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A helyi iskola növendékei szép mûsorral emlékeztek a 1848-as forradalom és 
szabadságharc évfordulójára március 15-én délelôtt. 2. oldal

Ajánló

városi ElismErés 
julikA néninEk
A település legnagyobb 
kitüntetését, a Pro urbe 
díjat vehette át Eke Já-
nosné Julika néni március 
15-én.
 2. oldal

változik Az Aktív ko-
rúAk EllátásA
Március 1-jétôl bizonyos el-
látási formák ügyintézése a 
Járási Hivataloknál történik.
 3. oldal

új növényi kultúrA A 
közfoglAlkoztAtásbAn
A hagyományos szántóföldi,  
illetve konyhakerti növények 
mellett a jövôben a Stevia 
nevû növény termesztésé-
vel is foglalkoznak Füzes-
gyarmaton. 4. oldal

Ajánló

látogAssuk 
értékEinkEt
A Sárrét sokszor eldugott 
kastélyait, nemesi kúriáit 
lehet meglátogatni egy 
sajátos és újszerû kezde-
ményezés révén. 6. oldal

fiAtAl zsokérA fi-
gyElt fEl A város
Budai Csaba jelenleg 
Törökszentmiklóson dol-
gozik a lovak mellett, de 
valódi otthona mégis Fü-
zesgyarmat. 6. oldal

pál dénEs gyArmAton
Egy családi nap vendé-
ge lesz a fiatal tehet-
ség, ahol fûszeres és 
kézmûves vásárral is vár-
ják az érdeklôdôket.
 8. oldal

fArsAngoltAk Az Alsós diákok

Iskolánkban hosszú évek után idén újra együtt rendeztük a 
télbúcsúztató farsangi mulatságot az alsó tagozatos gyerme-
keknek a sportcsarnokban. 

A mûsort a 3.a osztály farsangi köszöntôje indította. A 3.c 
osztályosok keringôjét és a 2.a osztályos tanulók kendôs tán-
cát a 4.a és a 4.c osztályosok görkorcsolyás mûsora követte. 
Ezután az 1.b és a 2.b osztályos tanulók a Muzsika hangja, a 3. 
b és a 4. b osztályos tanulók Gryllus Vilmos Skót címû zenéjére 
összeállított koreográfiát adtak elô. Ezt követte a 2. c osztályo-
sok látványos tánca Bereczki Zoltán Kerek egész c. számára. A 

mûsor zárásaként az 1.a osztályosok léptek színpadra és táncoltak a Rednex Cotton Eye Joe zenéjére.
A mûsort követôen a gyerekek ötletes jelmezekben vonultak végig a színpadon a tanító nénik vezetésével. A szülôk 

és a napközi konyha jóvoltából mindenki kedvére ehetett a finom süteményekbôl és a farsangi fánkból.
Reméljük, ez a nagyszabású rendezvény mindenki megelégedésére szolgált. A gyerekek és a pedagógusok munká-

ján kívül a rendezvény sikeréhez hozzájárultak a segítôkész szülôk, valamint támogatóink:
Billerbeck Budapest Lakástextil Kft. · Felina Hungaria Kft. · La Rete Hungaria Kft. · Napközi konyha 
· Ösvény Esélynövelô Alapítvány · Rudner és Társa

A Kossuth Lajos Általános Iskola és
Mûvészeti Iskola alsó tagozatos munkaközössége
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Március 15-imegemlékezés
Füzesgyarmat Város Önkormányzata ünnepséget és koszorúzást tartott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

emlékére 2015. március 15-én az 1848-as emlékmûnél.
Ünnepi beszédet mondott Bere Károly polgármester, az ünnepi mûsort a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alap-

fokú Mûvészeti Iskola diákjai adták a Füzesgyarmati Hagyományôrzô Egyesület Népdalkörének közremûködésével.

„Pro Urbe”díjas: eke jánosné (PiPó jUlianna)
Julika néni 1934. február 7-én született Szeghalmon, és itt is 

nôtt fel. Tanulmányait is itt végezte, elôször az általános iskolát, 
majd a Péter András Gimnázium diákjaként tanult. Sokat se-
gédkezett szülei kalapos boltjában, de szíve már gyermekkorá-
ban is a tanári pálya felé vonzotta. Gimnáziumi évei alatt sokat 
foglalkozott kisgyermekekkel.  Már ekkor is énekkart vezetett. 
Szülei ügyvédi vagy orvosi pályára szánták, azonban Ô mégis 
kiállt a tanítói pálya mellett. Diplomáját Szarvason vehette át 
1953-ban. Pedagógusi pályáját Vésztôn kezdte el, mint óraadó 
pedagógus. Majd Szeghalomra hívták és a következô tanévben 
már ott okította az iskolába kerülô nebulókat. 1957-ben helyez-
ték át Füzesgyarmatra. Soha nem ismert lehetetlent. Énekkart 
vezetett, citeraszakkört indított, eszperantót tanított. Ezek mellett osztályfônökként is helytállt, és megszerettette 
mindannyiónkkal az ének-zenét, mint tantárgyat. Nagy elhivatottsággal vezette az iskolai énekkart egészen a nyug-
díjba vonulásáig, 2000. július 1-ig. Pedagógiai munkáját több kitüntetés és elismerés övezte. Rengeteg fellépéssel ör-
vendeztette meg a közönséget – az ország számos vidékén, Zánkától egészen Finnországig eljutva vitte és öregbítette 
Füzesgyarmat hírnevét.  35 évig a helyi népdalkör tagjaként is tevékenykedett. Julika néni azonban mai napig nem 
szûnt meg énekesként, pedagógusként, zeneszeretô, igazhitû emberként továbbadni tudását és tapasztalatát, hiszen 
minden egyházi ünnepségen láthatjuk ôt, hallhatjuk gyönyörû, kristálytiszta hangját. 

Családi életében is sok örömön és megpróbáltatáson ment keresztül. Egy gyermek elvesztését soha nem lehet fel-
dolgozni és elfogadni. Unokái azonban nem engedték ôt csüggedni. Boglárka és Réka adnak erôt neki ahhoz, hogy 
mindenen felülkerekedve ma itt lehet közöttünk. A gondoskodás pedig a mai napig nem hagyja pihenni a mindig te-
vékeny nagymamát. Julika néni életére, hivatásának gyakorlására, Füzesgyarmat város közösségéért végzett önzetlen 
munkásságára jól illik Nikosz Kazantszakisz bölcsessége: „A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át 
rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva ôket, hogy maguk épít-
senek hidakat.” Ilyen híd és kapocs ô minden felnövekvô nemzedék számára a zene, a tudás és a közösségért végzett 
munka zubogó folyója felett. 

A város lakossága érdekében több évtizeden át végzett nevelô, oktató tevékenysége, példamutató közösségi munkája 
elismeréseként 2015. március 15-én Eke Jánosné Pro Urbe kitüntetésben részesült.

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



önkormányzAti HírEk
igAzgAtási szÜnEt ElrEndElésE A polgármEstEri HivAtAlbAn

A Képviselô-testület egyhangúlag elfogadta dr. Makai Sándor jegyzô elôterjesztését, mely szerint a Hivatalban 2015. 
július 20-tól 2015. augusztus 23-ig, valamint 2015. december 21-tôl 2016. január 1-ig terjedô idôszakra igazgatási 
szünetet rendel el, amely kiterjed a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselôkre és ügykezelôkre, 
valamint az egyéb foglalkoztatási formában alkalmazott munkavállalókra.

A Jegyzô Úr elmondása szerint ez egy költségtakarékos megoldást jelent, hiszen a szabadságolások ideje alatt csök-
ken a Hivatal mûködési költsége, valamint így megelôzhetô a ki nem vett szabadság kifizetése.

Az igazgatási szünet elrendelésérôl azt megelôzôen 30 nappal a lakosságot tájékoztatni kell, és annak idôtartama 
alatt ügyeletet és anyakönyvi szolgálatot kell tartani.

önkormányzAti rEndElEt A szociális igAzgAtásról és szociális Ellátásokról

A szociális igazgatásokról és a szociális ellátásokról szóló törvény módosításával az alábbi változások lesznek 2015. 
március 1-tôl.

A Járási Hivatal hatáskörébe kerül, illetve az ide tartozó hatáskörök az alábbiak:
-  aktív korúak ellátása (ezen belül foglalkoztatást helyettesítô támogatás, illetve egészségkárosodási és gyermekfel-

ügyeleti támogatás állapítható meg)
- alanyi ápolási díj, - idôskorúak járadéka, - alanyi és normatív közgyógyellátás
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A Járási Hivatal által ellátott feladatokról, ügyintézésrôl ôk adnak tájékoztatást.

A Törvény megszünteti és nem szabályozza az alábbi ellátásokat:
- lakásfenntartási támogatás, - adósságkezelési támogatás
- méltányossági ápolási díj, - méltányossági közgyógyellátás.

Városunk képviselô-testülete a törvényben szabályozott ellátások kiegészítéseként, illetve a megszûnt ellátások 
részbeni pótlására helyi rendeletében Települési támogatást nyújt a létfenntartásukat veszélyeztetô, rendkívüli élet-
helyzetbe került, arra rászoruló családok vagy személyek részére.

További tájékoztatás és ügyintézés a Szociális Irodában történik. A helyi rendelet a Hivatal folyosóján megtekinthetô.

A járási HivAtAl tájékoztAtásA Az Aktív korúAk EllátásávAl kApcsolAtbAn

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátása iránti kérelmét (ide tartozik: a foglal-
koztatást helyettesítô támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) hatáskör változás miatt nem 
a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes Jegyzôhöz, hanem a Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi 
Járási Hivatalához (a továbbiakban: Járási Hivatal) kell benyújtania illetve minden ügyintézés is a Járási Hivatalban tör-
ténik fenti idôponttól kezdôdôen.

A kérelem benyújtásának helye: a Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége 
5520 Szeghalom, Bocskai utca 8. szám. Ügyfélfogadási idô: Hétfôn, Kedden: 8-15 óráig • Szerdán: 8-18 óráig • 
Csütörtökön, Pénteken: 8-12 óráig • Érdeklôdni lehet: a 06/66/371-363-as és a 06/66/371-839-es telefonszámon 
Ezen kívül a kérelem benyújtható: Füzesgyarmati Kirendeltségen: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám • Tel.: 
06/66/490-922

Kérjük, hogy az ellátás megállapításának alapjául szolgáló dokumentumokat (személyi iratok, a család jövedelmét 
és vagyoni helyzetet igazoló dokumentumok, tanulói, hallgatói jogviszony-igazolás, stb…) az ellátás igénylésekor hozza 
magával.

Détárné Molnár Andrea, hivatalvezetô

épÜl A közösségi központ!

A korábbi beszámolóknak megfelelôen megkezdôdött az új közösségi központ építése. A földmunkák után a kivitelezô 
elkészítette az alapot, és a lábazati falat. Vélhetôen hamarosan megkezdik a teherhordó falak építését is.

Az elkészült épület 15 évig a Türr István Képzô és Kutató Intézet kezelésébe kerül majd. Ezen idôszak alatt 
felnôttképzéseknek ad majd otthont elsôsorban a létesítmény.

Az egész országban több helyen is építenek az új épülethez hasonló oktatási központokat a Türr István Képzô és 
Kutató Intézet számára. Ennek az országos beruházásnak az összértéke 8,9 milliárd forint, melybôl megközelítôleg 400 
millió Ft jutott az új füzesgyarmati közösségi központra.

3



A 2015-bEn zAjló közfoglAlkoztAtási progrAmok munkAtErvEirôl

A Kistérségi Startmunka Mintaprogram mezôgazdasági prog-
ramelemében 110 fô foglalkoztatása történik, 2015.03.01. – 
2016.02.29-ig, napi 8 órás munkaidô keretében. Idén negyedik 
éve mûködik a program. A tervezett munkafolyamatok az alábbiak: 
szántóföldi növények termesztése (búza, árpa, napraforgó, kukori-
ca), konyhakerti növények és zöldségfélék termesztése (burgonya, 
paradicsom, paprika, saláta, uborka, retek stb.), 1000 db tojó-
tyúk tartása, méhészet mûködtetése, valamint Stevia rebaudiana 
(Jázminpakóca) termesztése.

A Kistérségi Startmunka Mintaprogram belvízelvezetés 
programelemében 40 fô foglalkoztatása zajlik, 2015.03.01. – 
2016.02.29-ig, napi 8 órás munkaidô keretében. Az idei évben 

két árokszakasz nagyobb mértékû karbantartásának elvégzése a legfôbb cél. Az 1-6-0 jelû árok teljes szakaszát és a 
Nagyéri – Vettréti csatorna Nagyatádi utca és a Klapka utca közötti szakaszát teszik rendbe.

A Kistérségi Startmunka Mintaprogram mezôgazdasági földutak karbantartása programelemében 40 fô fog-
lalkoztatása történik, 2015.03.01. – 2016.02.29-ig, napi 8 órás munkaidô keretében. Füzesgyarmat külterületén 110 
km földút található, amelybôl a 2014-es év felmérései szerint mintegy 30 km hosszúságú útszakasz és a mellettük 
elhelyezkedô útsávok és csatornapartok karbantartásra, illetve felújításra szorulnak. Az elmúlt években a folyamatos 
karbantartások által az utak állapota nagy mértékben javult. Mezôgazdasági útjaink és a mellettük illeszkedô csator-
napartjaink megóvása érdekében évente célszerû elvégeznünk a megfelelô karbantartási munkálatokat.

A Kistérségi Startmunka Mintaprogram belterületi közutak karbantartása programelemében 80 fô foglalkozta-
tása zajlik, 2015.03.01. – 2016.02.29-ig, napi 8 órás munkaidô keretében. Füzesgyarmat közterületi járdái igen rossz 
állapotban vannak. Kevés kivételtôl eltekintve, a betonból készült járdák elhasználódtak, felületük a téli idôszakban a 
sózások miatt kipergett, sok helyen függôleges elmozdulásokkal tagolt. Ez amellett, hogy nem túl esztétikus látványt 
nyújt, sajnos balesetveszélyes is. Az elhasználódott burkolatok javítását önkormányzatunk folyamatosan tervezi elvé-
gezni, a frekventáltabb utcák és terek járda, illetve térburkolatai viszont teljes rehabilitációt igényelnek. Ezek közül az 
elkövetkezendô idôszakban a Szabadság tértôl a Mátyás utca és a Batthyány utca keresztezôdéséig tartó utcaszaka-
szon szeretnénk térburkolatos járdát építeni a közfoglalkoztatási program lehetôségein belül.

stEviA projEkt indul fÜzEsgyArmAton

Idén januárban megkezdôdtek a tárgyalások egy új projekt, a 
stevia termesztés elindításához szükséges gazdasági társulás ki-
alakításáról. A megbeszélésen részt vettek Füzesgyarmat város 
polgármestere és más önkormányzatok, valamint felsôoktatási 
intézmények kutatás-fejlesztéssel foglalkozó képviselôi, akik 
kiemelkedô jelentôséget látnak a Stevia növény magyarorszá-
gi termelésének kiszélesítésében. Ezzel megvalósulhatna egy 
versenyképes és egészséges világpiaci termék elôállítása, mely 
segítené a munkahelyteremtést, valamint tanulási lehetôséget 
kínálna a konvergencia régiók mezôgazdászainak.

A sztívia, amelyet jázminpakócának, vagy édesfûnek is ne-
veznek, egy dél-amerikai gyógynövény, melynek levelei harmincszor édesebbek a cukornál. Amellett, hogy kiválóan 
használható édesítésre, számos egészségügyi szempontból elônyös tulajdonsága is van. Nulla a kalóriatartalma, és 
gyulladáscsökkentô, emésztést segítô hatása is van, valamint gazdag A és C vitaminban, cinkben, vasban, magné-
ziumban. Fogszuvasodást nem okoz, cukorbetegek is fogyaszthatják. E mintaértékû projekt megvalósulása esetén 
néhány éven belül akár több tízezer ember megélhetését biztosíthatja.

új, korszErû tElEfonok A polgármEstEri HivAtAlbAn

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalban lévô telefonközpontot és a telefonkészülékeket már több mint 20 éve te-
lepítették, a rendszer teljesen elavult, javíttatása egyre nehézkesebb, így a javítások helyett egy teljesen új és korszerû 
rendszer kialakítása mellett döntött a Képviselô-testület.

Ez a rendszer tartalmaz egy IP alapú telefonközpont és 30 db készüléket, aminek a beszerzése és telepítése folya-
matban van, várhatóan a március hónapban már átadásra is kerül.

Az új rendszernek nem csak az üzemben tartása lesz olcsóbb, hanem a percdíjak is jelentôsen kedvezôbbek a vo-
nalas elôfizetésekhez képest, további elônye, hogy azok a füzesgyarmati elôfizetôk, akik a Füzes TV-nél rendelkeznek 
telefonszolgáltatással, ingyen hívhatják majd a hivatalt és ez fordítva is igaz.

Így elmondhatjuk, hogy 2015. március végétôl a régi, elhasznált, néha alig mûködôképes készülékek helyett olcsóbb 
karbantartással, kisebb percdíjjal korszerû telefonálási lehetôséggel tudnak a hivatal ügyintézôi kapcsolatot tartani az 
ügyfelekkel.

4



Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Békés Megyei Ivóvízminôség-javító Program” 
címû KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt keretein belül Társa-
ságunk Füzesgyarmat, Béke u. (Jókai u. és Mátyás Király u. között), Bajza u. (Garai 
u. és Lehel u. között), Petôfi zug, Kossuth u. páratlan oldal (Kossuth 85 sz. és Má-
tyás u. között), Arany u. (Petôfi u. és Damjanich u. között a zug is) utcákban ivóvíz 

rekonstrukciós munkát fog végezni. A kivitelezés a közterületen lévô Önkormányzati tulajdonú ivóvíz-bekötô ivezetéket, 
valamint a vízmérô berendezés elhelyezésére szolgáló aknát is érinti. 

A munkálatokat 2015. március 10-én kezdjük, és várhatóan 2015. június 15-ig befejezôdnek – mely részleges víz-
hiánnyal jár. Az ingatlanokat külön értesítjük a rekonstrukció pontos idôpontjáról.

A munkálatok ideje alatt a közúti közlekedésben és a gyalogosforgalomban is törekszünk minimális korlátozásokat 
alkalmazni oly módon, hogy ne veszélyeztessük a közlekedés és a munkavégzés biztonságát. 

Építéstechnológiai okokból napközben elôfordulhat teljes útlezárás, a lakó ingatlanok azonban az utca másik irányá-
ból ilyenkor is megközelíthetôek maradnak. A munkák befejezése után a területet az eredeti állapotnak megfelelôen, 
helyreállítjuk.

ALFÖLDVÍZ Zrt. • 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. • Honlap: www.alfoldviz.hu 

tisztElt fÜzEsgyArmAti lAkosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háztartásokban szelektíven gyûjtött hulladékokat a Karcag Térségi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. továbbra is díjmentesen elszállítja otthonuk elôl. Fontos változás a 2015. 
évtôl, hogy a szelektív gyûjtésre rendszeresített zsákokat sárga színû gurulós 120 literes edényekre 
cseréljük. Az erre a célra rendszeresített sárga kukákat a Kft. térítésmentesen biztosítja a lakosság 
részére korlátozott számban. Kérjük, hogy minél többen vegyék igénybe a szelektív hulladékgyûjtési 
lehetôségeket!

A szelektív gyûjtésben résztvevô, gyûjtôedényeket átvevô ügyfeleinkkel a közszolgáltatás igénybevételérôl és egyben 
a szelektívgyûjtô edények térítésmentes bérletérôl szerzôdést kötünk. A szerzôdés formanyomtatványát a füzesgyarmati 
ügyfélszolgálatunkon találják. A kitöltött és aláírt szerzôdés ügyfélszolgálatunkra történô visszajuttatásával Önök jelzik 
a szelektív gyûjtési szándékukat és a gyûjtôedény igénylésüket. Azoknak a lakossági ügyfeleinknek tudjuk korlátozott 
számban biztosítani a gyûjtôedényt, akik szerepelnek a hulladékszállítási nyilvántartásunkban, és rendszeresen fizetik 
is a hulladékszállítás díját. A gyûjtôedények átadására vonatkozó igényeket érkezési sorrendben kezeljük. Ezért fontos, 
hogy mielôbb kitöltsék és jelezzék felénk igényüket az edényekre vonatkozóan. Az edények átadása elôreláthatólag 
2015. március-április hónapokban történik. Az átadás módjáról a késôbbiekben tájékozatjuk az érintetteket. Tájékoz-
tatjuk továbbá a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy lehetôség van a hulladékszállítási díj csoportos beszedési megbízással 
történô kiegyenlítésére. Ehhez egy hulladékszállítási számlával kell befáradniuk a számlavezetô pénzintézetükhöz, és a 
számlán található információk alapján a pénzintézet be tudja állítani a beszedési megbízást. 2015. március-április hó-
napban megkezdjük Füzesgyarmaton a hulladékká vált csomagolási öblösüvegek szelektív gyûjtését gyûjtôszigeteken 
/12 helyszín/. A gyûjtôszigetek pontos helyét a gyûjtôedények kihelyezését követôen közzétesszük. A gyûjtôedényekben 
kizárólag csomagolásból származó öblösüveg helyezhetô el, (ablaküveg, szélvédô, tükör és egyéb síküveg nem). Ilyen 
csomagolási üvegek a különbözô italok üvegpalackjai, a befôttes üvegek, a kozmetikai szerek üvegei. Az üvege-
ket színtôl, fajtától függetlenül vegyesen lehet a gyûjtôedényekben elhelyezni. A szigetekbôl lesz olyan ahol két db 
gyûjtôedény is kihelyezésre kerül, azonban mindkét edénybe ugyanazok az üveghulladékok elhelyezhetôk. Kérjük, hogy 
vegyék igénybe az üvegek szelektív gyûjtési lehetôségét is!

„Legyen Ön is válogatós!”
Karcag Térségi Közszolgáltató, Nonprofit Kft.

5

A füzesgyarmati nôk Egyesülete tisztelettel 
megköszöni a 2014. évi támogatást. 

Az adó 1%-ból befolyó összeget gyermekeknek
szervezett rendezvényekre fordítjuk. Kérjük, támogassa 

továbbra is egyesületünk munkáját!
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet, Füzesgyarmat

Számlaszám: 54000052-10002216
Kérjük adója 1%-át erre az

ADÓSZÁMRA: 18379118-1-04 juttassa el.
Füzesgyarmati Nôk Egyesülete 5525 Füzesgyarmat Ara-

di út 15. Segítségét elôre is köszönjük!

Születések

Petri Anna 01.23.
Sárközi Cintia 02.07.
Sánta Bianka Andrea 02.16.
Szabó Levente Lajos 02.17.
Nagy Izabella 02.20.
Nagy Hanna 01.20.
Bálint Zalán Antal 01.26.
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kAstélytúrA A körös-sárrétEn

A térség klasszikus, emblematikus épületeit felfûzô 
kastélytúra kidolgozásába kezdett a Füzesgyarmati Tou-
rinform Körös-Sárrét iroda és a Körös-Sárrét Turizmusá-
ért Egyesület.

Az útvonal nem csak a www.sarretitura.hu oldalra kerül 
fel, az útvonalról áprilisra kiadványt is készítenek, mely 
a kastélyokat régi és új fotókon keresztül mutatja be, a 
látogatókat pedig konkrét információkkal segíti. A jövô 
évre pecsétfüzet kiadását és nyereményjáték elindítását 
tervezik. Az iroda Szeghalomról Füzesgyarmatra költözte-
tése 2013-ban jó öltetnek bizonyult, hiszen a turisztikai 
vonzerôk közelében a helyi turisták segítésére is tudnak 

összpontosítani. A betérôket, köztük a Kastélypark Fürdô kempingjébe érkezô vendégeket angol, német és orosz nyel-
ven szolgálják ki. A tavaly beszerzett 74 db Schwinn Csepel kerékpárra épülô kölcsönzô hálózat nagyon népszerû, a 
biciklik a térség mind a kilenc településén elérhetôk, tavaly májusban pedig két bringóhintót is beszereztek. Elônyös, 
hogy Füzesgyarmatról Körösladányig kiépített kerékpárúton lehet eljutni.

A www.sarretitura.hu oldalon az aktualizált rendezvénynaptár és a települések bemutatása mellett a legfrissebb 
túraajánlatok is megtalálhatók, melyek között a Kastélytúra útvonala is hamarosan olvasható lesz.

Tourinform Körös-Sárrét Iroda • http://www.visitbekes.hu/kastelytura-a-koros-sarreten

prEvEnciós ElôAdás nôknEk

Nem lehet eleget beszélni arról, hogy vigyázzunk egészségünkre, járjunk szûrésekre, rendszeres orvosi vizsgálatokra. 
Mindezeken túl hiszem, hogy annál nagyobb eredmény érhetô el a megelôzések területén, minél fiatalabb korban kezd-
jük ezt a fajta szemléletet kialakítani. Erre legideálisabb a kamaszkor, bár bizonyos területeken érdemes már óvodás 
korban elkezdeni az ez irányú tudatosságot. Többek közt ennek érdekében nôgyógyászati prevenciós elôadást tartott 
meghívásomra városunkban néhány hete Dr. Zákány Zsolt Osztályvezetô Fôorvos „Nôi egészségvédelem - A tudatos 
megelôzés fontossága” címmel. A közel 70 fô, aki részt vett a programon különbözô korcsoportokból tevôdött össze. 
Öröm volt látni, hogy a 7. osztályos nagylányt elkísérte édesanyja, de volt olyan is, akit a nagymamája. Célom éppen 
ez volt, hogy minden korosztályú nô képviseltesse magát a rendezvényen. 

Az elôadáson számtalan kérdésre választ kaphattak a megjelentek. Az anatómiai ismeretek mellett a HPV és a 
méhnyakrák megelôzése is fontos hangsúlyt kapott. Az elôadás mellett tájékoztató kiadványokkal is készültünk az isme-
retek minél hatékonyabb elsajátítása érdekében. A program sikeressége további prevenciós elôadások lehetôségének 
adott irányvonalat, többek közt a fiatalok felvilágosítása területén illetve egyéb nôket és férfiakat érintô kérdésekben. 
Ne feledjük! A betegség bármilyen korú és bármilyen társadalmi helyzetû emberre lesújthat, ezért fontos a közös mun-
ka a megelôzés területén is!

Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô

fÜzEsgyArmAti tEHEtségEk…

Néhány hónap kihagyásával ismét szeretnék bemutatni az olvasók részére 
egy füzesgyarmati fiatalt, aki jelenleg egy érdekes szakmát képvisel. E hóna-
pi tehetségünk Budai Csaba zsoké. 

Az állatok szeretete gyermekkoromból jött, hiszen vidéken élô családként 
mindig tartottunk otthon jószágokat, többek közt lovakat. Ebbe születtem 
bele, innen jön a lovak szeretete is. Tanulmányaimat is ebbe az irányba 
céloztam meg, hiszen Gyomaendrôdön végeztem lótartó-lótenyésztôként. 
Mielôtt teljesen a lótenyésztés irányába köteleztem volna el magam, iskolás 
éveimben ismerkedtem meg a német solymászokkal, akik évekig jártak tele-

pülésünkre a solymásztalálkozókra. Több alkalommal volt szerencsém sólymokat tanítani a németországi Niefernben. 
Jelenleg a zsoké karrier miatt nem tudok a solymászattal foglalkozni, hiszen több mint egy éve kezdtem telivérekkel 
dolgozni, munkalovasként. A versenyzéshez az egyik feltétel az volt, hogy egy évet tréningbe kell lovagolni. Jelenleg 
a Törökszentmiklósi Mezôgazdasági Zrt-nél dolgozom, a szenttamási versenyistállónál, illetve Budapesten a Kincsem 
Parkban versenyzek. A szezonban még téli szünet van, de áprilisban kezdôdik a versenyszezon, mely novemberig tart. 
Eddig 12 versenyembôl 3-mat megnyertem, egy IV. osztály, egy II. kategória és egy III. osztály az eredményem. 

Távlati célként a zsoké karrierbôl szeretném kihozni a legtöbbet, ezért elszántan edzek. A lovakkal való foglalkozás 
számomra nem munka, hanem egy életérzés. A legnagyobb motiváció a családom, ugyanis feleségemmel most várjuk 
elsô gyermekünket - egy kisfiút –, aki remélem, hogy a nyomdokaimba lép. 

Füzesgyarmatról a gyermekkorom jut eszembe, az a sok idô, amit a határban töltöttem lovaglással. Szerettem ott 
lakni, mindig része lesz az életemnek, bármilyen messze is sodort az életem szülôföldemtôl. Ha idôm engedi, vissza-
látogatok a településre. Lejegyezte: Suchné Szabó Edit
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EgyHázAink élEtE
szAvAk nélkÜl

Krisztus Feltámadt! Áldott, örvendezô húsvéti ünnepeket kívánunk 
minden kedves olvasónak!

Az Egyház hite erôs, Krisztus keresztje megváltásunk, feltámadá-
sa diadal. Gyülekezetünk készült az ünnepre.„Szavak nélkül” címmel 
böjt hetében Február 18-22 között Zemplén hegyeibôl érkezett re-
formátus lelkipásztorok hirdettek igét, Tóth Tamás és Fejér Zoltán. A 

beszélô színek ezek voltak.
Fekete: „Nincs különbség: mindenki vétkezett.” Róm 3:22-23
Piros: „Ôbenne van – az Ô vére által – a mi megváltásunk.” Ef 1:7-8

: „Legyetek szentek, mert én szent vagyok!” 3 Móz 11,44
Zöld: „Az élô Istenben reménykedünk, aki üdvözítôje minden embernek, de leginkább a hívôknek.” I Tim. 4:9-10 
Arany: „ Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az ôt 

szeretôknek.” I Kor. 2:9
- A Sárospataki Református Gimnáziumból érkezett diákokkal is ta-

lálkoztak gyülekezetünk fiataljai. „A Hegy megy Mohamedhez” címmel 
vetélkedtek az alföldi és hegyvidéki ifjak. A gimnazisták gitárral, ének-
kel gazdagították istentiszteleti alkalmainkat. Jó volt együtt lenni, nem-
csak a templomban, hanem a strandon és a Galambos hintókészítô 
mûhelyben is. Köszönjük!

Ünnepi alkalmaink húsvét hetében: Április 3, nagypéntek, du. 5 
óra, Passió. Április 5-6, Húsvét i., ii. napja, de. 10 óra, Istentisztelet 
a templomban. Legátusunk, Béres Márton V. éves teológiai hallgató. 
Várjuk szeretettel az ünnepelni vágyókat!

Harangalapítvány: Örömmel adhatunk tájékoztatást arról, hogy nyitott fülekre és szíveket talált felhívásunk, 
lépésrôl lépésre közelítünk célunk felé! Karácsonyig 36, azóta, az elmúlt három hónap alatt lapzártánkig 43 család 
és személy juttatta el adományát az Alapítványhoz: Csató József, ifj. Csató József, Bere Károly, Ibrány Éva, Zs. Nagy 
Sándor, Dr. Makai Sándor, Kámory Lajos, Sári Katalin, Ulatowszki Ervinné, Szilágyi Lászlóné, Dr. Molnár Ferencné, 
Kiss Zsigmondné, Daru Lajosné, Gyáni Lajos, Borzási Ferencné, Varró Eszter, Hajdú Istvánné, Balogh Lászlóné, Szôke 
Károlyné, Hegyesi Sándor, Károlyi Zsigmond, Bálint Józsefné, Nemes Józsefné, Szôke Sándor, Bagdány Tamás, Oláh 
Klára, Földi Zsolt, Nagy Istvánné, Gergely Józsefné, Tóth Zoltán, Csák Károlyné, Patai Ferencné, Patai Tamás, Molnár 
Imréné, Pálfi Sándorné, Rácz Istvánné, Sári Ferencné,  Nagy László, Szabó Imre, Veress Sándorné, Erdôs Lajosné, 
Földi Mihály, Tóth Andrásné

Legközelebb Pünkösdkor adunk híradást ez ügyben.
Tóth Zoltán református lelkipásztor

A Füzesgyarmati Református Templom Harangjaiért Alapítvány továbbra is várja az adományokat:
Számlaszám: 11733027 20053402 /OTP/

tovább A tAvAszi úton Húsvét fElé…

A híres író-költô és irodalomkritikus versét találtam ide illônek biztatni magunkat a Húsvét felé vezetô nagyböjti úton.
„Kiket szeretsz s akik szeretnek, / Ha bántanak, ha megsebeznek: / Ne haragudj rájok sokáig! / De öntsd ki szíved’ 

s ha letörléd / A fájdalom kicsordult könnyét: / Bocsáss meg! hidd, enyhedre válik. / Óh, egymást hányszor félreért-
jük / Szeretteinket hányszor sértjük, / Bár szívünk éppen nem akarja. / Mi is talán vérzünk a sebben, / Nekünk is fáj 
még élesebben, / De büszkeségünk be nem vallja. / Ne légy te büszke, légy ôszinte, / Híved legott azzá lesz szinte, / 
Oszlik gyanú, megenyhül bánat; / Oly váratlanul jöhet elválásunk! / S ha egymástól haraggal válunk: / Soha nem lesz 
megbocsátásunk.” Hol tavaszt ígérô, hol kemény fagyot hozó, egészséget próbára tevô, hangulatot befolyásoló napok 
váltakozása közben is tudtuk az irányt, az utat, amely Húsvét felé vezet. Minden esztendôben hûségesen bejárjuk.

Ezen zarándoklaton sem feledkeztünk meg a nôk köszöntésérôl 8-i istentiszteletünk keretében. Elôtte való pénte-
ken pedig a Hajnal István Idôsek Otthona lakóinak szolgáltattunk köszöntô mûsort feleségem társaságában. Ismét 
ökumenikus istentiszteleten emlékeztünk, ünnepeltünk március 15-én, Nemzeti Ünnepünk alkalmából. Részt vettünk 
és koszorúztunk a városi ünnepség keretében, ahol a Hagyományôrzô Népdalkörrel két énekcsokrot is bemutattunk. 
Mert óriási közelbe került a szép hitvalló ünnep, elkezdtük a hagyományos unitárius Passió-Jézus kínszenvedésének 
500 éve megzenésített történetét próbálni, amit Nagypénteken, április 3-án délután adunk elô templomunkban. Az 
Ünnep elôtti vasárnapon, Virágvasárnapján „fogadjuk és elkísérjük” emlékeinkben, a bibliai történet alapján Jézust 
jeruzsálemi útján, levonva minden történésbôl az embert naggyá tevô tanulságokat. Ady Endre soraival érkezzünk meg 
mindannyian az önfeledt ünneplésbe: „Óh, Tavasz, óh, Húsvét, / Emberek ôsi biztatója, / Csak azt szórd szét köztünk: / 
Állandó a tavaszi óra / S ilyen marad.” Ezekkel a gondolatokkal kívánunk tartalmas készülôdést tavaszra és legkedve-
sebb vendégére, a Húsvétra, istenáldotta ünnepi alkalmakkal, családi együttlétekkel:

Balázsi László, ny. mb. püspök-lelkész
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sándor gyuláné nyugdíjbA vonul

40 éves munkaviszonyt ért el Osztályvezetô Kolléganônk, Sándor Gyuláné, Margó, aki 2015. április 6. napjával nyug-
díjazását kérte. 1996. januárban lett kinevezve a Hivatalba, majd 1997. február 21-tôl irodavezetôi, majd osztályvezetôi 
feladatot lát el. Magas színvonalú munkavégzés jellemzi, folyamatosan képezte magát szakmailag is, több tanfolyamot 
végzett el, majd pedig igazgatásszervezôi szakot végzett el a Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Ál-
lamigazgatási Karán.

Nevéhez kapcsolódnak a városban akkor végbement fejlesztések pénzügyi lebonyolításai, pénzügyi szakmai téren 
véleményét rendszeresen kikértük és alkalmaztuk. Munkatársaival és vezetôivel jó kapcsolatot épített ki, munkánkhoz 
sok segítséget kaptunk Tôle, szerettem szókimondó, ôszinte véleményét, megnyilvánulásait. Helyébe Szélpál Ildikó 
lép, aki próbálja Margó szakmaiságát és emberségét pótolni. Kívánunk egészségben, boldogságban eltöltött hosszú 
nyugdíjas éveket és jó Unokázást!

dr. Makai Sándor

iv. fûszErEsEk és kézmûvEsEk vásárA

Szeretettel várunk mindenkit, Füzesgyarmaton in-
nen és túl a IV. Fûszeresek és Kézmûvesek Vására 
elnevezésû hagyományos rendezvényre, mely a Sárré-
ten található településeken élô és alkotó, természetes 
alapanyagokat felhasználó kézmûvesek és kistermelôk 

kiállítása és vására. Az esemény a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók 
Egyesülete szervezésében valósul meg. A hagyományteremtô szán-
dékkal életre hívott, évente megrendezésre kerülô esemény célja, 
hogy a Sárrét sokszínû, magas színvonalú kézmûves értékeit, porté-
káit, kistermelôi termékeit évrôl évre bemutassa a régióban élôk és 
ide látogatók számára, ugyanakkor lehetôséget teremt a különféle kézmûves alkotók közötti kommunikáció kialakí-
tására, tevékenységüket elôsegítô tapasztalatcserére. 2015-ben több kategóriában is Vásári Nagydíj kerül kiadásra, 
melyek szakmai zsûri és a közönség szavazatai alapján kerülnek odaítélésre az alábbi kategóriákban: kerámiatárgyak; 
fa tárgyak; bôr tárgyak; üveg és fémtárgyak; csuhé és szalma tárgyak; textil és nemez tárgyak; egyéb anyagból készült 
tárgyak.

Minden kézmûves 2 db alkotást nevezhet be a megmérettetésre. A kategóriánkét legkiválóbbnak 
ítélt portékák készítôi elismerésben részesülnek, nevük és alkotásuk a régióban található médiumokon 
keresztül közhírré tétetik.

A rendezvény ideje alatt kézmûves ételek és tájjellegû ételek kóstolására, vásárára a gasztro sátrak-
ban lesz lehetôség. Részletes program és jelentkezési információ a rendezvény weboldalán található: 
http://www.kezmuvesfeszt.hu E rendezvény keretein belül a Margaréta Családos Egyesület egy családi 
napot szervez amelynek sztárvendége Pál Dénes énekes lesz. A rendezvény szervezôi mindenkit szeretettel várnak!

országos twirling vErsEny fÜzEsgyArmAton

2015. február 21-én a Magyar Twirling Szövetség és a Sárréti Gyöngyha-
lász Gyermeksport Egyesület rendezte meg az idei év elsô kiemelt pontszerzô 
versenyét.

Városunkba mintegy 8 egyesület közel 80 versenyzôje érkezett Paksról, 
Veszprémbôl, Budapest – Zuglóból, Maglódról, Gyálról, Aradról, Vésztôrôl, 
hogy összemérjék tudásukat, felkészültségüket a füzesgyarmati lányokkal. 
A versenyt Kalmár Lívia, a Magyar Twirling Szövetség szakmai alelnöke nyi-
totta meg, s adta át a szövetség ajándékát egyesületünknek munkánk elis-
merésének jeléül. A versenyzôk a kötelezô versenyszámok mellett Freestyle 
kategóriában is összemérték tudásukat. Eredményeink: Elôkészítô II. kadet 
korcsoport Láposi Zsanett III. Béres Alexandra VI., Elôkészítô II. junior kor-

csoport Földesi Kitti II. „D” junior korcsoport Szabó Alexa Izabella VIII., „C” junior korcsoport  Kovács Gréta V., „B” 
senior korcsoport Túri Judit III., „B” felnôtt korcsoport Kiss Ildikó III., és a Szabó Alexa – Kovács Gréta páros II. helyen 
végzett Freestyle kategóriában. A lányok teljesítményéhez és edzôjük, Gál Ágnes felkészítô munkájához gratulálunk, 
további sok sikert kívánunk. A versenyt Nyíri Zsófia, a verseny fôbírája zárta, értékelve a versenyzôk teljesítményét.

Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik nélkül a verseny nem jöhetett volna létre. Magyar Twirling Szövetség, 
Füzesgyarmat város önkormányzata, Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület, Dr. Rudner Bernadett, Hidi Sán-
dor és Hidi Sándorné, Füzesgyarmati Nôk Egyesülete, és az önmagukat megnevezni nem kívánó támogatóink és a 
twirlingezôk szülei.
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