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”Az évek múlásávAl, A ránc elmélyül, A pApír megsárgul, 
de A szeretet, hA igAz, sohA nem fAkul, A kötés életre szól!” 

Elmondható ez immáron 50 éve 
házasságban élô Polgári Zsimond 
és Kovács Margit esetében is. 
1965. december 4-én kötöttek 
házasságot Füzesgyarmaton. Vízer 
Istvánné anyakönyvvezetô elôtt 
újra megerôsíteték akkori elhatá-
rozásukat. Gyermekeik: Zsigmond, 
Éva és László pedig meghatódot-
tan vette körül az ünneplô párt, 
családias légkörben.

Házasságra lépni valakivel élet-
re szóló elkötelezôdés, és a leg-
nagyobb horderejû döntéseink 
egyike. A házasság érték, a mai vi-
lágban igazán nagyszerû kincs, és 
ami az évek múlásával csak még 
inkább felértékelôdik. Ennyi idôn 
át együtt maradni bizony nem kis emberi teljesítmény. Ahogy Margó néni is említette: hiszen mennyi türelem, szeretet, 
megbocsájtás és alkalmazkodás kell hozzá. 

„Megérteni egymást örömben, szenvedésben, segíteni, ha csak egy szóval, egy gondolattal is, nagyobb mûvészet, 
mint végigbarangolni a világot, gazdagnak lenni és szórni a pénzt. Mert lelkeink kincse talán a legnagyobb ajándék, és 
legszebb öröm, amit egymásnak adhatunk, s amiért nem tudjuk elégszer mondani: Köszönöm!”

Bere Károly polgármester úrral mi is köszöntöttük az aranylakodalmát ünneplô házaspárt. Gratulálunk, és szívbôl 
kívánjuk, hogy egészségben, szeretetben, békességben éljenek tovább! Szeretteik mosolya aranyozza be arcukat, lel-
jenek sok örömet még hosszú éveken át egymásban s szép családjukban!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

A szerkesztôség nevében kívánunk az Amondó minden
kedves olvasójának sikerekben gazdag, boldog új esztendôt.

fürdôkupon

A Kastélypark Fürdô 
thermál részlege egész 
évben nyitva tart, és 
várja felüdülni, gyógyul-
ni vágyó vendégeit!
A fürdôkupon bemuta-
tása egyszeri, 480 Ft-os 
kedvezményes belépés-
re jogosít 2016. február 
29-ig!

A fürdôkupon
bemutatása

egyszeri,
480 Ft-os

kedvezményes 
belépésre jogosít 

2016. február 
29-ig!
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önkormányzAti hírek
 helyi televízió üzemeltetési támogAtás iránti kérelem

A Füzes TV Kft. kérelmet nyújtott be a Képviselô testülethez mûködési költségének támogatására havi bruttó 228 
ezer Forintra egy éven át. Ezért a támogatásért vállalja a testületi ülések élô, egyenes adásban történô közvetítését 
a már megszokottak szerint, valamint tudósításokat a város kulturális és közéletérôl. Az adások között továbbra is 
képújság mûsorát biztosítaná. A Képviselô testület határozata szerint az Önkormányzat fél évre vállalja a Füzes TV Kft. 
támogatását 2016. január 1-tôl.

 A kAstélypArk kft. 2016. évi tAgi kölcsön kérelme

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô testülete a kiadások és bevételek idôbeni eltérése miatt 2016. 
január 1-tôl 10.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújt a 2016. évi költségvetés terhére a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ré-
szére, melyet 2016. december 31-ig köteles visszafizetni.

Továbbá Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô testülete megbízza a Városgazdálkodási Kft-t, hogy 2016. 
január 1-tôl lássa el a Kastélypark kft. teljes körû könyvelési feladatait is, amely milliós nagyságrendû költségkímélô 
megoldást jelent.

 2016. évi belsô ellenôrzési terv elfogAdásA

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô testülete a belsô ellenôrzés 2016. évi ellenôrzési tervét az alábbi 
tartalommal elfogadta: a 2015. évi normatíva igénylés megalapozottságának vizsgálatát, valamint a kintlévôségek, 
adó-és díj hátralékok beszedésének ellenôrzését.

 tájékoztAtó Az önkéntes tûzoltó egyesület munkájáról

A Képviselô testület elfogadta az ÖTE beszámolóját 2015. novemberi ülésén. 
Az ÖTE az elmúlt években rengeteget fejlôdött hála az helyi Önkormányzatnak, vállalkozóknak, és magánszemélyek-

nek. Személyi állományuk és képzettségük is megfelel a követelményeknek. 12 aktív taguk van, akik készek a kárese-
tek során menteni és elhárítani. Az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság célul tûzte ki, hogy 2016. II. félévétôl 
az ÖTE önállóan beavatkozó, területtel rendelkezô önkéntes tûzoltó egyesület legyen. Ez azt jelentené, hogy az ÖTE 
aktív tagjai szabadidejüktôl függôen ügyeletet látnak el és ez idô alatt az alapszabályban vállalt területeken keletkezett 
káreseteknél esetlegesen önállóan, hivatásos tûzoltóság nélkül beavatkozik, amely nagyfokú felelôsséggel jár, ezért 
továbbra is számítanak az eddig kapott erkölcsi és anyagi támogatásra.

jogszAbályváltozás jAnuártól

Ingyenessé vált több igazgatási eljárás. Az erkölcsi bizonyítvány kiállításáért és több esetben a személyazonosító 
okmányok pótlásának eljárásáért sem kell fizetni az illetéktörvény módosítása révén. Hatályba lépett a közigazgatási 
bürokráciacsökkentésrôl elfogadott törvénycsomag. A módosítással általános eljárási szabályok egyszerûsödtek, keve-
sebb lett az engedélyhez kötött tevékenység, és csökkentek az ügyintézési határidôk.

Az adózók számára kedvezô változások léptek életbe az szja rendszerében: az adókulcs 1 százalékos csökkentése 
mellett új bevallási módokat vezettek be.

A nyugellátások és több más ellátás összege 1,6 százalékkal magasabb januártól. 

Január 1-jével új tûzvédelmi szabályokat vezettek be, az elôírások kihatnak a társasházakra is. A módosítások nyo-
mán pozitív változásokra számít a Magyar Közös Képviselôk Egyesülete. A belügyminiszter tavaly decemberben módo-
sította a tûzvédelmi szabályzat készítésérôl szóló rendeletet, az új szabályokat legkésôbb március 31-ig kell teljesíteni.

Bevonták a felsôfokú végzettségû bölcsôdei kisgyermeknevelôket is a pedagógus-elômeneteli rendszerbe. Ez csak-
nem 900 érintettnek átlagosan 30-40 százalékos, havi nettó 40-60 ezer forintos béremelkedést jelent.

Az új vadászati törvény több rendelkezése már január 1-jén életbe lépett, 2017. március 1-jétôl pedig a törvény 
összes passzusa hatályos lesz. Fontos újdonság a tájegységi vadgazdálkodási szemlélet elôtérbe helyezése. A trófea-
gazdálkodásban a korábbi elveket állítják vissza, arra ösztönözve a vadászokat, hogy megfontoltan ejtsék el a vadat. A 
vadkár rendezése is új alapokra kerül, és megszüntettek több bürokratikus szabályt. 
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települési földAdó

A települési földadóban érintett személyek az alábbi TÁJÉKOZTATÓT kapják.
Tájékoztatjuk Önt, hogy Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete a 13/2015. (XI.26.) önkormányzati 

rendeletével települési adó (földadó) bevezetésérôl döntött. A jogszabály 2016. január 1. napján lép hatályba.
A települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet fejlesztési célra és a te-

lepülési önkormányzat Képviselô-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel.
Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében megtekinthetô az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.

fuzesgyarmat.hu oldalon. A nyilvántartás alapján az Ön tulajdonában földterület(ek) van(nak). Amennyiben Ön földrész-
let tulajdonosa, de a települési adónak nem alanya, vagy a törvény erejénél fogva adómentesség illeti meg, kérem, 
hogy szíveskedjen a mellékelt Bevallási nyomtatvány Nyilatkozat részét kitölteni és visszajuttatni.

Amennyiben Ön adófizetésre kötelezett kérem, szíveskedjen a bevallási nyomtatvány Bevallás részét kitölteni és 
az önkormányzati adóhatóság részére személyesen vagy postai úton benyújtani. (Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Adócsoport 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a települési földadó megállapításához szükséges bevallást tárgyév március 31. napjáig 
kell benyújtani az Önkormányzati Hivatal Adócsoportjához. A helyi rendelet szerint adóköteles a település közigazga-
tási területén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szôlô, gyümölcsös, kert, rét, legelô, gyep, nádas, fásított terület 
mûvelési ágban nyilvántartott minden külterületi földterület. Az adó alanya – a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 
(továbbiakban: Htv.) 1/A. § (1) bekezdésében rögzített korlátozással – az a természetes személy, aki a naptári év elsô 
napján a földterület tulajdonosa.

A Htv. 12. § (1) és (2) bekezdése alapján több tulajdonos esetében a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában 
adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulaj-
donosok az adóhatósággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adó alapja a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartásban aranykoronában meghatározott értéke.
Az adó mértéke 200 ft/Ak/év. Tájékoztatjuk, hogy az adó megfizetése félévenként 2 egyenlô részletben, az adóév 

március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékes. A földadó bevezetésének évében az elsô részlet 2016. május 31. 
napjáig esedékes. Amennyiben a települési adót érintôen kérdése merülne fel, a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjá-
nak Munkatársai az Ön rendelkezésére állnak a Hivatal emeleti 4. sz. irodájában ügyfélfogadási idôben, telefonon a 
06-66/491-058 110-es melléken vagy az ado@fuzesgyarmat.hu e-mail címen.

építményAdó emelése

A 2015. novemberi testületi ülésen döntés született az építményadó díjemelésérôl 2016-tól.
Az adó évi mértéke az építmény hasznos alapterülete után m2-enként:
(1) Külterületen, zártkertben, amely nem tartozik a (3) bekezdés hatálya alá: 825 forint.
(2) Belterületen: amely nem tartozik a (4) és (5) bekezdés hatálya alá: 200 forint (160 forint jelenleg).
(3)  Külterületen, zártkertben a Füzesgyarmat város település rendezési tervében IG-1, IG-2, T-IG ipari területbe sorolt 

övezetben: 1.200 forint.
(4)  Belterületen a Füzesgyarmat város településrendezési tervében Gksz2 „kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági 

terület – 2”- be sorolt övezetben: 900 forint (750 forint jelenleg).
(5)  Belterületen a Füzesgyarmat város település rendezési tervében Üü-1 „üdülôházas üdülôterület”–be sorolt öve-

zetben: 1.600 forint.
(6)  A Füzesgyarmat város rendezési tervében a Tengeri Zugi IG-M ipari területbe és a Kunérháti Gksz2 „kereskede-

lemi, szolgáltató, gazdasági terület-2”-be sorolt övezetben: 360 forint (300 forint jelenleg).

A képviselô testület munkAterve:

2016. január 28-i ülés:

- Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elôzetes tárgyalása, Elôadó: Bere Károly polgármester
- A Kastélypark Kft. pénzügyi tervének elfogadása, Elôadó: Kovács Márton kft. Ügyvezetô
- A Városgazdálkodási Kft. elôzetes pénzügyi tervérôl tájékoztatás, Elôadó: Turbucz Róbert Kft. Ügyvezetô
- Az Év Vállalkozása Díj adományozásáról döntés (zárt), Elôadó: Bere Károly polgármester

2016. február 25-i ülés:

- A Városgazdálkodási Kft. pénzügyi tervének jóváhagyása,  Elôadó: Turbucz Róbert kft. Ügyvezetô
-  Az önkormányzat 2015. évi költségvetésérôl és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítása, 

Elôadó: Bere Károly polgármester
-  Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérôl és végrehajtásának szabályairól szóló rendelettervezet elfogadása 

Elôadó: Bere Károly polgármester
- Az igazgatási szünetrôl szóló rendelettervezet elfogadása, Elôadó: dr. Makai Sándor címzetes fôjegyzô
- A Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása, Elôadó: dr. Makai Sándor címzetes fôjegyzô
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bursA hungAricA ösztöndíjpályázAt

Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 
fordulójához ismételten csatlakozott Önkormányzatunk – melynek célja anyagi 
segítség nyújtása a felsôoktatás nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló 
diákok részére.

2015. november 9. napjáig lehetett az érintett tanulóknak elektronikus úton 
pályázatukat benyújtani. 

Összesen 15 tanulónak érkezett be pályázata a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjához. A Fü-
zesgyarmat Képviselô-testület Szociális és Humánügyek Bizottsága 2015. november 25. napján elbírálta a beérkezô 
pályázatokat. 13 pályázat felelt meg a Füzesgyarmat Képviselô-testületének 11/2002. (XII.10.) önkormányzati rende-
letében foglaltaknak.

A. típusú pályázatot benyújtók névsora: Baka József, Kádár Szilárd Zoltán, Mogyorósi Szilárd, Nagy Viktória, Oláh 
Evelin, Szekeres Zoltán, Nemes Lilla, Patai Ágota, Patai Richárd, Szekeres Dóra, Tóth Ivett Emma

b. típusú pályázatot benyújtók névsora: Kocsán Kitti Anikó, Nagy Alexandra

Jó tanulást kívánunk minden tanulónak!
Vízer Istvánné, vezetô fôtanácsos

2015-ben 2 neA pályázAtot is nyert A körös-sárrét turizmusáért egyesület

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület néven alakult 
1998-ban a két halmozottan hátrányos helyzetû kistérségben, Békés-Biharban és a Körös-
Sárréten, ezáltal alternatívát kínálva a fejlôdésre, felvázolva egy lehetséges kitörési területet, 
az idegenforgalmat. Az egyesületünk mára a két kistérség turizmusának a legfontosabb ide-
genforgalmi civil szervezôdése.

Tevékenységünkkel évente kb. 10 000 fôt érünk el, mely Zsadány, Biharugra, Okány, Kö-
rösújfalu, Vésztô, Szeghalom, Ecsegfalva, Dévaványa, Körösladány, Bucsa, Kertészsziget, Fü-
zesgyarmat településekre terjed ki.

A pályázatokat a Nemzeti Együttmûködési Alaptól nyerte el Egyesületünk, „Térségi értékek 
megismertetése az ifjúsággal” elnevezéssel. Célunk volt, hogy a Körös-Sárrét épített és ter-
mészeti örökségét megismerhessék a térségünk településein élô iskolás gyermekek és felnôttek, s a közös programok 
során segítsük az ifjúsági korosztály beilleszkedését a társadalmi életbe. Ennek érdekében 5 db ismeretterjesztô 
elôadást szerveztünk általános iskolásoknak a Körös-Sárrét értékeirôl - Dévaványán, Körösladányban, Szeghalmon, 
Vésztôn és Füzesgyarmaton - hiszen törekszünk arra, hogy az ifjúsági korosztály számára növekvô számban elérhetôvé 

váljanak a térségi értékek megismerését elôsegítô alkalmak.
Mûködésünk során erôsíteni kívánjuk a térségi turizmus szer-

vezésében betöltött szerepünket, s növelni a turisztikai értékek 
ismertségét az oktatási intézményekben. Ezáltal elôsegítve, 
hogy minél több osztálykirándulást, a tananyag elmélyítését 
segítô ismeretszerzô utat a kistérségünkön belül valósítsanak 
meg, kihasználva a helyi humán és természeti erôforrásainkat. 

A helyi értékek feltárásában részt vettek az önkormányzati, civil és vállalkozói szférából egyaránt, ezzel is erôsítve 
a települések közötti együttmûködést. Ezt az együttmûködési készséget és lehetôséget visszük be a gimnáziumba, 
ahol a tanulók koncentráltan és nagyon könnyen ismerkedhetnek meg a Körös-Sárrét kiemelkedô személyiségeivel és 
az épített örökséggel. Az elmúlt két évben ugyan ebbôl a célból a természeti értékekkel és a helyi hagyományokkal 
ismertettük meg a térségi diákságot, ennek a programsorozatnak a folytatásaként bôvítjük most az ismereteket.

Célunk a Körös-Sárrét területén fellelhetô templomok, valamint az azokhoz köthetô, a térség fejlôdését szolgáló 
kiemelkedô személyek történetének feltárása, megismertetése és tudatosítása. A létrehozott elôadás és installáció 
anyaga új és egyedi ismereteket tartalmaz a 10-22 éves korosztály számára könnyen áttekinthetô módon. Ezek mellett 
kidolgozásra került a „Körös-Sárréti Templomtúra” útvonala is. Ebbôl az anyagból készítünk egy kiadványt, mely 2 000 
példányban A/5-ös méretben, 24 oldalon mutatja be a térség templomait.

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a partnereivel folytatott közös munka eredményeként további projektek ter-
vezését és a megvalósításukhoz szükséges források bevonását alapozza meg.

H ázasságkötések
2016. január 9-én került sor Gáspár Viktória és Varga Norbert házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!



5

emlékverseny

2015 év végén megrendezésre került az általános iskolában 
a Jambricska Katalinról elnevezett emlékverseny, amelynek ke-
retében 5-6; 7-8. osztályos tanulók 3 fôs csoportokban mérték 
össze tudásukat. A feladatok között volt biológia, fizika, földrajz 
és kémia tantárgy területén: szókeresô, keresztrejtvény, puzzle 
és sok más érdekes feladat.

A Csákné Tóth Edit, Kálmán Julianna, Kovács Annamária és 
Törökné Szalai Gabriella pedagógusok által összeállított felada-
tok elvégzésére, a megmérettetésre minden felsôs osztályból 
volt vállalkozó kedvû diák. A legmagasabb pontot elérô csapatok 
tagjai: 8/b: Báthori Ágnes, Nemes Boglárka, Lukács Lili; 5/a: Ba-
rabás Dániel, Köleséri Csongor, Székely Tamás.

Legfôbb cél ezen alkalomból is a megemlékezés volt az iskola egykori biológia-földrajz szakos tanárára, akirôl diákjai 
felé való odafigyelése, elkötelezettsége miatt is méltán emlékezik meg minden évben egykori kollégái által szervezett 
verseny keretében Füzesgyarmat diáktársadalma. Megemlékezés része volt még a virágelhelyezés a névadó sírjára.

Köszönet a szervezôknek, hogy újra sikeresen megrendezték a versenyt, a természettudományokat kedvelô és 
szeretô gyermekek és más résztvevôk megelégedésére! Köszönöm a lehetôséget, hogy segíthettem a zsûri munkáját!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

életet Az éveknek nyugdíjAs klub beszámolójA

A füzesgyarmati Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub ha-
táron átnyúló nyugdíjas baráti kapcsolatápoló rendezvényt 
tartott 2015. szeptember 18-20. között, ahol vendégül lát-
ta az erdélyi Nagyzerindi Nyugdíjas Klub 14 fôs tagságát, 
akikkel már 6 éve folyamatos kapcsolatot ápolnak.

A vendégek a Kastélypark Fürdô kényelmes szállás-
helyein voltak elszállásolva. Ittlétük alatt ellátogattak a 
Vésztô-Mágori Történelmi Emlékparkba, Schamsula Virág 
díszüvegezô mûhelyébe, Csák Árpád állatparkjába, valamint 
a két berendezett tájházba. Emellett sokat fürödtek a Kas-
télypark Fürdô gyógyvizében is, amelynek nagyon örülünk, 
hiszen remélhetôleg elviszik városunk jó hírét határon túlra.
A visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érezte magát.

A vendégeket Bere Károly polgármester úr is köszön-
tötte. Ezúton is szeretném megköszönni a polgármester 
úrnak, és a város Önkormányzata Képviselô-testületének 
Szociális és Humánügyek Bizottságának baráti találko-
zónkhoz nyújtott anyagi támogatását.

Lakatos Sándor, Nyugdíjas Klubvezetô

A mozgáskorlátozott egyesület hírei

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Füzesgyarmati Helyi Szervezete 2015. november 14-én délelôtt 
tartotta tisztújító közgyûlését. Az Egyesületünk Alapszabálya értelmében a vezetôség mandátuma 5 évre szól, így a 
2010-ben választott tisztségviselôknek ebben az évben telt le a mandátumuk.

Csató Ilona Helyi Szervezetvezetô helyettes sajnos a továbbiakban nem tudja idô hiányában vállalni e társadalmi 
megbízatást, helyette új szervezetvezetôt kellett választani.

A Helyi Szervezetünk jelenlevô tagjai titkos szavazással vezetônek Németi Imrénét, helyettesnek Pardi Istvánnét, 
pénztárosnak Lovász Istvánnét, küldött tagoknak Németi Imrénét, Pardi Istvánnét, Lovász Istvánnét és Tóth Lajost 
választották meg. A tisztújító közgyûlés után tartottuk hagyományos Évzáró rendezvényünket, melyre négy aktivistánk 
sütötte a süteményeket, név szerint Latyák Jánosné, Szôke Imréné, Magyar Mihályné és Földi Sándorné, nekik ez úton 
is szeretnénk megköszönni a munkájukat. A finom ebéd elfogyasztása után jó hangulatban töltöttük el a délutánt ven-
dégeinkkel. Rendezvényünk támogatói: Polgármesteri Hivatal, Ösvény Esélynövelô Alapítvány, Lazarus KFT, Gara Hotel, 
Molnár László vállalkozó. Köszönjük a támogatóinknak a felajánlásokat!

Németi Imréné, szervezetvezetô
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füzesgyArmAti tehetségek – fArkAs evelin

Az elmúlt két év alatt számos tehetséges fiatalt sikerült már 
bemutatnom az érdeklôdôknek a helyi újságunkban. Ebben a 
hónapban Farkas Evelint ismerhetik meg, kinek egész eddigi 
életét az irodalom iránti szeretete határozta meg.

„Már kisgyermekként is rajongtam az irodalomért. Erre édes-
apám nevelt rá, aki esténként akár regényeket is felolvasott 
nekünk: együtt éltük át az egész családdal a Pál utcai fiúk és 
az Egri csillagok izgalmait is. Már itt eldôlt: irodalommal aka-
rok foglalkozni egész életemben. Szerencsére a szüleim mindig 
feltétel nélkül támogattak ebben, nélkülük semmi nem sikerül-
hetett volna.

Az általános iskolai éveimbôl Turzó Edit tanárnô volt legin-
kább meghatározó: miatta iratkoztam be elôször könyvtárba, 
és ô adta a kezembe a Harry Potter köteteket is. Késôbb a 
Péter András Gimnázium hatosztályos tagozatán tanultam: itt 
alapoztam meg mindent, hiszen a tanáraim nagyon sokszínû tudást adtak át nekem. Ezután magyar szakra kerültem 
a Debreceni Egyetemre. Itt egy teljesen új „mesevilág” tárult fel elôttem. Azonnal belevetettem magam a sûrûjébe: 
kutatni kezdtem, két félévet töltöttem ösztöndíjjal külföldön (Hollandiában és Németországban), és rengeteg értékes 
barátom is lett. A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet oktatóinak nagy köszönettel tartozom a rengeteg 
lehetôségért és segítségért, amit nekem adtak, de külön ki kell emelnem, hogy leginkább Dr. Bényei Péternek vagyok 
hálás, aki rengeteget segített nekem az évek során. Jelenleg is ô a vezetô tanárom, hiszen elsôéves doktorandusz 
vagyok az Irodalomtudományok Doktori Iskola programjában. Emellett idônként magyar nyelvet oktatok angolul az 
egyetemre érkezô külföldi hallgatóknak, a Hatvani István Szakkollégium alelnökeként is tevékenykedem, közben pedig 
levelezôs hallgató vagyok a Miskolci Egyetem kiadói szerkesztô képzésén, melyet a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösz-
töndíj támogatásával végzek.

Számomra Füzesgyarmat jelenti az otthont, ami békés nyugalmat ad nekem, fôleg mert a szüleimhez érkezem haza. 
2013-ban két hónapot dolgoztam postás kézbesítôként a városban. Gyarmat és a kollégák is pozitívan és szeretettel-
jesen fogadtak, így ekkor erôsödött meg bennem igazán az az érzés, hogy szeretek ehhez a közösséghez tartozni.”

Suchné Szabó Edit

demján ilonA festômûvésznô

Talán nem mindenki tudja, hogy a Füzesgyarmaton élô és alkotó Demján Ilo-
na számos alkalommal képviselte már, illetve képviseli szülôvárosát különbözô 
mûvészeti fórumokon.

Idén nyáron részt vett a XIII. Nemzetközi Képzômûvészeti Alkotótáborban az 
erdélyi Nagyzerinden, amelynek idei témája a „Ritmusok” volt. A tábor után 
megjelenô Nyugati Jelen c. erdélyi napilap így írt róla: „Demján Ilona Füzesgyar-
matról második alkalommal jött el Zerindre, az elôtérben látható fotorealista olaj-
képeinek jellemzôi a fényritmusok”. Az alkotótáborban készült mûvekbôl kiállítás 
nyílt Zerinden, ahol a látogatókat elkápráztatták „a színek és formák ritmusos 
ismétlôdései”. Ilona képeinek leggyakoribb témája szülôfaluja, Füzesgyarmat, 
amelynek épületeit realista stílusban ábrázolja. Munkáját számos szakmai elis-
merés koronázza, emellett alkotásai megtekintôitôl is rengeteg dicséretet kap. 
Elmondása szerint a festészet az élethivatása, az alkotás öröme és izgalma tölti 
meg élettel mindennapjait. Jelenleg a békéscsabai Megyei Könyvtár épületében 
nyílt kiállításon tekinthetôk meg mûvei, valamint állandó kiállítása a Hotel Gará-
ban és a Puszta Csárdában.

Barkóczi Adrienn

gyöngyök és gyémántok mûveltségi vetélkedô szegeden

Az idén is megrendezték a Gyöngyök és gyémántok elnevezésû országos szintû mûveltségi vetélkedôt. A meg-
mérettetésre összesen 30 csapat nevezett Magyarországról, valamint a határon túlról is. A gyerekeknek elôzetesen 
mintegy húsz feladatot kellett megoldaniuk a Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatosan. Ezt követôen tizenhat együttes 
kerülhetett a döntôbe, melyet hagyományosan a szegedi Rókusi Iskola rendezett. Erre az eseményre december 12-
én került sor. Iskolánk csapata, a „Kurucok” sikerrel vette az elméleti és gyakorlati próbákat egyaránt, s minden idôk 
legeredményesebb füzesgyarmati társulataként az 5. helyezést érte el. Csapatunk tagjai: Fábián Leila, Furkó Bálint, 
Lukács Lili, Nemes Boglárka – nyolcadik osztályos tanulók. Felkészítô tanár: Földi Lászlóné

Köszönjük mindazok munkáját, akik tevékeny közremûködôi voltak a siker elérésének.
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egyházAink élete
A füzesgyArmAti református egyházközség 2016 évi hírei

„…Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”
I. Korintus 15,58

Parancs és ígéret Egyházunk 2016 évi vezérigéje. Emberé a munka, Istené az áldás. Küldetésünk, hitvallásunk az 
Istennek való engedelmesség az élet minden területén, így gyülekezetünkben, családunkban, munkánkban, a mai 
magyar valóságban. Áldást ezek után várhatunk.

Füzesgyarmat fôterén tornyosul templomunk, mondják a helybeliek, mint tyúkanyó védi csibéit. Jézus Jeruzsálem 
felett mondta: „…hányszor akartam összegyûjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnyai alá gyûjti a csibéit, de ti 
nem akartátok!” /Máté evangéliuma 23,37 A 2016. esztendô felkészülés a reformáció 500. évfordulójára. Éljünk 
vele. Erôsödjünk meg hitünkben, hiszen városunk lakosainak 90%-a református hátterû. Krisztushoz tartozás egyben 
Krisztus népéhez tartozás is. Találjunk magunkra. Egyháztagjaink vallják hitvallásunkat. / Heidelbergi Káté, II. Helvét 
Hitvallás/ Igehallgató, Úrvacsorával élô közös terheket vállaló testvérek./ Egyházfenntartás összege 3000 Ft./fô./ Itt 
hívjuk fel a figyelmet, akinek a Nyugati temetôn van lejárt sírhelye, ne felejtse megváltani. Jelenleg 5000 Ft. /25 év.

Januárban indul ismét a felnôtt-konfirmációs képzés, húsvétig tart. Gyermekeink 13-14 éves korban konfirmálnak, 
feltétele a hit alapjainak ismerete, hittanórán, istentiszteleten való részvétel /utóbbi havonta legalább 2 alkalom/. Kon-
firmáció idôpontja részükre június utolsó vasárnapja.

A Házasság hetében, február 14-én, vasárnap délután 16 órától várjuk az érdeklôdô párokat, házaspárokat rendez-
vényünkre, a gyülekezeti termünkbe. Egyházközségünk nevében Istentôl megáldott, Boldog Új Évet kívánunk városunk 
minden lakójának!

Tóth Zoltán, református lelkipásztor

2016-bAn is tovább A kArácsonyi úton…

Két lángelme gondolataival jártuk körül az év végi ünnepeket. Má-
rai Sándor, irodalmunkból a múlt rendszer által majdnem kitagadott 
nagy írónk-költônk szavait idéztem: „Mintha mindig harangoznának 
nagyon messze, a köd és hó fátylai mögött. Most, hogy az ünnep 
közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék vala-
mire. E napokban megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok a 
kirakatok elôtt, nézelôdöm… Semmiféle tárgy nem kell már. Mégis 
valamit várok még. Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, s aztán 
mások csillogók, melegek és szagosak, annyi ünnep, s még mindig itt 
állok… s még mindig várok valamire… a szeretetre várok. Valószínûleg 
csillapíthatatlan ez az éhség: aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni 
szeretné. Közben megtudtam, hogy a szeretetet… mindig csak adni kell, ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi 
sem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. A költôknek nem sikerült soha, a költôknek, akik az érzelmek és indulatok 
minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban. A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs hôfoka, 
mint a szerelemnek… A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegôben…” Válaszként arra az e tájékon 
oly sokszor hallott korlátolt megjegyzésre, hogy hinni a templomban kell, álljon itt a relativitás elméletének, a múlt 
század legnagyobb fizikusának, aki laboratóriumban és képletek között töltötte el életét, aki az atomok világában is 
hitt Istenben, fiának ír egy ilyen „egyenletet”: „A szeretet leírására egy egyszerû helyettesítést alkottam meg az egyik 
leghíresebb egyenletemben. Ha az helyett elfogadjuk, hogy a világot meggyógyító energia kifejezhetô a szeretet és 
fénysebesség négyzetének szorzatával, akkor arra következtethetünk, hogy a szeretet a létezô legerôsebb erô (univer-
zális energia), mert nincsenek határai… A szeretet a fény, amely bevilágítja azokat, akik adják és azokat, akik kapják. 
A szeretet gravitáció, mert az embereket egymáshoz vonzza. A szeretet erô, mert megsokszorozza a jót, és esélyt 
ad az emberiségnek arra, hogy ne pusztuljon bele saját vak önzôségébe. A szeretet kibontakozik és megnyilvánul. A 
szeretetért élünk és halunk meg. A szeretet Isten és Isten a szeretet…” Ez a szeretet vitt végig az adventi úton, az ve-
zetett el a betlehemi Gyermek jászolbölcsôjéhez, ez segített annyi szép alkalmat szerezni gyermekeknek, felnôtteknek 
településünk több helyén, nem csak templomainkban, ez segített meg sok-sok szeretetteljes támogatást (de még 
mindig nem eleget) adni rászorulóknak, amely az elmúlt 26 karácsony leggazdagabbjává tette a gyülekezetünk ün-
nepsorozatát, sok mosolyt, örömet fakasztva és sok könnyet letörülve modern angyalokként. Köszönet érte a szeretet 
Istenének és az önzetlen adakozók szeretetének. „Ha azt akarjuk, hogy fajunk túléljen, ha fel akarjuk fedezni az élet 

értelmét, ha meg akarjuk menteni a világot annak minden tu-
datos élôlényével, akkor a szeretet az egyetlen válasz.”- adja az 
útravalót fiának Albert Einstein. A mi dolgunk sem lehet más, 
mint az evangéliumi üzenet szellemében járni 2016 útjait Jé-
zussal, és megérteni és megértetni, magunkévá tenni, hogy 
Isten szeretet, és aki e szeretetben marad, az Istenben marad. 
Szép ünnepek után szép hétköznapokat kívánunk településünk 
minden lakójának Unitárius székely-magyar köszöntéssel: Bort! 
Búzát! Békességet!

Balázsi László lelkész, ny.mb.püspök és Gyülekezete
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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.

v. füzesgyArmAti gAzdA-és vállAlkozónApok,
vidékfejlesztési konferenciA.

idôpontja: 2016. február 5. (péntek)
helyszíne: Füzesgyarmat, Hotel Gara - Füzesgyarmat, Kossuth u. 92.

program:

12.30-13.00 –  érkezés, regisztráció

konferencia i rész:  A megújult pályázati rendszer és a 
forrásszerzési lehetôségek bemutatása;

13.40 –  A 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus forrásai;
13.55 –  Békés Megye Önkormányzatának területfejlesztési céljai;
14.15 –  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara struktúrájának, s a 

vidéki gazdaság fejlesztéséért végzett tevékenységének 
bemutatása; 

14. 30 - Vidékfejlesztési pályázatok, források bemutatása;
14.45 –  A Körös-Sárréti Leader Akciócsoport tevékenysége;
15.00 –  Konzultáció, kérdések, kávészünet

konferencia ii. rész: helyi erôforrások, jó gyakorlatok bemutatása

15.30 –  Egy sikeres térségi vállalkozás, a Layer kft fejlôdésének 
bemutatása, az út, mely a 26 nm-es üzlettôl a 20.000 
nm-es üzemcsarnokig vezetett;

15.50 –  Turizmus Füzesgyarmaton és a Körös-Sárréten 
(együttmûködési lehetôségek, jó gyakorlatok bemutatá-
sa);

16.10 –  Autótuning, restaurálás, autókozmetika, Füzestuning fesz-
tivál, professzionizmus és a szakma szeretete;

16.30 –  „Érték és érzék” - Zamat, kistérségi ízek boltja; 
16.50 –  Az önkormányzat és a vállalkozók közötti együttmûködés 

jelene és jövôbeni tervei;
17.10 –  A Mol Group 2015. évi eredményei és 2016. évi tervei
17.30 –  A Join Ventura Szövetség bemutatkozása
17.50 –  „Füzesgyarmat Értékei” c. kiállítás megnyitása és a kiállí-

tás megtekintése;
18.00 –  SZÜNET
18.30 –  GÁLAMÛSOR - A Jókai Színház zenés mûsora;
19.00 –  „ Az Év Vállalkozása 2016” díj átadása; 

további információk:
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A jelentkezési lap a www.fuzesgyarmat.hu honlapon érhetô el.

Szállással kapcsolatos információk (árak és foglalás):
Jakubek Lilla; +36-66-491-401; titkarsag@fuzesgyarmat.hu;

Kontakt:
Tôkésné Gali Mónika – irodavezetô; +36-66-470-395;
fuzesgyarmat@tourinform.hu

progrAmAjánló

februárrA

elôAdás Az egészségkör 
szervezésében:
lelki problémák testi tünetei
2016. február 1. 17 óra
Helyszín: Civil Ház, Klapka u. 34.

gyermekszínház - lúdAs mAtyi
2016. február 4. 14.00 óra
Helyszín: Szeghalom, Mûvelôdési Központ

körúti színház elôAdásA
- spAnyolul tudni kell
2016. február 4. 19.00 óra
Helyszín: Szeghalom, Mûvelôdési Központ

unitárius fArsAng 
gyermekmûsorrAl,
A mArgArétA csAládosok
egyesületével
2016. február 14. vasárnap délelôtt 11 óra 
Helyszín: Unitárius templom

jótékonysági bál
A középiskolások jAvárA
2016. február 20.
Helyszín: Szeghalom, Vállalkozói Központ

A kommunizmus áldozAtAinAk 
emléknApjA megemlékezés ökumenikus 
szertartás keretében. Igét hirdet Gulyás 
Dóra, füzesgyarmati református lelkészjelölt, 
budapesti teológiai hallgató.
2016. február 28. vasárnap délelôtt 11 óra
Helyszín: Unitárius templom

További információ:

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Tel.: 66/470-395 Fax: 66/470-395
E-mail: fuzesgyarmat@tourinform.hu
Honlap: www.sarretitura.hu
www.tourinform.hu
A Tourinform Iroda nyitvatartása:
H–P: 9.00-17.00 óráig
Szombat: 10.00-15.00 óráig


