i elestét még senki nem bizonyította, Morvai ezért döntött úgy, hogy támogatja a 
Petôfi kutatást, s ennek rövid történeti elôzménye az alábbiakban összegezhetô: 1850. július 21: Szendrey 
Júlia férjhez megy Horváth Árpád egyetemi tanárhoz, elôtte holttá kellett nyilváníttatnia Petôfit (továbbiak-
ban: Petôfi), s ezt szigorú parancsba kapta a bécsi udvartól. 1855. Jókai hat verziót hallott Petôfi haláláról, 
mindegyik ellenkezett a másikkal, de senki nem látta ôt meghalni. 1860. december 30, Vasárnapi Újság: 
Petôfit az oroszok elfogták, és elszállították Szibériába. 1916. augusztus 27. Amurszkaja Zsizny, állítólag 
ebben az újságban jelent meg egy közlemény arról, hogy a magyar hadifoglyok Iliszunszkban megtalálták 
Petôfi sírját. 1917. augusztus Irkutszkaja Zsizny vagy Gazeta, Svigel Ferenc újságkivágata: a krasznojarszki 
hadifogolytábor eltemette a közszeretetnek örvendô Gyóni Géza költôt, kinek alkotásait az 1856-ban Iliszunszkban elhunyt Petôfi 
álnév alatt író Alexander Sztyepánovics Petrovics ôrnagyköltô verseivel együtt könyvben adják ki.

1925. Tarczali dell’ Adami Géza vezérkari ôrnagy, Vámosi Saáry Jenô: a Szibériából 1920-ban foglyokat hazaszállító Vöröske-
reszt küldöttség tagja említést tesz könyvében Gyóni Gézáról, a Vengerka nevû orosz faluról, a Petôfi ulicáról. 1849-ben szakadt 
oda egy maroknyi honvéd csapat. 1936. június 20. Neues Wiener Tagblatt, Bönisch úr írja: egy északkelet-szibériai bányában 
dolgozott A. Sz. Petrovics nevû deportált, aki 1856. május 18-án Ikatowo községben halt meg. Majd Skridelszkij orosz alezre-
des arra következtet egy korábbi feljegyzésbôl, hogy az elhunyt a híres magyar költô, Petôfi lehetett. 1937. Szegedi tanyavilág: 
Barátosi Lénárth Lajos Ázsia-kutatóról ír, aki Szibériában felkereste Kerezs-Kôrös falut, amelyet Petôfi 75 magyar honvédtársával 
alapított. Ezt aztán cikkek tömege követi. Morvaiék 1989. július 13-án útra keltek, július 17-én a barguzini ótemetô 7-es sz. 
sírjában vélhetôen Petôfi csontvázát találták meg. Morvai, Kiszely István antropológus, Varga Béla régész, Borzák Tibor újságíró 
volt jelen többek között. Errôl így ír Borzák: elôkerült egy európai ember csontváza, amelynek jellegzetességei huszonöt ponton 
megegyeznek legnagyobb magyar költônk, Petôfi Sándor testi jegyeivel. Szenzációként robbant a hír, amit érzelmektôl túlfûtött 
viták, szakmainak vélt primitív vádaskodások követtek.

Külföldi szakemberek vizsgálják a csontokat, s Petôfivel azonosító jeleket találnak a csontvázon. Az akadémia nôi csontvázként 
kezeli, pedig mintát nem kértek, és nem is kaptak. Ezt követôen átnéztem a teljes kutatásukat és 2001. februárban megjelent az 
anyagom rövid változata a Békés Megyei Népújságban. Ez felkeltette a média és mások érdeklôdését, így több tévé csatornánál 
ismertettem a vitairat tartalmát, és ezzel csatlakoztam Morvaihoz (Megamorv Petôfi Bizottság), sôt feladatot is kaptam, így némi 
ismerettel is rendelkezem a kutatómunkával kapcsolatban. 2014-ben Fuksz Sándor alelnök révén a Magyarok Világszövetsége 
Petôfi Bizottsága is megkeresett az írás miatt.

 Forrás: dr. Makai Sándor
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átAdták A kormányAblAkot szeghAlmon 

Ünnepélyes keretek között adták át április 30-án, csütörtökön Szeg-
halom járási hivatalában a kormányablakot, ahol a hagyományos ok-
mányirodai feladatok mellett kérelmeket is átvesznek. Az átadáson 
részt vett és a szalagot átvágta Dr. Baltay Tímea, kormányablakokért 
felelôs helyettes államtitkár, Dr. Kovács József országgyûlési képviselô, 
Gajda Róbert kormánymegbízott, Détárné Molnár Andrea, a Szeghalmi 
Járási Hivatal vezetôje és Macsári József polgármester.

A területi közigazgatási reform célja az egyablakos ügyintézés biztosí-
tása az ügyfelek számára, amelynek igénybevételével az állampolgárok 
egyetlen helyen, a kormányablakoknál tudják hivatalos ügyeiket intéz-
ni. Az ügyfélbarát közigazgatás kialakításában kiemelt hangsúlyt kap a 
színvonalas ügyfélkiszolgálás, az ügyintézés menetének egyszerûsítése 
és gyorsítása, az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése és az anyagi megtakarítás.

A kormányablakokban jelenleg 338 ügytípus intézhetô, de a kor-
mányzat arra törekszik, hogy az intézhetô ügyek száma nagyságren-
dekkel bôvüljön.

A Szeghalom, Nagy Miklós utca 4. szám alatt megnyitott kor-
mányablak munkálatai során a munkaállomások és a fotófülke mel-
lett információs pultot is kialakítottak.

Détárné Molnár Andrea járási hivatalvezetô elmondta, hogy heti 
35 órában 30 ezer állampolgár szolgálatában állnak, a kormányab-
lak munkaállomásain nyolc munkatárs dolgozik.

A szeghalmi kormányablak ügyfélfogadási rendje:
Hétfô: 7.00 – 17.00, Kedd: 8.00 – 15.00, Szerda: 8.00 – 12.00, 

Csütörtök: 8.00 – 18.00, Péntek: 8.00 – 12.00

virágos füzesgyArmAt

Füzesgyarmat Város Képviselô-testülete díjazni szeretné azokat a 
lakosokat, akik a házuk elôtti területet példaértékû módon gondoz-
zák. Idén szakítunk azzal a hagyománnyal, hogy pályázati formában 
lehessen jelentkezni. Minden utca minden háza elôtti közterületét meg 
fogjuk tekinteni, és a zsûri döntése alapján nevezzük meg a legszebb 
elôkerteket. Kezdeményezésünkkel arra buzdítjuk városunk lakóit, hogy 
a házuk elôtti területeket virágos növényekkel díszítsék, így szemet 
gyönyörködtetô elôkertek örvendeztessék meg az itt élôket és a város-
unkba érkezôket. A legszebb kertekbôl 10-et értékes vásárlási utalvá-
nyokkal, nyereményekkel díjazzuk. Az értékelést 3 fôbôl álló zsûri végzi, 
melynek idôpontja június elsô két hetében lesz.

A díjkiosztás az augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen lesz, az érintetteket levélben értesítjük.
Tegyünk együtt Füzesgyarmat virágos várossá tételéért! Mindenkinek örömteli kertészkedést kívánunk!

lovAs bál

2015. március 14-én immár 14. alkalommal ismét 
megrendezésre került a nagy sikerû Lovas Bál, melyre az 
ország számos részérôl, sôt határon túlról is érkeztek ven-
dégek. Az esemény nagyszerû hely a tél folyamán kicsit 
„megrozsdásodott” lovas kapcsolatok felújítására, esetleg 
újak kiépítésére. A bál elegáns mivoltát a már szokásos 
nyitótánc alapozta meg, melyre a Lovas Barátok Egyesü-
letének fiatal tagjaiból kikerült 7 táncos pár hetekig gya-
korolt. A hagyományok tiszteletének figyelembe vételével 
idén egy palotás bemutatóra esett a választás, melyet 
megfelelô, gyönyörû ruhával adtak elô. A táncosok: Elek 

Tímea, Péter Dániel, Szabó Csenge, Galambos Nándor, Sándor Ágota, Sándor Máté, Czeglédi Viktória, Huszár Lénárd, 
Vad Judit, Turbucz Kristóf, Darabos Anna, Boros János, Szônyi Alexandra, Madar Dániel.

Produkciójuk után a fenséges díszvacsora következett, melyet a Hotel Gara készített, és mindenki megelégedésére 
szolgálhatott. A talpalávalót a Csízik & Koncsos Duó szolgáltatta, és bizony hajnalig „teltház” volt a táncparketten. Az 
éjfélkor elfogyasztott svédasztalos ételek után tombolasorsoláson nyerhettek értékes ajándékokat vendégeink, akiktôl 
a jövô évi viszontlátás reményében búcsúztunk! Vad Judit



ÖnkormányzAti hírek
A bÖlcsôdei gondozási díj meghAtározásA

A Képviselô-testület ismerve a füzesgyarmati lakosság jövedelmi viszonyait nem kívánta terhelni a szolgáltatást 
igénybevevô családokat, és az elmúlt években ”0” forintban állapította meg a bölcsôdei szolgáltatás gondozási dí-
ját. Kedvezô tendencia, hogy a füzesgyarmati családokban egyre több gyermek születik, és egyre több családban 
van mindkét szülônek munkahelye, ebbôl adódóan várható, hogy tovább növekszik az igény a bölcsôdei ellátásra. A 
gondozási díjat az Önkormányzat magára vállalja, így az ingyenes marad, az étkezési díjat kell az arra kötelezetteknek 
megfizetniük, amely napi 554 forintot tesz ki. A bölcsôdei személyi díj megállapításánál figyelembe kell venni a család 
rendszeres havi jövedelmét. A gyermekek napközbeni ellátása esetén, ha annak keretében étkezést is biztosítanak, a 
személyi térítési díj összege a család jövedelmének 25 %-át nem haladhatja meg.

A bölcsôde kiadások 2015. évben a következôképpen alakulnak:
2015. évi összes kiadás: 16.809.000 Ft • 2015. évi nyersanyagköltség: 2.085.600 Ft
2015. évben leétkezett napok száma, figyelemmel az év közbeni hiányzásokra:
4700 nap (átlag 20 fô) 1 gyermek éves bölcsôdei ellátása: 840.450,- Ft
1 gyermek napi bölcsôdei ellátása: 3.576,- Ft
1 gyermek éves élelemnyersanyag költsége: 92.825,- Ft
1 gyermek napi élelemköltsége: 395,- Ft
1 gyermek napi élelmezés nélküli költsége: 3.181,- Ft

füzesgyArmAt, petôfi u. 15. szám AlAtti ingAtlAn kÖzterületté nyilvánításA

Füzesgyarmat Város több évtizede húzódó problémái között szerepel, hogy a Füzesgyarmat belterületén lévô, a 
Petôfi és Arany János utca merôleges csatlakozásánál, a Karcag-Füzesgyarmat összekötô közút kis ráfordulási íve 
megnehezíti a biztonságos kétirányú forgalmat.

A jövôbeni tervek között továbbra is szerepel, hogy az ívkorrekció megvalósuljon. Az ívkorrekció megvalósításához 
igénybe kell venni az önkormányzati tulajdonú, természetben Füzesgyarmat, Petôfi u. 15. szám alatti (saroktelek), 
kivett lakóház és udvar és gazdasági épület mûvelési ágú ingatlant. Az ingatlanon lévô avult épületek elbontásra ke-
rültek, melyek törlése az illetékes ingatlanügyi hatóságnál folyamatban van. Mivel a korrekció megvalósulása után az 
érintett önkormányzati telek beépítési lehetôségei meglehetôsen csorbulnak, mûvelési ágát is meg kell változtatni a 
bontások miatt, az Önkormányzat Képviselô-testülete úgy döntött, hogy közterületté nyilvánítja az ingatlant.

füzesgyArmAt, béke utcA területrendezése

Füzesgyarmat központjában lévô Béke utca jogi helyzete több évtizede nincs rendezve az ingatlan-nyilvántartásban. 
A természetbeni elhelyezkedése végett a terület közterületként, utcaként funkcionál biztosítva a közmûellátást, közle-
kedést, áthaladást, bejárást, összekötve a Mátyás és Jókai utcákat. A rendezetlenség több oldalról is jelentkezik, hi-
szen a közvilágítás ivóvízellátás, szemétszállítás, szennyvízelvezetés, mint szolgáltatás és az ezzel járó kötelezettségek, 
üzemeltetési feladatok elvégzése, engedélyeztetése mind az Önkormányzatot és szolgáltatókat terhelik. A feladatokat 
így jogilag magánterületen kell megoldani általában Önkormányzati költségen, tulajdonosi hozzájárulás nélkül.

Többszöri tárgyalások ellenére még a mai napig nem született megegyezés a társasházak és az Önkormányzat között, 
abban a kérdésben, hogy az érintett területek leválasztásra kerüljenek az osztatlan közös tulajdonban lévô „társasházi” 
tulajdonból az Önkormányzat javára és jogszerûen közterületként be legyenek jegyezve az ingatlan-nyilvántartásban.

A telekhatár rendezésének és bejegyzésének költségeit, az ügyvédi díjat az Önkormányzat átvállalja, melynek 
hozzávetôleges összege bruttó kb.: 200 eFt. Szükséges a társasházak Lakóinak állásfoglalása, a közgyûlésének dön-
tése és ezt követôen a végleges döntés kialakítása, majd a szerzôdés megkötése.

füzesgyArmAti városgAzdálkodási és intézmény üzemeltetési kft.

A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft 2012. november 29-én alakult Füzesgyarmat Város Önkormányza-
ta által, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Jegyzett tôkéje 500.000.- Ft, mely 100%-ban 
pénzbeni vagyoni hozzájárulásként került a vállalkozáshoz. A Kft-t a cégbíróság 2013. január 14-én jegyezte be, 
fôtevékenységét 2013.január 1-én kezdte meg.

Feladata a közterülettel összefüggô kertészeti munkák elvégzése - a zöldterület fenntartása -, a köztisztaság biztosí-
tása, a burkolt felületek tisztántartása, a közutak, járdák üzemeltetése, hóeltakarítás és síkosság mentesítés, piac és 
gyepmesteri feladatok, közintézményi épületek üzemeltetése és karbantartása, a csatornahálózat karbantartása, más 
taxatíve fel nem sorolt egyéb közfeladat.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete mentesíti a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intéz-
mény Üzemeltetési Kft-t - amely kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága - a 2014. évben megvalósí-
tott fejlesztések, felújítások értékén felül még fennálló 6.352.917.- Ft értékcsökkenés visszaforgatásától, céltartalékba 
helyezésétôl.
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beszámoló A kAstélypArk kft 2014-es üzleti évérôl

A fürdô egyedi szolgáltatásokat nyújt, melyeket külsô gazdasági, és egyéb természeti (idôjárás) viszonyok befolyá-
solnak, alakítanak. A bevételekre hatással levô számos külsô befolyásoló tényezôk közül a nyári fôszezon idôjárása a 
fürdô számára kedvezôtlenül alakult. Kevés napsütéses hétvégében volt részünk, és az elmúlt 100 év egyik legcsa-
padékosabb júliusát éltük meg. A Kft. 2014-es üzleti évének bevételei a vártnál kissé jobban alakulnak: a tervezett 
56.076 e Ft-os nettó árbevételnél 6,68 %-kal több, 59.823 e Ft nettó árbevételt realizáltunk a kedvezôtlen idôjárás 
ellenére. A többlet árbevétel ellenére év közben gyakran likviditási problémáink akadtak, mivel jelentôsen nôtt a nem 
fizetô vevôink aránya. A legnagyobb, 2014. 12. 31-én még fennálló, Füzesgyógy Kft-vel szembeni, 9.825.786.- Ft-
os vevôkövetelésünk nagy része 2015-ben már rendezôdött az Önkormányzattal kötött, 9.400. e Ft tagi kölcsön 
engedményezésérôl szóló szerzôdés jóvoltából. További, kisebb vevôköveteléseinkre — azok bizonytalan pénzügyi ren-
dezése miatt - az év végi értékelés során értékvesztést kellett elszámolnunk 471 ezer Ft értékben, mely rontja a 
2014-es számviteli eredményünket. Egyéb bevételként a 2014-es évre összesen 10.500 e Ft végleges mûködési 
támogatást kaptunk az Önkormányzattól, mely fedezetet jelentett a 2014-ben vagyonkezelésbe vett eszközök után 
elszámolt értékcsökkenés (8.215 e Ft) és a 2012-2014-es évekre bevallott és megfizetett helyi iparûzési adó (2.174 
e Ft) összegére.

megvalósult események, beruházások, felújítások: 
A vízforgatásos technológiával üzemeltetett medencék csôhálózatának teljes cseréje. - 123/1997.(VII.18.) kormány-

rendelet alapján a B-34 OKK számú gyógyvizes kút védettségvizsgálati dokumentáció elkészítése, külsô és hidrogeo-
lógiai védôidom meghatározása, valamint, védôterület kijelölése. - A motel szobák felújítása, padlószônyeg, ágy csere, 
Új televíziók vásárlása. - A CHP- rendszerû metán kísérôgázt hasznosító villamos kiserômû teljesítményének bôvítése.

A Magyar Fürdôszövetség Minôsítô rendszere alapján az elvégzett minôsítési vizsgálat során a Kastélypark Fürdô, 
strandfürdô kategóriában ismét 4 csillagos minôsítést ért el. A tanúsítványt ünnepélyes keretek között adták át a 
Fürdôszövetség közgyûlésén. A 4 csillagos minôsítést újabb 5 évig használhatja a fürdô.

ÚjAbb lehetôségeket nyÚjt A kÖrÖs-sárréti vidékfejlesztési egyesület

A Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület (KSVE) tájékoztató elôadássorozatot tart a 2020-as tervezési idôszak 
pályázati lehetôségeirôl, és megkezdte a Projektötletek gyûjtését a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elôkészítéséhez, 
kidolgozásához. Az Egyesület tervezési területéhez 20 település tartozik, elôadásaik mindenhol megrendezésre kerül-
nek, így aki esetlegesen az egyik idôpontban nem tud eljönni, lehetôsége van a következô alkalommal részt venni egy 
másik településen. Elôször Füzesgyarmaton, a Polgármesteri Hivatalban tartják meg rendezvényüket.

A tájékoztatón lehetôség adódik minden személy saját ötleteinek benyújtására, jövôbeli tervei, elképzelései ajánlá-
sára, valamint a kérdéseire is választ kaphat.

További információk, valamit az elôadások pontos helyszíneirôl és idejérôl az Egyesület honlapjáról tájékozódhat: 
www.koros-sarret.eu. A projekt javaslatokat, fejlesztési elképzeléseket e-mailben, (kovacs.tibor@koros-sarret.eu) sze-
mélyesen vagy postai úton a munkaszervezeti irodában (5520 Szeghalom Tildy z. u 15-17; 5521 Szeghalom Pf.33) 
is benyújthatják. A szükséges adatlapokat az alábbi linken tölthetik le: http://www.koros-sarret.eu/index.php/adatlap

Forrás: Körös-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület

Európai Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

kiérdemelt elismerés

Rendôrnek lenni kétségtelenül elhivatottság kérdése. Tekintélyparancsoló szigor, bátor kiállás a törvényesség mel-
lett, a polgárok bizalmának elnyerése, önfegyelem - csupán néhány tulajdonság, ami Nagy Tamást, Füzesgyarmat kör-
zeti megbízottját kiváló rendôrré tette. Szinte észrevétlenül végzi munkáját, a várost elkerülik a hangzatos bûnesetek, 
a rend ôrének köszönhetôen a nyugalom természetes állapot környezetünkben.

2015. április 24-én Nagy Tamás r. fôtörzsszászlós részére a „A RENDÔRSÉG NAPJA - 2015” alkalmából szolgálati 
feladata példamutató ellátásáért a Békés Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetôje elismerésben részesítette. Valamint 
városunk polgármestere, Bere Károly is jutalmat adott át, elismerést a településen szolgálatot teljesítô, a közbiztonság 
erôsítése érdekében kiemelkedô munkát végzô körzeti megbízottnak - csoportvezetônek. Gratulálunk!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok
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ismét fákAt ültettünk

Ránk köszöntött a tavasz, ismét itt a várva várt jó idô, a napsütés, így elér-
kezett a Születések fája ültetés idôpontja is településünkön. Április 24-én 39 
facsemetét ültettünk a 2014-ben született gyermekek részére. A rendezvényen 
jelen volt Bere Károly polgármester is, illetve nagy öröm volt számomra, hogy 
igen sok szülô, nagyszülô is ellátogatott az eseményre, és fontosnak tartotta 
a közös faültetést. A programmal elsôsorban tiszteletünket szeretnénk kifejezni 
évrôl-évre a szülôk felé, valamint bízom abban, hogy további közös munkával 
sikerül a környezettudatos szemléletet tovább alakítani az itt élôkben. A 3 év 
tapasztalatát figyelembe véve azonban még sokat kell dolgoznunk ahhoz, hogy 
minél több gyermek és felnôtt óvja, védje a környezetét, illetve hogy tudatosan 
ültessenek fákat, virágokat saját környezetükben is. Mindezek mellett a program 
zárásaként mézeskalácsból készült ajándékkal is kedveskedtünk a szülôknek. Itt 
is szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített ebben az évben is a program 
megvalósításában, hiszen így már 168 fa növekedik a Garalaposi legelôn. 

Hadd zárjam egy idézettel rövid gondolataimat, mely egyfajta irányvonal is le-
het a közös környezettudatos személet további alakításában: „A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön”.

Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô

természet és kÖrnyezetvédelem

„Ha valaki nem tekinti tulajdonának a természetet, hanem érzi, hogy annak 
csupán értelmes része, könnyen el tudja dönteni, hogy mit szabad és mit 
nem.” Csányi Vilmos

1970. óta április 22-én, a Föld napján különféle eseményeket szerveznek 
világszerte, amelyekkel Földünk természeti környezetének megóvására hívják 
fel a figyelmet.Iskolánkban is igyekszünk kiemelten figyelni a környezetvéde-
lemre. A környezettudatos nevelés kialakítása program keretén belül április 
22-én az 1.-2.-3.-és 4. b osztályos tanulók részvételével alakult csapatok ad-

tak számot arról, hogy mennyire tájékozottak a környezettudatos élet-
vitel és magatartás területén. Bízunk benne, hogy a zöld jeles napok-
hoz kapcsolódó rendezvények segítenek jobban megérteni a környezet 
mûködését, az ember-környezet kapcsolatrendszert, a környezeti prob-
lémák kialakulását és megoldását. Március 22-én a Víz Világnapja al-
kalmából az alsó tagozatos tanulók rajzpályázatra nevezhették alkotá-
saikat, amelynek kiemelt célja volt a természet értékeinek védelmével 
kapcsolatos figyelemfelkeltés. Természetjárások alkalmával célunk, 
hogy a tanulóink ismerjék saját környezetünk, lakóhelyünk természeti 
szépségeit. Turzó Edit

sárrét kis mesemondójA

Hat település általános iskolájának ékes szavú tanulóit látta vendégül iskolánk 2015. április 16-án az immár 10. 
alkalommal megrendezett „Sárrét kis mesemondója” Területi Mesemondó versenyen. A rendezvényt Vetési Istvánné a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Szeghalmi Tankerületének igazgatója nyitotta meg. A mesemondók évfolya-
monként versenyeztek a háromtagú zsûri elôtt. Az eredményhirdetés elôtt iskolánk tanulói mutatták be tehetségüket, 
s adták elô változatos és színvonalas mûsorszámaikat.

Korcsoportonként az alábbi eredmények születtek: 1. osztály: 1. hely: Tverdota Hédi (Vésztô) • 2. hely: Turi Izabella 
(Füzesgyarmat) • 3. hely: Gál Luca Judit (Sárrétudvari) 2. osztály: 1. hely: Keserû Kristóf (Sárrétudvari) • 2. hely: 
Fegyver Dániel (Füzesgyarmat) • 3. hely: Fehér Miklós (Dévaványa) 3. osztály: 1. hely: Lippai Eszter (Bucsa) • 2. 
hely: Czinege Illés (Füzesgyarmat) • 3. hely: Pap László (Szeghalom) 4. osztály: 1. hely: Tóth Tibor (Füzesgyarmat) • 
2. hely: Farkas Hanna (Vésztô) • 3. hely: Szabó Márton (Szeghalom)

Kohutné Marsi Gabriella, munkaközösség vezetô

Születés

Kiss Regina 2015.04.05.

H ázasságkötés
2015. április 24-én került sor
Rózsás Klaudia Bella és
Talpa Viktor házasságkötésére.
Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!



hosszÚ hétvége
Az elszármAzottAkkAl

A Füzesgyarmatiak és Elszármazottak 
Baráti Köre Egyesület egy három napos 
programot szervezett május 1-jei hosszú 
hétvégére.

Május 1-jén egy kiállítást szerveztek 
Papp Ferenc fafaragó, Banadics Istvánné 
foltvarró, Doma Katalin fazekas, Bujdosó 
Istvánné kvillingezô és Nemesné Kiss Ildi-
kó mézeskalácssütô munkáiból, melyet sok 
érdeklôdô megtekintett a három nap alatt. 

A kiállítást Mészáros Zoltánné tanárnô nyitotta meg. 
Az Egyesület május 2-án tartotta Közgyûlését, ahol a 2014-es beszámolót és a 2015-ös év munkatervét fogadták 

el, amelyre sokan utaztak haza a szülôfalujukba. A hazatérô elszármazottakat bográcsos ebéddel és csörögével fo-
gadták a helyiek. A két nap alatt közel százan keresték fel az egyesületet. Május 3-án a tagok egy ötvenfôs busszal 
indultak el az anyák napi kirándulásukra a Zemplén-hegységbe és Szlovákiába. Felkeresték a Károlyi vadászkastélyt 
Füzérradványon, ahol csodálatos környezetben töltötték el a délelôttöt. További útjukon a II. Rákóczi Ferenc fejedelem-
nek állított emlékeket tekintették meg, köztük a Borsi kastélyt, a fejedelem szülôházát, Kassán a rodostói ház pontos 
mását, ahol számûzetésben élt, végül a Szent Erzsébet Székesegyházat, ahol a sírboltja található. A történelmi út 
során sok szép felújított magyar emlékmûvet láthattak a kirándulók, akik a három napos program során felejthetetlen 
élményekkel gazdagodtak. Az egyesület minden érdeklôdôt szeretettel vár további programjaira!

Galambos Katalin elnök, Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre
¬*kvilling: színes papírtekercsekbôl történô képkészítési technika.

hÚsvét A civil szervezetekkel, Az óvodábAn

Immár ötödik éve, hogy az óvodai élet berkein belül megrendezzük három hetes programunkat, a LURKÓ HÚSVÉT-
ot. A nagyobb csoportos gyermekek kíváncsian várták a programokat, míg a kisebbek most ismerkedtek a húsvéti 
hagyományokkal. Sok változatos esemény színesíti mindig ezt a rendezvénysorozatot. Az idei évben is volt óvónôk 
szereplésével bábmûsor, a szülôk segítségével közös munkadélután, a csoportokon belül tojásfestés berzseléssel, 
kóstoltunk a gyermekekkel közösen készített tojásételeket és süteményeket. Az utolsó hét programjait a civil szerveze-
tekkel közösen terveztük. A CUHÁRÉ napján a Napocska csoport gyermekei néptáncbemutatóval kedveskedtek. Ennek 
a napnak a fô programja pedig a FÜZESGYARMATI HAGYOMÁNYÔRZÔ EGYESÜLET NÉPDALKÖRE fellépése volt, akik 5. 
éve lelkesen segítenek a húsvéti rendezvényünk színesítésében. Olyan dalokat énekeltek, amelyek a gyermekeket is 
közös éneklésre és táncra buzdították.

A záró napon a FÜZESGYARMATIAK ÉS ELSZÁRMAZOTTAK BARÁTI KÖRE látta vendégül az egész óvoda apraját és 
nagyját. Az általuk készített kaláccsal pedig nagy sikert arattak a gyermekek körében. Ez a nap is sok érdekességet 
tartogatott a gyermekek számára, hiszen az egyesület házának udvarán közös táncház megrendezésére került sor, 
melyet SZABÓ SZILVIA vezetett le, gyönyörû népviseleti ruhába öltözve.

Köszönjük mindenki lelkes és önzetlen közremûködését!
Lázárné Molnár Edit, munkaközösség vezetô, óvodapedagógus

csobbAnó szerdA A kAstélypArk fürdôben

A Kastélypark Fürdô május elsejével indította a nyári 
szezont, valamennyi medencénk vendégeink rendelke-
zésére állnak. A városi majálisnak, mint minden évben, 
idén is fürdônk adott helyet. A kedvezôtlen idôjárás el-
lenére közel ezren látogattak ki. Büfékocsis vendéglá-
tásunk is ettôl a naptól üzemel, harapnivalóval, hûtött 
italokkal várjuk egész nyáron a fürdôbe látogatókat.

Május hónaptól újra beindítjuk a „csobbanó szerda” 
akciónkat. szerdánként minden vendégünk, helyi és 
vidéki látogatónk, egységesen 480 forintos áron veheti 
igénybe fürdôszolgáltatásainkat. A hat éven aluli gyerme-
kek 270, illetve 170 forintos áron strandolhatnak.

Tovább folytatjuk kuponos akciónkat. Az Amondó újságban megjelent kupon leadásával 
480 forintos jegy megvásárlására jogosul vendégünk, a hét bármely napján, 2015. június 
31-ig. Reméljük, hogy végre egy napsütéses, igazi strandszezon vár ránk!

Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket!
Érvényes:

2015. június 31-ig.
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egyházAink élete
Anyák hónApjA, pApok látogAtásA…

„Mikor jó anyátok nevét kimondjátok, / imádságos áhítattal moz-
duljon a szátok. / Mikor jó anyátok nevét suttogjátok, / áldjátok a nagy 
úristent, gondot visel rátok”. Gyermeki ôszinteséggel szólt az ünnep-
lés (és szól május folyamán) a hónap elsô vasárnapján. A szép ünne-
pen mintegy 18 vers és 15 ének hangzott el hittanosok, felnôttek, 
dalárdisták ajakán, szép csokorral és egy szál kálavirággal megajándékozva minden jelenlévô édesanyát, nagymamát, 
dédit, de leendô édesanyákat is. Kis gyülekezetünk 113 éves történetében olyan feledhetetlen esemény történt, amire 
nem volt példa az elmúlt több mint egy évszázadban. Mi adtunk otthont az egyesített Magyar Unitárius Egyház második 
évnegyedi lelkészi értekezletének-konferenciájának, amelyen az anyaországi lelkészeink mellett megjelentek a Marosi 
és a Kolozs-Tordai Egyházkör harminc lelkésze Marosvásárhelytôl Gyôrig. 5-én délután érkeztek, a Kiskastélypark és a 
Marika vendégfogadó házban helyeztük el ôket, ahol nagyszerûen érezték magukat. Többen már most tervezik, hogy 
még visszatérnek pihenni és a fürdô áldásait élvezni. Már délután megkezdôdtek az elôadások, a napot finom vacsorá-
val fejeztük be a Tôkés házaspár jóvoltából, vendégszeretete eredményeként családias hangulatban. Másnap folytató-
dott a konferencia. Ebéd után Bere Károly polgármester fogadta a lelkészi kart a hivatal dísztermében, ahol városkánk 
történelmét és jelenét ismertette. A fogadás után Szeghalmon meglátogattuk Túri János tûzoltó ôrnagy vendégeiként 
a Mundérba bújt történelem, immáron határokon kívül is ismert híres kiállítását-gyûjteményét, amely nagy élmény 
volt mindenkinek. Aztán itthon a tájházat nézhették meg Balázs Balázs és Fekete János vezetésével. Délután 6 órától 
megtelt a templomunk a fogadó istentiszteleten, ahol Kecskés Csaba marosvásárhelyi esperes prédikált. A vendégeket 
Kovácsné Czeglédi Mária tanácsnok gondnokasszonyunk köszöntötte, amelyre Gyerô Dávid kolozsvári püspök-helyettes 
válaszolt szeretettel. Gyülekezetünk a népdalkör és két hittanos énekajándékával köszönte meg a lelkészeknek, hogy 
vendégeink. A végén e sorok írója ismertette a gyülekezet történelmét és mozgalmas jelenét. A lelkészek java másnap 
délig hagyta el városunkat. Köszönet a csodás élményért a gyülekezetnek, vendéglátóinknak, a fürdônek és a hivatalnak 
is. Most pünkösd ünnepére készülünk, valamint a június 4-i Nemzeti Gyásznapra, amelynek mûsorában részt veszünk 
szavalóinkkal, énekeseinkkel, népdalkörünk szereplésével. Isten adjon minden olvasónak szép májusi napokat erôben:

Balázsi László, unitárius lelkész-ny.mb.püspök

jótékonysági koncert A református templombAn

Május 10-én, délután felejthetetlen alkalmon vehettek részt a Re-
formátus templomba látogatók. Összefogás templomunk harangjai-
ért címen Jótékonysági koncert helyszíne volt. A Füzesgyarmatiak és 
Elszármazottak Baráti Körének Egyesülete állt a rendezvény mögé, 
Füzesgyarmathoz kötôdô és elszármazott fiatal mûvészeket, tehetsé-
geket összegyûjtve. Jelen volt a harangalapítványt létrehozó NT. Nagy 
László, városunk díszpolgára is. Gulyás Dóra teológa rövid áhítata 

után a mûsort Sári Zsuzsa, a Duna televízió felelôs szerkesztôje konferálta, megteremtve a hidat az elôadók és hall-
gatóság között! Igazi kincseket kapott és adott városunk! Elôadók voltak: Nagy Zsófia, Kis Hedvig Zsófia, Kiss Vilmos 
Tibor, Földesi Ágnes, Balázs Ferenc, Horváth Sándor, Szôke Fruzsina, Szôke Diána, Komócsin Rebeka, Furkó Sándor, 
Fazekas László Csaba. Képzômûvészek alkotásaiból kiállítást rendeztünk be a templomban, Fazekas Réka, Demján 
Ilona, Doma Katalin, Szûcs Ferenc, valamint Szitás Erzsébet képei a nyár végéig megtekinthetôek lesznek. Köszönet 
mindeninek! Az összegyûlt mintegy 300.000 Ft. a Harangalapítvány tôkéjét gazdagítja. A Harangalapítvány részére 
érkezett adományokról részletesen a következô Amondóban tudunk hírt adni. Tóth Zoltán, lelkipásztor

„Az ô szemébôl tAnultuk meg mi A mosolygás, A szeretet, A bánAt, Az Aggódás”

Bere Károly polgármesterrel településünk újabb „Szépkorú” polgárát köszön-
töttük. Szabó Gyuláné Juhász Mária 1925. május 6-án született Balmazújvá-
rosban, ötödik gyermekként a családba. Három éves volt, amikor édesapja 
meghalt. Vallásos családban, édesanyja és testvérei között nagy szeretetben 
nôtt fel. Gyermekévei Debrecenben teltek el, majd Hagymásba költöztek, ahol 
a bátyja református kántortanító lett, és segítette a kisebb testvéreit. Késôbb 
itt ismerkedett meg Szabó Gyulával - drága emlékû nagymamám bátyjával -, 
akivel 1946-ban házasságot kötött. Füzesgyarmaton építették fel családi házukat, ahol felnevelték három lányukat: 
Marikát, Anikót és Évát. Jobb megélhetés reményében Budapestre költöztek 1970-ben. (10 évig éltek ott) Mária néni 
a Bolyai nevelôotthonban dolgozott, óvodás korú állami gondozásban lévô gyermekkel foglalkozott. Nyugdíjasként újra 
visszatértek Füzesgyarmatra. A sok betegség mellett szerencsére jól érzi magát, szívesen kertészkedik, tesz-vesz a 
házkörül… Mi a 90 év titka? „A HIT és a CSALÁD” 90. születésnapján az unokák, dédunokák is hazajöttek Angliából, 
Hollandiából, Németországból és Budapestrôl, hogy köszöntsék a drága mamát. Anyák napja után néhány nappal látva 
a sugárzó arcokat Nagy Ferenc: Édesanyám c. verse jutott az eszembe: „Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom, 
/ Nekem a legdrágább ezen a világon. / Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám, / Amikor kimondom: anyám, édes-
anyám.” Isten éltesse Mária néni! Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok
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füzesgyArmAti mAjális

Május elsején megelevenedett Füzesgyarmat. A munka ünnepe alkalmá-
ból rendezett Majálison kiléphettünk a szürke hétköznapokból. Kihasznál-
hattuk a Kastélypark Fürdô, valamint a rendezvény által nyújtott szórakozási 
lehetôségeket. A délelôtt folyamán a résztvevôk ingyenesen nevezhettek be 
a Kabai Íjászcsapat által szervezett íjászversenyre, amelynek gyôzteseit okle-
véllel és a Kuka Robotics Hungária Kft. által felajánlott díjakkal jutalmazták. 

A fellépô vendégeink körében tisztelhettük még meg a kabai Hastánccso-
portot is, akik színvonalas mûsorukkal népszerûsítették a hastánc mûvészetét. 
A legnépszerûbb programon, a fôzôversenyen 10 csapat vett részt. 

A Fekete Kanál Bt., az Eger Trans, a Dugi Chef, a Virág Csapat, a Füzes-
gyarmati Polgárôrség, a Gyarmati Kakasok, a Favilla csapata, a Basó család, 
a Bagoly Trans és az Éjjeliôrök csapata. Az elsô helyezett a Favilla csapat lett, 
amelyet a Füzesgyarmati Önkormányzat tagjai alkottak. A csapat munkáját 
Makai Sándor jegyzô úr vezette. A második helyezett a Dugi Chef csapata, 
a harmadik pedig a Bagoly Trans lett. A részvételért mindenkinek díszoklevél 
járt, az elsô három helyezett pedig az oklevél mellett Füzesgyarmat Város Ön-
kormányzata jóvoltából egy-egy ajándékcsomagban részesült. A fôzôverseny 
zsûrijének elnöke, Prohászka Béla Venesz díjas Olimpiai Aranyérmes Mes-
terszakács volt, továbbá városunk polgármestere, Bere Károly is a zsûri tag-
jaként segédkezett. A Kastélypark Szépe Szépségverseny gyôztese Szallos 
Lenke lett. A 18 éves kolozsvári származású lány éppen a Kastélypark Fürdô 
Kempingjében vakációzott családjával. Ahogy három éve rendszeresen, idén 
is ellátogattak Füzesgyarmatra. Nagy örömmel tá-
vozott az idei gyôztes, ugyanis a profi Kiss Norbert 
fotográfus által - még aznap - elkészített fotósorozat 
mellett, egy a város által összeállított ajándékcsoma-
got, valamint 2db ingyenes belépôjegyet is hazavihe-
tett az idei Füzes Fesztiválra. A délután folyamán a 
közönséget Lórán Barnabás „Trabarna” szórakoztatta 
közel egy órán át tartó humoros mûsorával, majd ôt 
követôen Dred és Doris táncos-zenés mûsora zárta 
a vidámságban és jó hangulatban telt Füzesgyarmati 
Városi Majálist.

Forrás: Tourinform Körös-Sárrét, Füzesgyarmat

májusi és jÚniusi 
progrAmok

istentisztelet A szAbAdbAn
2015. május 25.
Helyszín: Füzesgyarmat, Református Templom
Információ: Tóth Zoltán, Református Egyház

gyereknAp
2015. május 28.
Helyszín: Füzesgyarmat, Lurkófalva Óvoda
Információ: Füzesgyarmat Város Önkormányzata
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Tel.: 66/491-058, 30/462-5307
Pozojevich Miklós, miklos.pozojevich@gmail.com

vérAdás
2015. május 28.
Helyszín: Füzesgyarmat, Egyesített Szociális 
Intézmények épülete
Információ: Vöröskereszt Füzesgyarmati 
Alapszervezete, Tel: 20/5830-814

triAnoni megemlékezés
2015. június 4.
Helyszín:
Füzesgyarmat, I. Világháborús emlékmû
Információ: Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Tel.: 66/491-058

mAzsorett záróbemutAtó
2015. június 7.
Helyszín: Füzesgyarmat, Városi Sportcsarnok
Információ: Macskinné Pór Erzsébet
Tel: 70/339-7820, mpengi63@gmail.com

unitárius triAnoni istentisztelet
2015. június 7.
Helyszín: Füzesgyarmat, Unitárius Templom
Információ: Balázsi László, Unitárius Egyház

unitárius hittAnos évzáró
2015. június 14.
Helyszín: Füzesgyarmat, Unitárius Templom
Információ: Balázsi László, Unitárius Egyház

református hittAnos évzáró
2015. június 14.
Helyszín: Füzesgyarmat, Református Templom
Információ: Tóth Zoltán, Református Egyház

Xiii. lovAs bAráti nAp 
2015. június 14.
Helyszín: Füzesgyarmat, Sárréti Lovas Centrum
Információ: Huszár Róbert
Tel: 30/658-1478, info@lovasbaratok.hu


