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4 nap, 40 új világcsúcs. Világkupa helyszíne volt Füzesgyarmat. Az erôs embe-
rek versenyén minden füzesgyarmati induló dobogón végzett. 1. oldal

Felhívás

Ebben az évben is meg-
rendezésre kerül iskolánk 
Karácsonyi jótékonysági 
vására. Figyelem,
az idôpont módosult!
Az új idôpont:
2015. december 11. 
péntek, 15.00 óra.
Várjuk értékesíthetô 
felajánlásaikat!
Várunk: könyveket, 
játékokat, ruhákat, 
mûszaki cikkeket, aján-
déktárgyakat és bár-
milyen értékesíthetô 
felajánlást.

Köszönettel:
Iskolavezetés

várospolitikai Fórum 
2015. november 17-én 
16.30 órától Várospo-
litikai Fórumot tartot-
tak a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében. 
A Fórumon a város 
Képviselô-testületének, 
valamint a lakosságból 
megjelent négy gazdának 
a részvételével az új 
földadó bevezetésének 
lehetôségérôl és formájá-
ról beszélgettek, amelyrôl 
egyelôre még nem szü-
letett konkrét döntés. A 
gazdák együttmûködôek 
voltak egy olyan adó 
bevezetésével kapcso-
latban, amelyet minden 
földtulajdonosnak be kel-
lene fizetnie a földterület 
nagyságával arányos 
mértékben.

GpC viláGkupa FüzesGyarmaton

A Magyarországi Profi Liga elnökségével folytatott folya-
matos tárgyalások, illetve a GPC Világszövetség igazgatójá-
val történt levelezések sorozata azzal az örömteli döntéssel 
zárult le, hogy 2015. 11. 5-8-ig tartó GPC Világkupa ver-
senysorozatnak Füzesgyarmat adhatott otthont.

Füzesgyarmaton még nem volt rá példa, hogy egy ilyen 
hatalmas kaliberû verseny kerüljön megrendezésre. Ez az 
óriási megtiszteltetés remek lehetôség volt az erôemelô 
sportág és kisvárosunk népszerûsítésére. A versenyen több 
ország is részt vett, és a versenyzôk száma meghaladta a 
300 fôt. A megmérettetésen a 4 nap alatt közel 40 új világcsúcsot állítottak fel.

Kisvárosunkból 6 fiatalember vett részt a versenyen, akik különbözô súly-, illetve korcsoportokban mérettették meg 
magukat a többi indulóval. Hatalmas dicsôség, hogy mind a 6 fiú dobogóra állhatott: ambrus krisztián aranyérmes 
lett, hajdú tamás aranyérmes lett, valamint abszolút világkupa gyôztes, oláh zsolt nándor bronzérmes lett, 
Dobos lászló bronzérmet szerzett, kiss milán Bence aranyérmes lett, valamint abszolút 2. helyezett, zsiros 
József aranyérmet kapott, és abszolút 3. helyezett.

Óriási megtiszteltetés, hogy vendégeink között szerepelt a GPC Világszervezet elnöke, Lee Marshall, aki Angliából 
utazott kisvárosunkba, hogy megtekintse a versenyt. Az egyedi látvány, illetve hangtechnikai eszközök, valamint a 
szervezettség kimagaslóvá tette a rendezvényt, és beírta magát a nemzetközi versenynaptárba, amely a késôbbiekben 
bármely pályázatnál segítheti a pozitív elbírálást. Freihman Sándor, a Magyar Profi Liga elnöke, a Magyar Fekvenyomó 
Szövetség elnöke elmondta, hatalmas dolognak számít, hogy egy ilyen kisváros, mint Füzesgyarmat megkaphatott egy 
Világkupát, és a versenyt úgy zárta le, hogy az mindenhol pozitív elbírálást kapott.

Freihman Sándor hozzátette: a város 100%-ig kiaknázta lehetôségeit, és egy remek versenyt rendezett meg.
A GPC elnöke, Lee Marshall (fent, középen), aki maga is világszínvonalú erôemelô, elmondása alapján évek óta nem 

volt olyan jó versenyen, mint amit Füzesgyarmaton sikerült megrendezni, valamint hozzátette, mihamarabb szeretne 
visszatérni városunkba egy hasonló színvonalú versenyre.

Véleményem szerint nem az utolsó nemzetközi versenynek adhatott otthont városunk, a következô nagy versenyek, 
bár nem Füzesgyarmaton kerülnek megrendezésre, de tudom, hogy pár éven belül ismételten a figyelem középpont-
jába fogunk kerülni.

Szôke Szabolcs Boss Body Club elnöke
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BúCsú az öreG kultúrháztól – naGy JózseF visszaemlékezése alapJán

Nagy József egykori anyakönyvvezetôvel beszélgettem az új 
Közösségi Központ átadása apropójából, aki elmondta, hogy szív-
be markoló látványt jelentett számára, amikor egy évvel ezelôtt 
a Mátyás utcán biciklizve látta a két nagy markológépet, amint a 
kultúrház elbontásán dolgoznak.

S miért is volt szomorú ezt látni? Mert számtalan kedves fiatal 
kori emléke fûzôdik az épülethez. Ezek az élmények fôként az 
1960-as években születtek, amikor élénk kulturális életnek biz-
tosított teret az akkori néven ismert Iparos Ház. Abban az idôben 
itt jöttek össze a fiatalok beszélgetni, szórakozni. Szombatonként 
bált rendeztek, ahol Somogyi Gyula szeghalmi jazz zenekara ze-
nélt. Évente 80-100 fô részvételével zajlott a tánc oktatás Szidor 
Gyula tánc- és illemtanár vezetésével, aki a tánc illemtanát is 

oktatta. A színpadon havonta a Jókai Színház mûvészeinek elôadását tekinthették meg az érdeklôdôk, sôt a telepü-
lésnek volt saját színjátszó csoportja is, amely vendégszereplést is vállalt a környéken. Tehát az intézmény helyt adott 
a kulturált szórakozásnak, és összefogta a fiatalokat sokszínû tevékenységi körével. Erre az életre jó visszaemlékezni 
– meséli Nagy József.

Most pedig a régi épület átadta a helyét az újnak, amely remélhetôleg hatékonyan szolgálja majd a jövô generációit.
Barkóczi Adrienn

átaDták az úJ közösséGi központot

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma, Szociális Ügyekért és Társadalmi Fel-
zárkózásért Felelôs Államtitkárságának háttérintézménye által megvalósított, 
a kistérségi szolgáltatások infrastrukturális fejlesztését szolgáló kiemelt pro-
jekt (TIOP - 3.2.3-12/1-2013-0001) célja a társadalmi integrációt elôsegítô 
szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a helyi szinten 
elérhetô szolgáltatások fejlesztése és bôvítése. A program a Magyar Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtása keretében valósul meg. 

A létrejövô modellértékû, innovatív, többfunkciós kirendeltségként mûködô 
Közösségi Központok a felzárkóztató programokhoz kapcsolódóan az ott élôk 
közösségi szolgáltatásokhoz való általános hozzáférési problémáinak enyhí-
tését, ellátásainak korszerûsítését és helyzetük javítását szolgálják. A Köz-
pontok és az általuk nyújtott szolgáltatások elôsegítik az iskolázatlanság és a 

képzettségek hiányából adódó munkanélküliség csökkentését, felszereltségükkel, infrastruktúrájukkal és a kialakított 
funkciókkal alkalmasak a társadalmi és munkaerô-piaci integráció elsô lépéseinek támogatására. A kiemelt projekt 
keretében 17 hátrányos helyzetû kistérségben jön létre Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ. Az épületekben a 
munkaerô-piaci hátrányokkal küzdô, különösen az alacsony iskolai végzettségû, illetve végzettséggel nem rendelkezôk 
esélyeinek növelése érdekében elméleti és gyakorlati programok, szolgáltatások és közösségformálásnak is helyet 
adó terek létesülnek. A projekt zárásáig - egészen 2015 végéig - a feladat a további Központok megépítése, a bennük 
kötelezôen kialakítandó terek megvalósítása, az eszközök beszerzése. A projekt megvalósítását követôen a Türr István 
Képzô és Kutató Intézet 15 éves fenntartási idôszakban gondoskodik a ház üzemeltetésérôl. 

A Füzesgyarmati Közösségi Központ székhelyének szánt korábbi Mûvelôdési Ház épülete az 1920-as években iparos 
háznak létesült, majd több ütemben bôvítették. Színháztermében elôadásokat, rendezvényeket tartottak, a kisebb he-
lyiségekben pedig ügyvédi tanácsadás, valamint kiscsoportos foglalkozások és oktatások zajlottak. A projekt keretében 
a korábbi épületet lebontották, hogy egy új, korszerû Közösségi Központ épülhessen a helyén. A 2015. november 12-i 
ünnepélyes átadó Dr. Kovács József Országgyûlési Képviselô Úr köszöntô beszédével indult. A nyitóbeszéd után Dr. 
Sinóros-Szabó Botond szakmai vezetô bemutatta egy prezentáció keretében a megvalósult projekt részleteit. Ezt követôen 
a helyiek köszöntô mûsorát tekinthették meg az érdeklôdôk. Elsôként a füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda középsô és 
nagycsoportjának zenés elôadását 
nézhették meg, majd a Füzesgyar-
mati Hagyományôrzô Egyesület 
Népdalköre adta elô mûsorát. A 
helyi produkciók után megtörtént 
az ünnepélyes kulcsátadás, majd 
Bere Károly, Füzesgyarmat polgár-
mestere mondott köszöntô beszé-
det. A projektbemutató program 
végén a jelenlévôk közösen sétál-
tak át és tekintették meg az új Fü-
zesgyarmati Közösségi Központot.
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önkormányzati hírek

úJ háziorvos FüzesGyarmaton
Elôre láthatólag új háziorvos kezdi meg a praxisát Füzesgyarmaton dr. Imre Gábor személyében 2016. január 1-jétôl. 

Dr. Imre Gábor püspökladányi lakos, a „Báránd 2.” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság üzletvezetôje, aki a szük-
séges szerzôdések megkötését követôen végezné személyesen az alapellátást területi ellátási kötelezettséggel, míg a 
háziorvosi körzetet a betéti társaság mûködtetné.

karCaG térséGi hullaDékGazDálkoDási közszolGáltató nonproFit kFt. alapító okiratának 
móDosítása és pótBeFizetés telJesítése

Füzesgyarmat város önkormányzatának képviselô-testülete úgy döntött, hogy a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodá-
si Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a tulajdoni részesedésének arányában 155.000 Ft. pótbefizetést teljesít a saját 
tôke visszapótlása céljából. A pótbefizetést az teszi indokolttá, hogy a Kft. az alacsony hulladékszállítási díjak miatt 
felhasználta a gazdálkodáshoz szükséges alaptôkéjét, és a taggyûlés, melynek tagja Füzesgyarmat Város Önkormány-
zata is, jogosult a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget elôírni a tagok számára.

Dareh önkormányzati társulással kapCsolatos Döntés meGhozatala
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete úgy döntött, hogy a DAREH (Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás) által megszabott, várhatóan 2016. július 
1-tôl érvénybe lépô díjpolitikát nem fogadja el, mivel az a helyi hulladékszállítási díjak közel 38%-os növekedését ered-
ményezné.

Beszámoló a napközi otthonos óvoDa mûköDésérôl
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete elfogadta a füzesgyarmati ”Lurkófalva” óvoda 

2014/2015. nevelési évrôl szóló óvodavezetôi beszámolóját, és elismerte az óvodai dolgozók színvonalas munkáját. Az 
intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a személyiség és közösségfejlesztés 
kereteinek biztosítása. 

Beszámoló a BölCsôDe munkáJáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a Füzesgyarmati Bölcsôde 2015-2019. évi továbbkép-

zési program szabályzatát és a 2015-2016. Évi továbbképzési tervét, valamint a Füzesgyarmati Bölcsôde Érdekképvi-
seleti fórum szervezeti és mûködési szabályzatát 2015. november 1-jei hatállyal jóváhagyta.

Beszámoló a tourinForm iroDa mûköDésérôl
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete elfogadta Tôkésné Gali Mónika tourinform iroda 

mûködésérôl szóló beszámolóját, amelyben többek között kitért az iroda sikeres marketing tevékenységére, amellyel a 
város és a térség turisztikai vonzerôit népszerûsíti itthon és külföldön, bemutatta egyedi, saját készítésû kiadványait, 
valamint sokrétû és egyre bôvülô szolgáltatásait.

Döntés a CsaláDseGítés és GyermekJóléti szolGáltatás 2016. Január 1. napJától történô el-
látásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat-
ellátás módját, szervezeti kereteit, a feladatra kötött ellátási szerzôdést felülvizsgálta és 2016. Január 1. Napjától 
továbbra is a Szeghalom Kistérségi Társulás által fenntartott Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény 5525. Füzesgyarmat, Bethlen u. 9 sz. alatti telephelye útján kívánja a feladatot ellátni.

Javaslat a szoCiális iGazGatásról és a szoCiális ellátásokról szóló önkormányzati renDe-
let móDosításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete elfogadta a 2015. február 25-én elfogadásra került ren-
deletének idôközben szükségessé vált módosítási javaslatait: a gyógyszertámogatásról a számla benyújtását nehezen 
teljesítik az ügyfelek, így pedig hátrány éri ôket. A hátrányok elkerülése érdekében eltekintenénk az elôírástól. Célszerû 
összeghatárt szabni a támogatás mértékérôl, így ezt 100 ezer Ft-ban javasoljuk meghatározni. Az ügyfél sok esetben 
nem intézkedik azonnal a hátralék önrészének befizetésérôl, az eljárása elhúzódik, a tartozás növekedik. A módosítással 
kellô határidôt adunk a befizetésre, ennek elmaradása esetén a támogatás folyósításától eltekintenénk, attól elesne.

A beiskolázási támogatás alanyi jogon való juttatását szabályozná, abban az esetben, ha az Önkormányzat erre 
fedezetet tud teremteni. Jelen esetben az iskolakezdési támogatás megállapításra és kifizetésre került, s az utólagos 
szabályozás szükséges. 

Élelmiszervásárlási támogatásnál kell elôírnunk a névre szóló számlát, mert nyugta-blokk benyújtása mások vásár-
lása után is lehetséges. El kell kerülnünk azt, hogy a támogatásból ne élelmiszert vásároljanak. 

A rendkívüli vagy azonnali települési támogatásnál is javasoljuk a névre szóló számla utólagos leadását, amivel 
követhetô a támogatás jogszerû, szükségszerû felhasználása. 

A szilárdhulladék elszállítás alóli mentesség összeghatárának emelése indokolt, mivel az kb. 5 éve került megálla-
pításra. 

iroda
Highlight

iroda
Highlight

iroda
Highlight

iroda
Highlight
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Javasoljuk, hogy a lakhatási támogatás felhasználásáról névre szóló számlát nyújtson be a kedvezményezett, még-
pedig az utalvány átvételétôl számított 30 napon belül, ennek elmaradása esetén mindennemû további támogatástól 
elesik. 

Új szabályozás (a korábbi támogatások szerint történt) a 60 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása. Ez szoká-
sosan megtörténik, ha az Önkormányzat anyagi ereje megengedi, de ezt rendeleti úton (általános érvényû, normatív) 
kell szabályozni.

kastélypark FürDô venDéGlátósainak kérelme
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete elutasította a Kastélypark Fürdô vendéglátósainak ké-

relmét, mely az alábbi pontokat tartalmazta: - a 2016-os évben ne nyissa újra az önkormányzat az általa üzemeltetett 
büfét. - a továbbiakban az önkormányzat, mint fürdô tulajdonos tartsa magát a 2003.10.16-i megállapodáshoz. - a 
2015. év májustól augusztusra esô földbérleti díjat az önkormányzat engedje el, mint a büfé nyitvatartási idejére esô 
bevétel kiesési kártalanítást.

FüzesGyarmat város
közintézményeinek enerGetikai FeJlesztése

A megvalósult beruházás a K.E.O.P. „Középületek kiemelt jelentôségû épület-
energetikai fejlesztése” c. konstrukciójának keretében az Európai Unió Kohéziós 
Alap társfinanszírozásával valósult meg Füzesgyarmat Város Önkormányzatának tu-
lajdonát képezô épületein. A most ôsszel kezdôdött épületenergetikai fejlesztésnek 
köszönhetôen a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola épülete, 
és a városi sportcsarnok, a téli idôszakban jóval gazdaságosabban lesz mûködtethetô. A 
„Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola energetikai felújítása” KEOP-
5.7.0/15-2015-0098 azonosítószámú projekt támogatása 149.640.360 Ft. A támogatás in-
tenzitása 100 %.

Az elnyert támogatást az Önkormányzat mindkét épület épületenergetikai korszerûsítésére fordította, ami azt jelenti, 
hogy modern hôszigeteléssel látták el a homlokzatokat, az elavult fa nyílászárók helyére hôszigetelt üvegezésû mûanyag 
ablakok kerültek. A megvalósult fejlesztés közvetlen célja az energia-megtakarítás és ez által a mûködési költségek 
jelentôs mérséklése. Az épületek épületenergetikai felújítása teljes mértékben összeegyeztethetô az Európai Unió és 
a Magyarország energetikai stratégiájával. A megvalósult projekt eredményeként érvényesíteni tudjuk a fenntartható 
fejlôdés szempontjait, illetve hozzájárulunk a környezeti szempontokat érvényesítô gazdaságpolitika kialakításához. 

„vánDorkupa meGvéDése”

Nem melegedett meg a VÁNDORKUPA a Péter And-
rás Gimnázium és Kollégium által szervezett „Szeretlek, 
Sárrét” c. vetélkedôn. Hiszen visszavittük és hazahoz-
tuk! /vagy Hiszen alig vittük vissza, máris hoztuk haza!/ 
Így már kétszer szerepelhet városunk neve négy rende-
zés után a vándorkupán!

A meglévô lexikális tudásunkat felfrissítve és fel-
használva illetve a füzesgyarmati segítôk jóvoltából az 
elôzetes feladatokat is sikeresen megoldottuk.

Vittünk az ”Ez lenne Péter András kedvenc sütemé-
nye…” feladathoz kalácsot és mézes süteményt Gazsóné Andi, Lovas Emike és Vargáné Esztike jóvoltából. „Péter 
András ábrázolásának megvalósítása” feladathoz Schamschula Virág üvegmûves gyönyörû (senkinek sem volt ilyesmi!) 
alkotását. Melyet felajánlottuk a Gimnáziumnak, hogy ékesítse az igazgatói irodát. Bemutattunk egy népdalt, ami a 
településre jellemzô. A népdal bemutatása kapcsán segítségünkre volt Balázsi László ny. püspök és felesége Balázsi 
Mária énekvezér, Szôke Dia (általános iskolás tanuló) népdalkörös, citerán kísért Fekete János bácsi. Két végzôs diák, 
Bátori Liza és Polgárdi Szabolcs pedig tánccal emelte az elôadás színvonalát.

a csapatot erôsítették: Sáriné Péli Mártika tanárnô és tanítványai: Hegyesi Dominika, Kovács Szimonetta, Fábián 
Laura tanárnô, Kovács Gabriella tanárnô, Gazsó Attila egykori diák. Ezúton is köszönjük a lelkes füzesgyarmati szurko-
lótábor támogatását és bíztatását, Pozojevich Miki lelkes fotózását! Köszönjük a városvezetésünknek is a lehetôséget.

Jó volt településünket képviselni, hírnevét öregbíteni.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok

Kohéziós Alap

Kohéziós Alap

Október

Lakatos Janka 10.13.
Vadász Valentin 10.28.
Miklós Melinda Éva 10. 01.

November

Pozsgai Csenge 11.04.
Bánsághy-Balázs Álmos 11.13.
Báthory Lili Eszter 11.17.
Kanó Dávid 11.19.

H ázasságkötések
2015. november 20-án került sor Kovács Kriszta és
Barna Sándor házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!

Születések



5

FaluGazDász FüzesGyarmaton

Hosszú idô után, 2015. márciusától ismét füzesgyarmati születésû falugazdásza 
van a városnak. Behán-Galambos Rita 2002-ben végzett a Debreceni Agrártudomá-
nyi Egyetem Környezetgazdálkodási fôiskolai karán, mint környezetgazdálkodási agrár-
mérnök. Az elmúlt években az agrár pályától és a településtôl némileg eltávolodva a 
Dunántúlon élt, de 2013-ban családjával visszaköltözött a városba. Rita az interjúban 
elmondta, hogy falugazdászként milyen feladatokat lát el, mi a hatásköre.

1. Ôstermelôi igazolványok kiállítása, újítása, ill. megszüntetése. 2. Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamarai tagsággal kapcsolatos ügyintézés. 3. Közremûködés az 
ügyfélregisztrációs rendszerbe való jelentkezésben, ill. adatmódosításban: MVH, TIR. 
4. Közremûködés az agrártámogatások igénylésében, területalapú támogatás, géptá-
mogatások, agrár-környezetgazdálkodás támogatása, egyéb nemzeti és uniós támo-
gatások. 5. Gázolaj jövedéki adó visszaigényléshez igazolások kiadása. 6. Elemi károk 
felmérése, nyilvántartása. 7. Információs jelentés készítés, vetésterv készítés, ter-
mésbecslés, állapotminôsítés. 8. Részvétel helyszíni ellenôrzésekben. 9. Technikai segítségnyújtás a nyomtatványok, 
kérelmek beszerzésében és kitöltésében, kapcsolattartás önkormányzatokkal, társhatóságokkal és más gazdálkodói 
szervezetekkel. 10. Valamint gazdafórumok, tájékoztatók megszervezése, elôadások tartása.

A Falugazdász keddtôl csütörtökig 8.00-tól 16.00 óráig várja az ügyfeleket. (Polgármesteri Hivatal Fsz. 21-es irodá-
ja.) elérhetôség: Behán-Galambos Rita • Telefon: 70/903-6288 • E-mail: galambos.rita@nak.hu

Diószegi Dorina

iskolai hírek

A november hónap a gyerekek számára örömteli volt, hiszen plusz egy hetet tölthettek pihenéssel, feltöltôdéssel. Az 
egy hetes rendkívüli szünet alatt összevont napközi mûködött. Köszönjük a szülôk megértését és pozitív hozzáállását!

programjaink: Rövid hónap volt, de sikerült tartalmas programokkal feltöltenünk a gyerekek számára.
A hónap folyamán 7 versenyen mérhették össze tudásukat tehetséges tanulóink, matematikából, testnevelésbôl, 

szépírásból, helyismeretbôl, versmondásból, helyesírásból és természettudományból. A központi iskolában „BÜSZKE-
SÉGEINK” címmel dicsôségfalat nyitottunk számukra, ahol arcuk és nevük szerepel.

A tanulóink sikeres középiskolai beiskolázása érdekében, intézményünk pályaválasztási programokat szervez évrôl-
évre. Ebben a hónapban Pályaválasztási vásárra vitték el tanulóikat Békéscsabára a nyolcadikos osztályfônökök. A 
gyulai Göndöcs Benedek középiskolában tettek látogatást a 8.-osok. A Pályaválasztási szülôi értekezleten 15 középis-
kola képviselôje mutatta be iskoláját a 7. és 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek.

Az igényes szórakozás sem maradt ki a gyerekek életébôl. Játékos, szórakoztató formában neveljük gyermekeinket 
az egészséges életmódra és a szabadidô hasznos eltöltésére. A hónap folyamán a „Mézes reggeli” országos kezde-
ményezéshez csatlakoztunk, amikor is gyerekeinket megvendégeltük vajas mézes kenyérrel. Adományokból sikerült ezt 
megvalósítani, amit hálásan köszönünk Barkóczi Sándornak, a Bede pékségnek és a REÁL üzletnek. KÖSZÖNJÜK!!! A 
„Megmozdul az iskola” keretében hagyományosan, az iskolánk minden tanulója közös sétát tesz a városi sportpályára, 
ahol közös mozgással ünnepli az egészséges életmódot. Hagyomány már az is, hogy 8.-osaink Halloween-bulit szer-
veznek, melynek bevételét a ballagási kiadások csökkentésére fordítják. Ebben a hónapban a 8. a osztály tanulói és 
osztályfônöke szervezte meg a rendezvényt, mely biztosította a felsôs gyerek számára az igényes szórakozást.

Mozgalmas, munkával teli hónap van mögöttünk. Idôt és energiát nem kímélve dolgoztunk azért, hogy a gyerekeket 
tanórákon kívül is hasznosan éljék a napjaikat.

Koósné Horváth Angéla intézményvezetô-helyettes

hozzon eGy könyvet, viGyen eGy könyvet

Egy napsütéses októberi délutánon helyeztük ki településünk központjá-
ban az úgynevezett „Könyvek Házát”. Az ötlet szerencsére támogatásra lelt, 
így a kihelyezést követôen már sok könyv cserélt rövidebb-hosszabb idôre 
tulajdonost. Bízom abban, hogy egyre többen olvasnak, és a könyvek is fo-
lyamatosan cserélôdnek majd.

Remélem, tavasszal sikerül egy padot is elhelyeznünk itt, hiszen ezzel len-
ne teljes az összhang a fûzfa árnyékában. Vigyázzunk rá közösen!

Csató Imrének, a Városgazdálkodási Kft-nek, Földesiné Banadics Editnek 
és Bischof Évának köszönet az együttmûködésért!

„Egy olvasó ezernyi életet megél, mielôtt meghal. Az az ember, aki nem 
olvas csak egyet.” (George R. R. Martin)

Suchné Szabó Edit
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változás a helyi televíziónál

Tisztelt Elôfizetôk! 

A Füzes Tv Szolgáltató Kft. 2015. december 1-jével értékesítette hálózatát a Kalásznet Kft.-nek. Az elmúlt 17 év 
során kialakított szolgáltatásainkban reméljük, mindenki megtalálta a számítását, a hibáinkból okultunk, és próbál-
tuk legjobban, a legrövidebb idô alatt javítani a meghibásodásokat. Köszönjük visszajelzéseiket, amellyel segítették 
munkánkat!

Továbbra is helyben vagyunk: Üzemeltetni szeretnénk a Füzes Tv csatornáját, amely Füzesgyarmatról-füzesgyar-
matiaknak szól. A már megszokott módon minden szerdán este 19 órától 1,5-2,5 órás adást készítünk, amelyet 
vasárnap délután 15 órától megismétlünk. Terveink között szerepel a digitális platformba való beillesztés is, azaz, 
aki tudja nézni a DVB-C adást, annak meg fog jelenni a Füzes Tv mûsora is. A helyi TV képújság hirdetéseit a meg-
szokott helyen lévô ügyfélszolgálati irodánkban lehet megrendelni. Szintén az ügyfélszolgálati irodában lehet intézni 
azon igényeket, amelyek a belsô házhálózatokra vonatkoznak – TV hangolás, vagy belsô internethálózat kialakítás 
-, amelyeket továbbra is elvégzünk. Telefonon is fogadjuk ezeknek a szolgáltatásoknak az igénylését a 06-66/400-
800-as számon. Ezúton is szeretnénk megköszönni eddigi együttmûködésüket és bizalmukat! 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog újévet kívánok, maradok tisztelettel:
Szabó Zoltán a Füzes Tv Kft. ügyvezetôje

karáCsonyi nyereményJáték a kastélypark FürDôBen

A 2015. december 1. és december 21. között megvásárolt jegyének hátoldalára írja 
rá nevét, címét, telefonszámát, dobja be a termál recepcióján található gyûjtôdobozba. 
Közöttük 5 db 5 alkalmas bérletet sorsolunk ki. Bérletes, illetve Erzsébet kártyás ven-
dégeink egy kupon kitöltésével vehetnek részt a nyereményjátékban. Közöttük 2 db 
szaunázással egybekötött fél órás masszázst sorsolunk ki. sorsolás: 2015. decem-
ber 21. A nyerteseket a megadott elérhetôségek valamelyikén értesítjük.

Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket!
Ünnepi nyitvatartás: December 24.: 900–1400 Pénztár 1200-ig
December 25-26.: 900–2100 Pénztár 1900–ig
December 31.: 900–1400 Pénztár 1200–ig • Január 1. 1400–2100 Pénztár 1900–ig

Békés Karácsonyt, Boldog Új Évet kívánunk minden vendégünknek!

A FÜZES TV KFT.,  

mint a KALÁSZNET KFT. hivatalos Partnere kéri a lakosságot, hogy a 

Kábel Televízió és Kábel Internet szolgáltatásokban 

fellépő panasz esetén:  

Hibabejelentést a +36 40 201-200 számon minden nap 06:00-22:00 

óra között  vagy  

a hibabejelentes@kalasznet.hu e-mail címen jelezzék! 
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eGyházaink élete
a reFormátus eGyház aDventi - karáCsonyi hírei

várakozzon! Autót vezettem, amikor szembôl érkezô, villogó kék fényjelzést használó motoros rendôr félreérthetet-
lenül jelezte, húzódjak le az út szélére. Családommal már a büntetés nagyságrendjén törtük a fejünket, de más történt. 
A következô motoros beszólt az ablakunkon: várakozzon! Ellentmondást nem tûrô utasítás volt, így csak az beszél, 
aki mögött erô, hatalom áll. Hamarosan megértettük. Harckocsi hadoszlop jelent meg, a déli határ felé dübörögtek. 
A kedves olvasónak sem kell elmagyarázni, mi okból. Bár félelmetes volt a látvány, megnyugodtunk, sôt integettünk a 
katonáknak… várjuk az urat! Számunkra ez az advent. Eljön erôvel és hatalommal. Nem félünk, készülünk. hogyan 
tudunk megnyugodni és integetni? Valahogy így: „Hirdessétek az evangéliumot a föld végsô határáig!” nepálból 
érkezett misszionárius megrendítô elôadását hallottuk nov. 27-én. • adventi Fények Ünnepén /nov.29/ a Debreceni 
Orvostanhallgatók MediChoir kórusa énekelt templomunkban, volt gyertyagyújtás a város koszorúján, látható a Betle-
hemes! - Köszönet a készítôknek! • adventi játszóházunkban december 5-én, ismét csillogó szemû gyerekek, hitta-
nosaink, és ezermestereink szorgoskodtak. • adventi teadélutánunkon december 12-én, Jézus nyomában címmel 
vetítést, elôadást tart gyülekezetünk közelmúltban szentföldön járt három tagja! • Advent 3. vasárnapján énekkarunk 
pocsajban lép föl. Szívesen megyünk! • szenteste december 24-én, du. 16 órától Istentisztelettel, gyermekeink 
mûsorával készülünk a templomban. • karácsony mindkét napján 10 órától tartjuk istentiszteleti alkalmainkat a 
templomban, óévi istentisztelet 16 órakor, újévi istentisztelt 10 órakor, a gyülekezeti teremben. Mindenkit szere-
tettel várunk alkalmainkra! Felnôtt konfirmáció! Aki szeretne konfirmálni, hitében, ismeretében erôsödni, református 
Anyaszentegyházunknak, Egyházközségünknek tagjává válni, a téli hónapokban képzést tartunk, érdeklôdni lehet a 
lelkészi hivatalban. /Tel: 06 66/490-975/ harangalapítvány. Legutóbb nyár végén voltunk híradással, mely szerint az 
Alapítvány felhívása óta eltelt szûk évben 117 családtól érkezett adomány az Alapítványhoz. Lapzártáig 30 újabb ado-
mányozónak köszönjük a támogatást: Fodor József, Nagy László,/Gyula/ Koós Ilona, Mezei Melinda, Rózsa Anna, Barna Lajos, 
Bujdosó Sándorné, Jakus Ferencné, Kakasi Zsurka Katalin, Báthori Zsigmond, Báthoriné Gyányi E, Gyáni Károly, Utasi Béláné, 
Homoki Imre, Kiss Lajosné, Orosz Kiss Tímea, Kovács Lajos /közvetlen a számlaszámra befizetôk/ Mogyorósi Magdolna, Schuszter 
József, Csák Sándor, Gorgyán Ferenc, Boross Zsigmond, Gulya Józsefné, Mennyei Imréné,/Páty/ Tóth Lajosné, Benedekné Tóth 
Mária, Varró Eszter, Berényi Lászlóné, Szabó Sándorné, Nemes Józsefné, Gergely Józsefné, /Gyülekezetünkön keresztül befizetôk/ 
külön köszönjük az unitárius egyházközség hathatós segítségét!

Mikor szólalnak meg a harangok? Elmondhatjuk a fentiekre utalva, Presbitériumunk megkezdte Gombos Miklós /
Ôrbottyán/ Aranykoszorús Harangöntô Mesterrel a tárgyalásokat. Jelenleg a bekerülési összeg mintegy 50%-a áll ren-
delkezésre. A Füzesgyarmati Református Templom Harangjaiért Alapítvány továbbra is várja az adományokat. Befizetni 
a lelkészi hivatalban, vagy az alábbi számlaszámon lehet: 11733027 20053402 Tóth Zoltán ref. lelkész

köDös, szép napokkal inDultunk az aDventi úton karáCsony Felé

Októberi tudósításunkból kimaradt néhány olyan esemény, ami gyülekezetünk örökös igyekezetét példázza.
A hivatalos vértanúk napját kiegészítettük egy tartalmas templomi elôadásos-verses-énekes megemlékezésünkkel.
A forradalom elôestéjén mind tartalmi, mind mûvészi vonatkozásban felemelô emlékezésben volt részünk az iskola elôtti kop-

jafánál. Ezt csak méltóképpen folytathattuk a templomunkban tartott ökumenikus, sokszínû mûsoros megemlékezéssel szép 
gyülekezet elôtt (mintegy félszázan voltunk jelen), amit felvételrôl közvetített a városi TV. Idôközben átadtuk református testvére-
inknek gyülekezetünk és a lelkészi család 50 ezer forintos adományát, nem csak azért, hogy viszonozzuk a keresztyén testvéreink 
nagylelkû segítségét a tavalyi nagy, templomjavítási munkánkban, hanem azért is, hogy minél hamarabb szólhassanak a testvér-
templom harangjai városunk lakóinak nagy örömére. Október 30-án felemelô, emlékezetes esemény volt két család öt tagjának 
megkeresztelkedése, akik közül kettô felnôtt volt. Adja az Isten, hogy településünkön is minél többen visszatérjenek a keresz-
tény-keresztyén ôsi gyökerekhez! November 1-jén hármas megemlékezésben volt részünk: Felidéztük a Reformáció eseményeit, 
reformátoraink történelem- és sorsformáló, sokszor vértanúsággal járó munkásságát, életét. Verssel idéztük meg elôzetesen a 
nemzeti gyásznapot, amikor a szovjet tankok megtámadták hazánkat, és vérbe fojtották a dicsôséges szabadságharcunkat. E két 
emlékezést felülmúlva felidéztük szeretett halottaink szellemarcát, akik közelebb vagy régebben mentek el. Nem csak a költô fel-
hívására, buzdítására, de sokkal inkább hûséges lelkünk indíttatására cselekedtünk: „Gyújtottál-e gyertyát, hófehéret, / vágtál-e 
virágot, hófehéret, / és mondtál-e imát, hófehéret?...Hát gyújts értük gyertyát, hogy égjen, / a lángja a szívedig érjen!” És valóban 
megéreztük, hogy az emlékezés lángja eljutott legérzôbb lényünkbe! November 4-én e tájon szokatlan eseményben volt részünk. 
A Magyar Unitárius Egyház, régi szokásainak megfelelôen, úgynevezett tanfelügyelô lelkészt-tanárt küldött Erdélybôl, Kolozsvár-
ról, hogy megtapasztalja a hitoktatás mikéntjét. Két hittanórát látogatott meg, aminek eredményérôl beszámolt a november 22-i 
Püspöki Vizsgálat alkalmával templomunkban nyolc erdélyi és hazai egyházfô, egyházvezetô részvételével. Köszönjük az iskola 
vezetôségének, hogy nem csak megteremti a rendkívüli jó feltételeket a hitoktatáshoz, hanem azért is hogy fogadta az erdélyi 
pedagógus-lelkészt, elbeszélgettek és megtárgyalták, kielemezték a látogatást. 21-én délután fogadtuk a vendégeket. Eljött 
városunk polgármestere is, hogy kifejezze a magas egyházi fôméltóságoknak együttmûködô munkánk iránti elismerését. 22-én 
megtelt templomunk ismét, szép igehirdetés, köszöntések hangzottak el gondnokasszonyunk, valamint Tóth Zoltán református 
lelkésztestvérünk részérôl is. Ez alkalommal hittanosainkkal, fiataljainkkal és hat  népdalköri taggal Dávid Ferenc reformátorunk-
ra is emlékeztünk mártírhalála évfordulóján. Advent felé haladva, 29-én szép ünneppel nyitottuk az elindulást Karácsony felé a 
református templom elôtti betlehemnél és a parkbeli adventi koszorú meggyújtásával. December elsô vasárnapján a Margaréta 
Családosok Egyesületével emlékezetes Mikulás-napját tartottunk. Több adventi mûsorral, szeretettevékenységgel, gyûjtéssel, 
ajándékozással kívánunk megérkezni a Jézus jászolbölcsôjéhez, a mindent megváltó hittel teli Karácsonyba. 

Kívánunk szép utat megérkezni az Istenáldotta Karácsonyba és egy Boldog Új Évbe: Balázsi László ny.mb.püspök 
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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.

orszáGos sportkonFerenCia GyôrBen

2015. 11. 6-8. között rendezték meg Gyôrben az országos sportkonferenci-
át, ahol Békés megye több településérôl érkeztek érdeklôdô és versenyzô fiata-
lok. A vándorkupát a Füzesgyarmati Fidelitas focicsapata hozta el, aranyérmes 
lett. A sportversenyeken érdekes elôadásokat hallgathattunk meg olyan neves 
elôadóktól, mint Schmitt Pál, volt köztársasági elnöktôl, a MOB tiszteletbeli 
elnökétôl, Kubatov Gábor országgyûlési képviselôtôl vagy Török Gábortól, az 
MLSZ elnökségi tagjától. A tömegsport és szabadidôsport mellett a magyar 
labdarúgás jelene és jövôje is terítékre került, míg november 7-én, szombaton 
a késô délutáni, esti órákban a magyar sport helyét határolták be európai és 

világviszonylatban egyaránt. A fô csapásvonal a 2024-es olimpia volt. A zárónapon pedig legendás magyar sportolók mutatkoztak 
be közelebbrôl a hallgatóságnak. Kovács Gréta Tünde

iv. „teGyünk ma a holnapért!...”

Október világszerte a mellrák megelôzés hónapja. Ebbôl az apropóból, illetve 
a nôk egészségvédelme érdekében hoztam létre 4 évvel ezelôtt a „Tegyünk 
ma a holnapért!...” elnevezésû programot. Ebben az évben a Hotel Gara adott 
helyet rendezvényünknek. Lukács Lili szavalatával nyitottuk meg a délutánt, 
és - ahogy az már megszokott -, most is a szakmai elôadásokkal folytattuk. 
Dr. Zákány Zsolt szülész-nôgyógyász osztályvezetô fôorvos nem csak a mellrák 
megelôzésre hívta fel a figyelmet elôadásában, hanem komplexen beszélt a tu-
datos megelôzés fontosságáról. Ezt követte Sebestyén Szilvia, a Makrobiotika 
Intézet vezetôje, szintén a megelôzést hangsúlyozva, egy újfajta táplálkozási 
lehetôséget mutatott be az érdeklôdôknek. Az elôadásokat kulturális progra-

mok követték. Többek közt fellépett a Füzesgyarmati Mazsorett Együttes, Dobák Anita és Dobák Csaba, valamint énekükkel 
szórakoztatták a közönséget Venczli Zóra és Alex, továbbá Bakos Attila. Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai pedig ingyenes 
vércukor és vérnyomásméréssel készültek. A délutánt a már hagyományosnak mondható Rózsaszín szalagos sétával zártuk. Itt is 
szeretném megköszönni Minden Támogatónak, hogy segítette programunk megrendezését, és fontosnak tartják a Nôk egészség-
védelmét! Ne feledjék! Járjanak szûrésekre, hiszen az idôben felfedezett betegség gyógyítható! 

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselô

vöröskeresztes hírek

Közeleg az év vége. A Magyar Vöröskereszt  füzesgyarmati csoportja ismét 
eredményes évet tudhat maga mögött. 2015-ben eddig nyolc véradást szer-
veztünk, melyeken 268 egységnyi vért tudtunk gyûjteni. A kilencedik véradás 
december 17-én lesz. Hálás köszönet a véradóknak! „adj vért, adj esélyt!” 
Soha nem lehet tudni, mikor, kinek lesz segítségre szüksége. 2016-ban is 
tisztelettel várjuk a régi és az új önkéntes véradókat!

A füzesgyarmati csoportnak közel 130 tagja van, amely a város lakossá-
gához képest elég szerény szám. Az éves tagdíj nyugdíjasoknak és diákoknak 
300 Ft, aktív dolgozóknak 600 Ft. Ha valaki úgy gondolja, szeretne tag lenni, kérem, keressen engem, vagy segítôimet a fogadó 
órán, minden hónap elsô és harmadik hétfôjén 15-17 óráig a Klapka utca 34. szám alatti Civil Házban. Ekkor adományok foga-
dása és osztása is történik. Kérem, ne dobja ki használt és feleslegessé vált holmijait (ruha, bútor, cipô, könyv, játék, stb.), mert 
másnak még szüksége lehet rá. Hozza el hozzánk! Hamarosan új helyen várjuk és osztjuk az adományokat, a Kossuth u. 10. alatt 
(volt Kínai üzlet), minden hónap elsô és harmadik hétfôjén 15.00-17.00 óráig, ahol várják Önöket a Vöröskereszt önkéntesei.

Ez év márciusában alakult a Vöröskereszten belül egy Egészségkör. Minden hónap elsô hétfôjén 17 órakor találkozunk a fent 
említett címen, ahol az egészség megôrzésérôl, betegségek megelôzésérôl hallhatunk elôadásokat. Elôadóink tudásuk átadásával 
járulnak hozzá ismereteink bôvítéséhez. Ízelítônek pár téma: lábápolás, talpdiagnosztika; ülve végezhetô gyógytorna; aktív élet, 
egészségmegôrzés; sorselemzés, számmisztika; gyógynövények, gyógyteák; gyógymasszázs; a víz gyógyító ereje stb. A klubtag-
ság ingyenes, bárki tagja lehet, akit érdekel a klasszikus és alternatív gyógymód. Meggyôzôdésem, hogy a közösségeknek is 
van gyógyító ereje. A nyári hónapokban kerékpár túrákat szerveztünk „Ismerjük meg ôseink földjét” jelszóval, és bebarangoltuk 
a gyarmati határt. Lelkiismeretes túravezetôink felkészültek az adott útvonal, régmúlt ismereteibôl. Ôsszel és tavasszal színház-
látogatást szervezünk az igényektôl függôen. Októberben 22 fôvel Nagyváradon nézhettük meg Csiky Gergely: Buborékok címû 
vígjátékát. A Vöröskereszt helyi csoportja nevében megköszönöm a segítôk munkáját, a véradók önkéntességét, a tagoknak 
pedig a hozzájárulást. „Talán nem is sejti, mekkora kincs az egészség.” Kívánok az elkövetkezô évben mindenkinek egészségben 
gazdag, boldog új évet!

Szarka Ferencné (Joli) a Vöröskereszt füzesgyarmati csoportjának titkára




