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A világ elsô keresztény államának megalapítását ünnepelték Füzesgyarmaton is. 
A hivatalos ünnepség mellett egy ökumenikus Istentisztelettel emlékeztek 
augusztus 19-én Apostoli Szent Királyunkra, Istvánra. 2. oldal

Ajánló

kitüntetések 
Augusztus 20-án
Szent István napján talált 
gazdára a Pro Urbe díj és 
a Füzesgyarmat Város Ki-
váló Szociális Dolgozója 
kitüntetés. 2. oldal

virágos város
Idén nem kellett pályázni a 
cím elnyeréséért, hiszen a 
zsûri a település minden ut-
cáját értékelte, és 38 kertet 
díjaztak. 4. oldal

káptAlAn élmény
Angolul és németül tanu-
ló diákok tölthettek el egy 
remek hetet a Balaton 
északi partján, a jól ismert 
káptalanfüredi táborban.
 5. oldal

Ajánló

Hírek A 
mozgáskorlátozottAk 
egyesületétôl
A helyi szervezet most 
is megtartotta szoká-
sos összejövetelét a 
fürdôben, de az idén már 
többnapos kirándulásra is 
eljutottak Erdélybe.
  6. oldal

nyugdíjAsok 
trAnsilvániábAn
Az „Életet az éveknek” 
Nyugdíjas Klub ellátoga-
tott a leghíresebb vám-
pír, Drakula otthoná-
ba, és jártak a székely 
Thermophüle helyszínén 
is, ahol 200 székely hu-
szár megállította Európa 
egyesített seregét.
 8. oldal

FüzesgyArmAt Címzetes Fôjegyzôje

Címzetes fôjegyzôi címet kapott dr. Makai Sándor, Füzesgyarmat Város 
Önkormányzatának jegyzôje.

A Miniszterelnök – a megyei, illetve a fôvárosi kormányhivatal javasla-
tára – határozatlan idôre címzetes fôjegyzôi címet adományozhat az illeté-
kességi területén tartósan kiemelkedô szakmai munkát végzô jegyzônek.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a 2015. 
január 29-ei ülésén a Bere Károly polgármester javaslatára fogadta el a 
felterjesztést, mely a törvényes eljárási rend szerint került Orbán Viktor 
Magyarország Miniszterelnöke elé, aki a 67/2015.(VIII.20.) ME határoza-
tával 2015. július 1-jei hatállyal címzetes fôjegyzôi címet adományozott Fü-
zesgyarmat Város Önkormányzatának jegyzôje dr. makai sándor részére. 

Dr. Makai Sándor 44 éve, 1971-tôl dolgozik a közigazgatásban. Az Államigazgatási Fôiskolán l982-ben szerzett dip-
lomát, majd 1999-ben diplomázott a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 

1993. március 6. napjától folyamatosan elôször Zsadányban jegyzô, majd 2008. január 1-tôl Zsadány és Geszt 
települések körjegyzôje, és 2013. január 1. napjától a jogfolytonosságot fenntartva Füzesgyarmat Város jegyzôje. Fü-
zesgyarmat Város Polgármestere által 2015. évben elvégzett minôsítés eredményeképpen a legmagasabb fokozatú 
„kivételes” minôsítést kapta.

A címzetes fôjegyzôi cím használatának joga, a jegyzô munkásságának országos elismerésével rangot ad a város 
közigazgatásának is.

Vezetôként célja, hogy szakmailag képzett, megbízható, hosszú távon stabil szolgáltató apparátus álljon a Képviselô-
testület és a polgárok rendelkezésére. Magas színvonalon gondoskodik az Önkormányzat mûködésével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról. Példamutatóan vezeti és szervezi a Polgármesteri Hivatal tevékenységét. Eredményesen, hatéko-
nyan kamatoztatja több mint 43 éves közigazgatási gyakorlatát és szakmai felkészültségét. Munkáját a konszenzuske-
resés, a település érdekeivel való azonosulás jellemzi. 

Jelentôs szerepe van abban, hogy az elmúlt idôszakban, a város közigazgatásában is fokozott figyelmet kapott és 
kap a minôségi szemlélet. Szakmai maximalizmusával, elhivatottságával biztosította a hatósági ügyintézés zavartalan-
ságát és az önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítását. 

A címzetes fôjegyzôi cím a köztisztviselôi és jegyzôi pályája újabb elismerése. 
Gratulálunk Fôjegyzô Úr!
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ÖnkormányzAti Hírek

„ninCs leHetetlen“

Hagyománnyá vált szokásunkhoz híven szeretném köszön-
teni Varga Istvánné Herczeg Erzsébetet, közösségünk legújabb 
szépkorú polgárát. Erzsike néni 1920. augusztus 12-én látta 
meg a napvilágot, szülei mellett tanyán nôtt fel. 1942-ben kö-
tötték be a fejét, majd férjével - annak 1980-ban bekövetkezô 
haláláig - éltek együtt. 

A szülôktôl továbbörökölt módon gazdálkodásból éltek. A ház 
ura a TSZ-ben dolgozott, míg felesége otthon vezette a háztar-
tást, és gondozta az állatokat. A föld volt a mindenük, bár saj-
nos az akkori rendszerbôl fakadó kötelezô beszolgáltatásoknak 

köszönhetôen, sajnos alig élvezhették munkájuk gyümölcsét. 
Egyetlen lányuk született, Erzsike, aki Károly férjével él együtt. Erzsike néni 1980 óta együtt él velük és vejével, 

nagyszerûen kijönnek. Elmondása szerint ez a békés harmónia lehet igen hosszú életének egyik titka. Jó egészség-
nek és életerônek örvend, ugyanis mind a mai napig töretlenül végzi a házimunkákat: takarít, fôz, kézzel mos, tésztát 
gyúr… Mindennapjaiban két unoka: Erika és Ildikó, három dédunoka: Zsolti, Petra, Adél veszi körül állandó elfoglalt-
ságot nyújtva, akiket nagyon szeret. Szeme fénye Adél a legkisebbik. Legfontosabb számára a munka és a család 
szeretete. Kívánunk hát Erzsike néninek még sok boldog, munkával eltöltendô évet, szeretô családja körében, és hozzá 
elegendô erôt, változatlan jó egészséget!

Végezetül pedig álljon itt Marcus Aurelius örökbecsû mondása, mely hûen tükrözi Erzsike néni egész eddigi életét, 
aki elôtt soha nem volt akadály és lehetetlen, legyen az család vagy munka. „Ne gondold, hogy ami neked nehezedre 
esik, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérheted.“

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

elismerések Az ünnepi megemlékezésen

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 
3/1992. (IV. 9.) önkormányzati rendelete alapján, 2015. február 18-i 
zárt ülésén elfogadott 30/2015. (II. 18.) önkormányzati határozatával, 
a település lakóinak érdekében, Füzesgyarmat hírnevének öregbítésé-
ért végzett félévszázados, lelkiismeretes, 
odaadó munkásságáért Galambos Kata-
lin egyesületi vezetôt Pro Urbe kitünte-
tésben részesítette.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 17/2012. (IV. 26.) önkor-
mányzati rendelete alapján, 2015. április 29-i zárt ülésén elfogadott 70/2015. (IV. 29.) 
önkormányzati határozatával „Füzesgyarmat Város Kiváló Szociális Dolgozója” Szakmai 
Díjat adományozott Kiripóczki Istvánné kisgyermeknevelô részére, a szociális területen 
végzett lelkiismeretes, odaadó munkásságáért.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testületének 20/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete alapján a 
megyei illetve országos szinten eredményesen szereplô – Füzesgyarmat Város hírnevét öregbítô - tanulók és a sport-
szervezetekben sportolók a köznevelési intézmény, illetve a sportegyesületek felterjesztései alapján eredményességi 
juttatásban részesültek.

A FüzesgyArmAti kossutH lAjos áltAlános iskolA és AlApFokú mûvészeti iskolA Felterjesztése AlApján:

•  Az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny Országos döntôjén elért I. helyezésért Pálfi Angelika 2.a osztályos 
tanuló.

•  Az Országos Szépíró Verseny Megyei döntôjén elért II. helyezésért  Kövér Laura 2.a osztályos tanuló. Felkészítôjük 
Pálné Tóth Ilona tanító.

•  A Kazinczy Szép Magyar beszéd területi fordulóján elért I. helyezésért Lukács Lili 7.b osztályos tanuló. Felkészítôje 
Tótka Anikó tanárnô.

•  Az Országos Szépíró Verseny Megyei döntôjén elért II. helyezésért Szilágyi Veronika Emma 2.b osztályos tanuló. 
Felkészítôje Tóthné Nagy Ilona tanító.

•  A Gyöngyök és Gyémántok Országos Mûveltségi Vetélkedô országos döntôjén elért VIII. helyezésért a „Békehar-
cosok” nevû csapat. A csapat tagjai: 1. Herczeg Dániel, 2. Kovács Máté Zoltán, 3. Zs. Nagy Bence, 4. Zs. Nagy 
Gergô 8.b osztályos tanulók.
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Ugyanezen vetélkedô területi versenyén az országos döntôbe jutást 
jelentô helyezésért a The History Team nevû csapat. A csapat tagjai: 1. 
Tasnádi Tamara, 2. Czinege Inez, 3. Csaba Gábor, 4. Horváth Dániel 8.b 
osztályos tanulók. Felkészítôjük Földi Lászlóné tanár.

•  Diákolimpia Megyei Döntôn atlétika egyéni összetettben elért 
II. helyezésért Gorgyán Levente 3.c osztályos tanuló

•  Diákolimpia Megyei Döntôn kislabda hajítás versenyszámban elért 
III. helyezésért a IV. korcsoportos csapat.

A csapat tagjai: 1. Botos László, 2. Kovács Milán 8.b osztályos tanulók. 
3. Vad Zoltán, 4. Vadász Alex.

Felkészítôjük Várkonyiné Csáforda Éva, tanár
•  Diákolimpia Megyei Döntôn elért II. helyezésért a IV. korcsoportos fiú labdarúgó csapat.
A csapat tagjai: 1. Botos László 2. Dobrotka Gergô 3. Farkas Balázs Ákos 4. Kovács Máté Zoltán 5. Kovács Milán 

6. Vad Zoltán 7. Vadász Alex 8. Vámos Soma Dániel, 9. Zs. Nagy Bence 10. Zs. Nagy Gergô 
Felkészítôjük Nyéki Szabolcs.

A sárréti gyÖngyHAlász gyermeksport egyesület Felterjesztése AlApján:
•  Elôkészítô II. szint kadett egyéniben Megyei Twirling versenyen elért I. helyezésért, Országos Pontszerzô Twirling 

Versenyeken elért II. és III. helyezésért Láposi Zsanett.
•  Elôkészítô II. szint kadett egyéniben megyei Twirling versenyen elért II. helyezésért, Országos Pontszerzô Twirling 

Versenyeken elért V. és VI. helyezésért Béres Alexandra.
•  Elôkészítô II. szint junior egyéniben megyei Twirling versenyen elért II. helyezésért, Országos Pontszerzô Twirling 

Versenyeken elért I. és II. helyezésért, Földesi Kitti.
•  „D” szint junior egyéniben megyei Twirling versenyen elért II. helyezésért, Országos Pontszerzô Twirling Versenye-

ken elért V. és VIII. helyezésért, freestyle junior párosban elért II. és III. helyezésért, a Croatia Open Nemzetközi 
Twirling Versenyen freestyle junior párosban elért IV. helyezésért, Szabó Alexa Izabella.

•  „B” szint senior egyéniben megyei Twirling versenyen elért II. helyezésért, Országos Pontszerzô Twirling Versenye-
ken elért két III. helyezésért, freestyle senior párosban elért IV. helyezésért, a Croatia Open Nemzetközi Twirling 
Versenyen freestyle junior párosban elért VII. helyezésért helyezésért, Túri Judit.

•  „B” szint felnôtt egyéniben megyei Twirling versenyen elért II. helyezésért, Országos Pontszerzô Twirling Versenye-
ken elért két III. helyezésért, Kiss Ildikó. 

•  „A” szint senior egyéniben megyei Twirling versenyen elért I. helyezésért, Országos Pontszerzô Twirling Versenyen 
elért II. helyezésért, freestyle senior párosban elért IV. helyezésért, a Croatia Open Nemzetközi Twirling Versenyen 
szóló senior egyéniben elért V., freestyle junior párosban elért VII. helyezésért, Novák Vivien.

Felkészítôjük Gál Ágnes. 

A Hegyesi kiCk-box sport egyesület Felterjesztése AlApján:
•  A 2015. évi diákolimpia Országos döntôjén Cadet 2, korcsoport Semi-contact -60 kg súlycsoportban elért I. he-

lyezésért, a Szegedi Világkupán Cadet 2, korcsoport Semi-contact -60 kg súlycsoportban elért V-VIII. helyezésért 
Fábián Rita Ilona.

•  A 2015. évi diákolimpia Országos döntôjén Junior korcsoport Kick-light-contact -63 kg súlycsoportban elért III. 
helyezésért, Az Utánpótlás Magyar Bajnokságon Junior korcsoport Light-contact -63 kg súlycsoportban elért III., 
kick-light-contact -63 kg súlycsoportban elért III. helyezésért Csontos Norbert.

•  A 2015. évi diákolimpia Országos döntôjén Junior, korcsoport Semi-contact -69 kg súlycsoportban elért II. helye-
zésekért Sági Zsolt.

•  A II. osztályú Magyar Bajnokságon Old Dragon semi-contact -80 kg-ban elért I. helyezésért Fábián Mihály.
Felkészítôik Gasparik Róbert 3 dan, Guruczi Sándor 1 dan, és Fábián Mihály 2 kyu. 

A boss body Club Felterjesztése AlApján:
•  A 2014. évi  WPC Erôemelô és Fekvenyomó Magyar Bajnokságon 90 kg-os súlycsoportban ifi kategóriában 

fekvenyomásban elért I. helyezésért, a 2015. évi  WPC Erôemelés-felhúzás-fekvenyomás Magyar Bajnokságon 
82,5 kg-os súlycsoportban ifi kategóriában fekvenyomásban elért II. helyezésért Oláh Zsolt Nándor.

•  A 2015. évi  WPC Erôemelés-felhúzás-fekvenyomás Magyar Bajnokságon 100 kg-os súlycsoportban open kate-
góriában fekvenyomásban elért II. helyezésért Dobos László.

Felkészítôjük Szôke Szabolcs, edzô

A sárrétudvAri szittyák íjász egyesület Felterjesztése AlApján:
•  A 2015. évi Országos Történelmi Bajnokság döntôjében elért I. helyezésért, a Diákolimpia országos döntôjén elért 

II. helyezésért, valamint a diákolimpia Észak-alföldi régió WA OB kvalifikációs versenyen, a Dél-alföldi Régió Bajno-
ka I-IV fordulókon elért I. helyezéseiért, a Suli Íjász bajnokságokon és történelmi versenyeken elért eredményeiért 
ifj. Szitás László.

Felkészítôje Szitás László. 
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A FüzesgyArmAti sport klub Felterjesztése AlApján: a 2014-2015. évi Békés Megyei I. oszt. Labdarúgó Bajnok-
ságban elért III. helyezésért a Füzesgyarmati Sport Klub Labdarúgó Szakosztálya.

A bajnokságban szereplô labdarúgó csapat tagjai: 1. Bajnók Imre 2. Bakk Ádám 3. Bányai Péter 4. Bíró Tamás 5. 
Boros Tibor 6. Elek Sándor 7. Elek Tamás 8. Farkas Zsolt 9. Földesi Ambrus 10. Gyáni Roland 11. Kis Mátyás 12. Kiss 
Dávid Kristóf 13. Komróczki Szabolcs József 14. Marosvári Attila 15. Mészáros Csaba 16. Pálinkás Roland 17. Ruzsa 
László 18. Salya Martin 19. Takács György 20. Tóth Lajos András 21. Tóth Norbert 22. Urbán Sándor

A csapat felkészítését segítôk: Boros Tibor vezetôedzô, szakosztályvezetô, Hajdu Csaba edzô, Szekeres Sándor el-
nök, Bere Károly elnökségi tag, Dr. Földesi Szabolcs elnökségi tag

A 2014-2015. évi megye i. oszt. bAjnokságbAn elért iii. Helyezésért A FüzesgyArmAti sport klub nôi kézilAbdA 
szAkosztályA. A bajnokságban szereplô kézilabda csapat tagjai: 1. Acsai Krisztina 2. Bondár Anikó 3. Farkas Klaudia 
4. Fodor Csilla 5. Herczeg Szabina 6. Hôgye Anikó 7. Kozák Anita 8. Kozák Magdolna 9. Nagy Judit 10. Rácz Mária 
11. Salya Nóra, 12. Sárközi Ágnes, 13. Tóth Ágnes, 14. Tóth Erzsébet, 15. Varga Adrienn Tímea, 16. Zsila Andrea

Tóth Lajos szakosztályvezetô, edzô, Palánki Imre intézô

 A 2014-2015. évi békés megyei lAbdArúgó FutsAl bAjnokságbAn elért ii. Helyezésért A FüzesgyArmAti sportkÖr 
u16 FutsAl CsApAtA. A bajnokságban szereplô csapat tagjai: 1. Balogh Adrián Márk, 2. Botos László, 3. Farkas Ba-
lázs, 4. Kovács Máté, 5. Kovács Milán, 6. Láposi Viktor, 7. Nagy Achilles, 8. Vadász Alex, 9. Vámos Soma, 10. Zs. 
Nagy Bence, 11. Zs. Nagy Gergô, Felkészítôjuk Nyéki Szabolcs edzô

A tanulóknak, sportolóknak és felkészítôknek további munkájukhoz jó egészséget és sikereket kívánunk.
Fehér László, aljegyzô

virágos FüzesgyArmAt 2015

Füzesgyarmat Város Önkormány-
zata idén 15. alkalommal hirdette 
meg a Virágos Füzesgyarmat ki-
írást. Ebben az évben nem kellett a 
lakosoknak pályázni. A háromtagú 
zsûri városunk minden utcáját vé-
gigjárta, minden porta elôtti közte-
rületet megtekintett. 38 elôkertet 
díjaztunk oklevéllel, vásárlási utal-
vánnyal és a Demján Ilona által 
felajánlott festményekkel az au-
gusztus 20-i ünnepélyes testületi 
ülésen. A példamutató lakókörnye-
zetek kialakításával városunk össz-
képét formáljuk, az ideérkezô ven-
dégek és a helyi lakosok örömére.

Bere Katalin
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káptAlAnFüred

Ebben az évben Káptalanfüreden tartottuk a X. 
„Angol-német idegen nyelvi tábort”. A sikeres pá-
lyázatnak köszönhetôen 42 gyermek és 9 nevelô 
tölthetett el egy csodálatos hetet a Balaton mellett. 
A délelôtti nyelvórák vidám hangulatban teltek, da-
lokat, verseket, nyelvtörôket tanultunk, és az adott 
ország kultúrájával ismerkedtünk. Reggelente ze-
nére tornáztunk, számos túrát és sportmérkôzést 
bonyolítottunk le, mindezek mellett bemutatkozó, 
lovagi- és záró estet szerveztünk a résztvevôknek. 

Gazdag szabadidôs programok keretében eljutot-
tunk Keszthelyre, ahol idegenvezetéssel megcso-
dálhattuk a kastélyt, a Hintó múzeumot, a Vadász 
múzeumot, a pálmaházat, és a Kisvasút kiállítást. Hajóval csodálhattuk meg az esti Balatont, ellátogattunk a balaton-
füredi Aquaparkba, megtekintettük a nagyvázsonyi Kinizsi várban a lovagi játékokat, a Posta Múzeumot, a Néprajzi 
Múzeumot. Strandoltunk, Balatonalmádiban kellemes estét töltöttünk az „Almádi napok” kulturális rendezvényen. 
Hazaúton a Kecskemét határában levô Fekete gólya étteremben ízletes ebédet fogyasztottunk el. Nagyon szép és 

tartalmas volt az eltöltött 1 hét, reméljük, hogy jövôre 
ismét eljutunk a Balaton mellé.

Támogatóink voltak: TÁMOP 3.1.4. C-14 „Innovatív 
iskolák fejlesztése” c. pályázat, Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata, Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatá-
sáért Alapítvány.

Várkonyiné Csáforda Éva

FüzesgyArmAt értékeit bemutAtó kiállítás és kiAdvány

A Tourinform Körös-Sárrét Iroda pályázatot írt és nyújtott be a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 
Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez a nemzeti értékek és hungarikumok gyûjtésének, 
népszerûsítésének, megismertetésének, megôrzésének és gondozásának támogatására kiírt 
HUNG-2014 C kódszámú felhívásra. A pályázat elbírálása sikeres volt, és az Iroda 1,5 millió fo-
rintot nyert, melybôl Füzesgyarmat Város Önkormányzata megvalósíthatja a települési értéktár-
ba felvett helyi értékek bemutatását egy kiállítás megrendezése valamint egy kiadvány elkészítése és terjesztése által.

Mindennek az a célja, hogy a helyi lakosság és az ideérkezô vendégek kötôdése 
településünkhöz erôsödjön, a helyiek identitástudata fejlôdjön, és a turisták visz-
szatérési szándéka növekedjen a projekt során megvalósított tevékenységek által.

A „Füzesgyarmat Értékei” c. kiállítás megnyitójára 2015. február 6-án került sor 
a Hotel Gara Szitás Erzsébet konferenciatermében a Füzesgyarmati Gazda-és Vál-
lalkozó Napok, Vidékfejlesztési Konferencia kísérô rendezvényeként. A konferencia 
célja szintén a helyi értékteremtés, fejlesztés és mentéshez szükséges források 
feltérképezése, a jó gyakorlatok bemutatása volt. Ebbe a rendszerbe szervesen il-
leszkedett a Települési Értéktár Bizottság által a helyi értéktárba felvett elemek be-

mutatása is. Azért is volt hasznos ebben az idôszakban megszervezni ezt a kiállítást, mert számos olyan jeles esemény 
volt a településen és a szállodában (pótszilveszter, disznótoros, farsang, húsvét), melyre az ország minden területérôl 
érkeztek nagyobb számban turisták a településünkre. 

A Füzesgyarmat Értékeinek Bemutatása c. kiadvány hiánypótló, s tartalma által a kiállítást követôen is megismerhetôek 
lesznek a helyi értékek, sôt általa a település népszerûsítése is megvalósul. A kiadvány terjesztését kiállításokon és a 
térségi rendezvényekre történô kitelepülések során végzik a Tourinform Iroda munkatársai.

Születések
Ali Szabolcs 08.02.
Kovács Tibor 08.04.
Csaba Dóra Eszter 08.10.
Bábel Zsófia 08.16.
Legény Botond 08.19.
Aggott Bence Norbert 08.19.
Szabó Stella 08.27.

H ázasságkötések
2015. augusztus 15-én került sor Pálfi Emôke és Szabó Viktor házasságkötésére.
2015. augusztus 22-én került sor Mogyorósi Magdolna és Schuszter József házasságkötésére.
2015. augusztus 26-án került sor Csató Szilvia és Gergely Attila házasságkötésére.
2015. augusztus 29-én került sor Pauluk Andrea és Toókos Ferenc Tamás házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!
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kétbodonyi tábor

Intézményünk „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” címmel nyert 
pályázatának köszönhetôen negyven gyerek kapott lehetôséget egy 
hatnapos ingyenes erdei iskolai táborban való részvételre augusztus 
közepén. Rendkívül gazdag és tartalmas programokkal teli napokat 
tölthettünk itt  Nyugat-Nógrádban, a Cserhát völgyében.  Megláto-
gattuk a környék nevezetességeit, a nógrádi és a hollókôi várat és 
a világörökséget képezô Ófalut. Fürödtünk a festôi szépségû Bánki 
tófürdôben is.

Többször gyalogtúráztunk, ahol kitárult elôttünk a természet 
minden szépsége. Újra átélhették a gyerekek az alkotás örö-
mét a kézmûves (korongozás, csuhé virágkészítés) valamint a 
képzômûvészeti foglalkozásokon. A szabadidô parkban kipróbál-
hattuk az erdei iskola saját vízforgatós fürdômedencéjét is. Meg-
ismerhették a gyerekek a falu mini állatkertjében lévô állatokat, 
elfelejtett régi süteményt (pipiske) süthettek. A táncházban nép-
dalt, néptáncot, népi játékot tanulhattak vidám hangulatban. Esti 
programként csillagkeresés, bátorságpróba valamint egy vidám, gi-
társzóval, énekléssel, játékkal záruló est színesítette a napjainkat. Az utolsó napon, hazafelé Visegrád és Esztergom 
nevezetességeivel gazdagíthatták élményeiket a gyerekek. A táborozásunk aktív, játékos felfedezése volt egy olyan 
környezetnek, ami különbözik mindennapi lakhelyünktôl szokásaiban, természeti értékeiben, kultúrájában, hagyomá-
nyaiban. Ezek megismerése által gazdagíthattuk a füzesgyarmati gyerekek érzelmi világát, gyarapíthattuk történelmi, 
földrajzi, biológiai és mûvészeti tudásukat. Felejthetetlen élmény volt mindannyiunk számára!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a tábor létrejöttében és lebonyolításában részt vettek.
Szabó Éva

mkbe ÖsszejÖvetel A kAstélypArk Fürdôben

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Füzesgyarmati 
Helyi Szervezete ismételten megtartotta évek óta hagyományosnak 

mondható összejövetelét a 
Kastélypark Fürdôben 2015. 
07. 16-án. Ebben az évben is 
szép számmal, közel 300-an 
vettek részt a rendezvényen: 
Békéscsaba, Sarkad, Békés, 
Kamut, Doboz, Murony, Tarhos településeken mûködô társszervezeteink tagjai. 
A jó idôben sokan fürödtek, beszélgettünk a tagtársainkkal, megosztottuk egy-
mással ügyes-bajos dolgainkat, többek közt a bennünket érintô változásokat. Az 
ebéd saját készítésû bográcsos sertés pörkölt volt tésztával. Mindenki nagyon 
jól érezte magát, a nap végen elégedetten távoztak a vendégeink. Jól sikerült az 
összejövetel.

Szôke Imréné, aktivista

Az mkbe Augusztusi kirándulásA

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Füzesgyarmati Helyi Szerve-
zete elsô alkalommal szervezett többnapos kirándulást. Augusztus 5-8-án egy 
csodálatos erdélyi körúton vettünk részt 33 fôvel.

A 4 nap fôbb állomásai: 
Szováta, Marosvásárhely, Gyil-
kos-tó, Csíksomlyó, Békás-szo-
ros, Torockó, Tordai hasadék 
és még számos település ne-
vezetességeit tekintettük meg. 
A csodálatos tájak látványa 
igazi élmény volt számunkra. 
Nagyon jó éreztük magunkat, 
kellemesen elfáradva értünk 
haza.

Németi Imréné, 
szervezetvezetô
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egyHázAink élete
nyárvégi, ôsz eleji imádságos AlkAlmAk…

A sikeres, élményeket adó búcsú után erôt 
meríteni Erdélybe ment a lelkészházaspár. Jó 
volt találkozni, meglátogatni a régi helyeket, ba-
rátokat, rokonokat, elbeszélgetni az elmúlt ne-
gyedszázad otthoni történéseirôl, eseményeirôl, 
együtt lenni az élôkkel, emlékezni az elhaltakra. 
Aztán siettünk vissza, mert augusztus 11-én 
indultunk Magyarkútra, a hittan táborba. Emlé-
kezetes négy napot töltöttünk ott, az utazással 
együtt a fenyô- és lombhullató erdô között lévô 
házban és környékén. Volt ott mûanyag meden-
ce, foci, frizbi, tollaslabda. A felnôttek ízletes 
ételeket készítettek. Minden étkezést harango-
zás, bibliaolvasás, éneklés és imádkozás elôzött 
meg. A szabad idôben a csapat társasjátékok-
tól volt hangos. Minden nap valahova autóval 
is elment a társaság. Volt egy nagy kirándulás 

a Kékestetôre, a Mátrafüred melletti kalandparkba. Meglátogathattuk ismét a lenyûgözô Kárpát-Haza templomot a 
Lósi völgyben, Verôce mellett. Még budapesti út is közbejött hivatalos ügyek intézése miatt, de mindig jó volt visz-
szatérni a tábor hûsítô levegôjébe. A viszontlátás reményében fájó szívvel jöttünk haza. Köszönet mindenkinek a szép 
lehetôségért!

Augusztus 19-én délután ökumenikus istentisztelettel ünnepeltük Szent István királyunk napját a katolikus ká-
polnában és kertjében. Verses és énekes mûsorok mellett a hagyományôrzô népdalkör is színvonalasan szerepelt 
elôadásával. Augusztus 23-án kiosztottuk a „Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány” pályadíjait. Ebben az évben 20 
középiskolás, fôiskolás és egyetemista érdemelte ki a 15 és 21 ezer forint közötti jutalmakat, összesen 342 ezer forint 
értékben. Szép, felemelô volt az emlék istentisztelet, amelyen az alapító családfô és a lelkész átadta a jutalmakat és 
az emléklapokat. Kovács Gréta egyetemista a díjazottak nevében megható köszönetet olvasott fel. Utána kimentünk 
a temetôbe, és elhelyeztük az alapítvány névadójának sírján az emlékezés virágait, amit Kovács Laura középiskolás 
versolvasása zárt. Augusztus utolsó hetén itt pihent a Kastélypark fürdôben az erdélyi, árkosi testvérgyülekezetünk 
tizenkét tagja.

Szeptember 1-tôl az iskolában megkezdtük a heti négy kötelezô hittanórát, szeptember 13-án volt a hittanos évnyi-
tó. Közben szeptember 5-én Debrecenben meghívásra részt vettünk a IV. Székely Nap egyházi és világi rendezvényein. 
Szeptember 20-án soha nem látott ünnepségünk volt, amikor 40 lengyel Szent György lovag felvonulásával új lovago-
kat avattunk templomunkban (errôl a következô lapszámban számolunk be részletesen). Szeptember utolsó vasárnapja 
az unitáriusoknak az Ôszi Hálaadás Napja, amikor úrvacsorával mondunk hálát Istenünk ajándékaiért.

Balázsi László lelkész-ny.mb.püspök

mArgArétA tábor

A Margaréta Családos Egyesület szervezésé-
ben immár ötödik alkalommal került sor 2015. 
július 6. és 10. között a Margaréta Tábor meg-
szervezésére. Az idén is jelentôs létszámmal 
büszkélkedhettünk, mind helyi, mind pedig a 
településen kívüli gyermekek részére hasznos 
és kellemes kikapcsolódást biztosítottuk a 
nyári hôségben. Mivel az Egyesület szem elôtt 
tartja célszerû, hatékony idôtöltést, így színes 
programokkal és a kompetenciák fejlesztésével 
igyekeztünk a gyermekek kedvében járni. Cso-

portunk meglátogatta a Református templomot és a Galambos Mûhelyt. Lovagoltunk, mézet kóstoltunk, katonai te-
repjárón is utaztunk, pólót festettünk, kézmûves foglalkozásokon és röplabda edzésen vettünk részt, szóval tartalmas 
és mozgalmas hetet éltünk át. A délutáni szórakozás lehetôségét a Kastélypark Fürdô hûs habokat biztosító, üdítô 
medencéi szolgáltatták. A tábort sorverseny zárta, melyet a táborozók maguk szerveztek.

Mindezek megvalósítása nem volt egyszerû, azonban támogatóink és segítôink is akadtak szép számmal. Köszönjük 
a segítséget Tóth Zoltán református lelkipásztornak, Barnáné Jolinak, Babainé Briginek, Babai Sándornak, Barkóczi 
Sándornak, Karsai Mihálynak, Pengô Lászlónak valamint köszönjük Kovács Gréta Tünde és Gulyás Réka szervezô mun-
káját. Az Egyesület fô támogatói a helyi Önkormányzat és a Golden Pallet Kft. voltak.

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki szabadidejét és energiáját áldozta azért, hogy a táborlakók újból egy 
gyönyörû, szórakoztató és mindenki megelégedését szolgáló tábornak lehettek részesei.

Margaréta Családos Egyesület
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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.

erdélyi úti beszámoló

A füzesgyarmati „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klub Lakatos Sándor szervezésének 
köszönhetôen egy 32 fôs csoporttal négy napos erdélyi kiránduláson vett részt. E négy 
napos programunkban Erdély sok szép táját bejártuk.

Az elsô napi programunk között szerepelt a Királyhágó, a Tordai Sóbánya, ezek után 
szállásunkra utaztunk Nyikómalomfalvára, az ErSa panzióba, ahol a házigazdánk fi-
nom vacsorával várta a csoportot. A második napi programjainkat innen kiindulva lá-
togattuk meg. Többek között jártunk Brassón, a Fekete Templomban, Branban és a 
törcsvári kastélyban, majd a harmadik napon Nyerges-tetôn a csoport megkoszorúzta 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékmûvét. Ezt követôen 
Szejkefürdôn Orbán Balázs, a legnagyobb székelynek nevezett író, tudós, polihisztor 

emlékmûvénél helyeztük el a megemlékezés koszorúját. A programunk negyedik napján megköszöntük vendéglátóinknak a sze-
retettel teli fogadtatást és ellátást, majd meglátogattunk egy mûködô szénégetôt, ahol betekintést kaptunk a szénégetôk mun-
kájába. Ezután Kôrispatakon a Szalmakalap Múzeumot látogattuk meg, és a késô esti órákban kissé fáradtan érkeztünk meg 
Füzesgyarmatra. Lakatos Sándor, Nyugdíjas Klub vezetô

szent istván nApi lovAs vigAdAlom és vidékFejlesztési konFerenCiA

A Lovas Barátok Egyesülete ebben az évben is megrendezte immár hagyományosnak nevezhetô nyárvégi programját, a Szent 
István Napi Lovas Vigadalmat. Az elôjelekkel ellentétben az idôjárás kegyeibe fogadta a rendezvényt, és idén is sokan ellátogattak 
hozzánk, akiket színes programokkal vártunk a jókedv és szórakozás jegyében, természetesen a hagyományokat állítva a közép-
pontba. Idén a rendezvény vidékfejlesztési konferenciával bôvült, köszönhetôen a szeghalmi Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egye-
sületnek. Az egyesület munkatársai a 2014-2020 között várható fejlesztési forrásokról tájékoztatták a megjelent érdeklôdôket. 
A konferencia után s szokásokhoz híven két „helyszín” között váltakozva bonyolódott a program. Egyrészt a színpadon, másrészt 
a lovas pályán. A színpadon felléptek többet között a darvasi hastáncosok, a helyi Általános Iskola énekkarosai, Lakatos Béla 
és zenekara; a lovas pályán pedig íjász és trükklovas bemutató volt megtekinthetô, majd az Erdélybôl érkezett vendégeink-
nek köszönhetôen hintóról szólt a magyar nóta. A gyerekek ingyenes ugráló-várban „fáraszthatták” ki magukat, valamint kipró-
bálhatták az íjászat alapvetô mozdulatait, amely külön érdekességet jelentett. Késôbb éjszakába nyúlóan rendkívül látványos 
Kaszkadôr show-t és a Tûz-Kör Közhasznú Kulturális Egyesület dobos bemutatóját láthatták az érdeklôdôk, s a lovas programok 
sorát természetesen a kihagyhatatlan éjszakai fogathajtás zárta. Az este folyamán tombolasorsolásra is sor került, ahol értékes 
nyereményeket nyerhettek az ide látogatók. Végül a Csízik & Koncsos Duó szolgáltatta a talpalávalót hajnalig a szórakozni vá-
gyóknak. Ezúton is szeretnénk megköszönni a rendezvényhez nyújtott támogatást mindenkinek, legfôképp Füzesgyarmat Város 
Önkormányzatának, a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesületnek, a füzesgyarmati Polgárôrségnek, a Lovas Barátok Egyesülete 
minden tagjának, és azoknak, akik bármilyen módon támogatták eseményünket! Vad Judit

kÖszÖnet egy leHetôségért

Rohanó világunkban a gyermeket nevelô szülôknek hatalmas kihívás a tizen-
egy hétig tartó nyári szünetben úgy megszervezni a gyerekek programját, hogy 
abban értékteremtô tartalom is legyen. Ezért különösen örülök annak, hogy eb-
ben az évben már második alkalommal volt szerencsém a gyerekeimet Szegha-
lomról áthozni, hogy részt vegyenek a füzesgyarmati Lovas Barátok Egyesülete 
által megszervezett nyári lovas táboron. A gyerekeknek nem csak a lovaglás 
nyújtott örömet. A technika vívmányain felcseperedô apróságoknak hatalmas 
élményt jelentett az állatok körüli teendôk elvégzése. Az etetés, itatás, csuta-
kolás mellett a talicskázás, gereblyézés mindig az élménybeszámolók elején hangzott el. Örömmel dolgoztak még akkor is, ha a 

nap végére elfáradtak. A hét utolsó napján gasztronómiai élményként 
mindenki saját kezûleg megsüthette a maga kis kürtöskalácsát, melyrôl 
megtudhattuk, hogy „ez az igazi”, és hogy még „soha nem ettem ilyen 
finomat”. Közben a szülôk megnézhették a gyerekek lovas bemutató-
ját, ahol alkalmuk volt a hét folyamán elsajátított tudást bemutatni. Az 
AMONDÓ hasábjai által nyújtott lehetôséget kihasználva megragadom 
az alkalmat, és köszönetet nyilvánítok a szervezôknek, elsôsorban azért, 
mert a tábor megszervezésével lehetôséget biztosítottak a gyerekeknek 
a lovakkal való együttlét megismerésére. Köszönet azért az erôn felül 
teljesített felelôsségteljes munkáért, amit a tábor ideje alatt nyújtottak.  
Bízom benne, hogy a lovas tábor hagyománya megmarad, és egyre 
több térségi kisgyermeknek lesz lehetôsége a lovakkal való közelebbi 
ismerkedésre. Pap-Szabó Katalin


