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Advent
Advent, a négy hetes „szent idô”, a karácsonyra való fel-

készülés, a lelki befelé fordulás ideje.
Tegyük próbára magunkat most. Legyünk egy kicsit türel-

mesebbek, kedvesebbek, odafigyelôbbek. A monda szerint, 
ebben segít nekünk a négy angyal. Az elsô angyal kék kö-
penyben érkezik, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. 
Legtöbben észre sem veszik, de akik figyelnek, meghallják a 
hangját: „Figyeljetek! Isten nagy örömöt készít nektek. Isten 
fia eljön a Földre, hogy új erôt adjon az embereknek, hogy 
fényt és szeretetet hozzon minden ember szívébe. Készülje-
tek a fogadására!” A második angyal piros palástban jelenik 
meg, kezében egy arany serleggel. Mit tegyen bele? Játékot, 

ajándékot,… valamit keres. Tiszta szeretetet minden ember szívében. Ezt teszi majd bele a serlegbe. A harmadik 
angyal, fehéren ragyogó. Jobb kezében egy fénysugarat tart, melynek csodálatos ereje van. Oda megy mindenkihez, 
akinek tiszta szeretet lakozik a szívében és megérinti fénysugarával. A negyedik angyal lila lepelben érkezik. Bejár-
ja az egész Földet, kezében lantot tart, pengeti és énekel hozzá. A béke nagyszerû dalát énekli, mely a karácsonyi 
gyermekrôl és Isten birodalmáról szól, mely eljön majd a Földre. Sok kis angyal kíséri a lila angyalt, együtt énekelnek és 
örvendenek. Milyen csodálatos, hogy minden élethelyzetre van egy mese, egy történet, mely segít megérteni, szebbé 
tenni életünket! Segít legyôzni félelmeinket, segít kinyitni a szívünket, mely a mai online világban igen szûk kapun át 
megközelíthetô. Kívánom, hogy a bennünket megszólító angyalokat egyre többen meghallják, hogy az adventi idôszak 
valóban a csendes, örömteli várakozásé legyen. Kívánok Füzesgyarmat valamennyi lakójának békés, áldott karácsonyi 
ünnepeket, és egészségben, szeretetben gazdag új esztendôt!

Ibrányi Éva, alpolgármester

A füzesgyArmAti Betlehemi jászol BudApesten

Örömmel értesültünk, hogy A Magyar Kézmûvességért Alapítvány által hirdetett 23. Betlehemi jászol pályázatán 
a zsûri döntése alapján bekerülhettünk a kiállítók listájára! Úgy tudtuk, hogy a lakosok által már jól ismert jelenetet 
Budapesten a Magyarság Házában állíthatjuk ki az Advent idejére. A fotó alapján azonban nagyon megtetszett a 
vezetôségnek, megkerestek a Bethlen Gábor Alapítvány Zrt-tôl, és felkértek minket, hogy a Szentháromság térre vigyük 
az alkotást, ott lesz külön felállítva. Ezen kívül bekerülünk egy, az eseményre megjelenô színes képeskönyvbe is! Az 
ünnepélyes megnyitó december 8-án volt a Magyarság Házában. 

Nagyné Banadics Anikó, Füzesgyarmati Népi Kismesterségek és Kézmûvesek Egyesülete

„Adni jó – kApni jó”

Karácsony közeledtével a Margaréta Családos Egyesület 7. alkalommal szervezte meg az Adventi Börzét, 
együttmûködve az általános iskolával, a helyi Vöröskereszt alapszervezetével és az Önkormányzattal. Füzesgyarmat 
adakozó lakosai jóvoltából ruhákat, lábbeliket, játékokat osztottunk szét. A hátrányos helyzetû tanulók és családtagjaik 
részesülhettek ebbôl, akik élelmiszercsomagot is kaptak. A megmaradt ruhákat a helyi Bölcsôdébe vittük, valamint a 
Családsegítôbe. További támogatásként az Önkormányzat a rendszeres ellátásban részesülôk között a „Start munka 
mintaprogram” által termelt étkezési burgonyából 30 mázsát, mézbôl 100 kg-ot osztottunk szét. A rendelkezésre álló 
keretbôl még részesültek a nagycsaládosok, a kisnyugdíjasok közül is jónéhányan. Füzesgyarmat adakozó lakosainak, 
az Ösvény Esélynövelô Alapítványnak, az Önkormányzatnak, a hivatal apparátusának, segítôinek, a Városgazdálkodási 
Kft dolgozóinak, a Reál dolgozóinak, az általános iskola vezetôinek, pedagógusainak ezúton mondok köszönetet, hogy 
mindez megvalósulhatott. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, a Magyarok Kenyere Program során összegyûjtött 
búzából 1 tonna mennyiségû lisztet kapott, melyet szintén kiosztott. 

80 gyermeket ezáltal családtagjaikat, és további 120 családot tudtunk lehetôségeinkhez mérten megajándékozni 
Karácsony közeledtével. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülôk ebben az évben másodjára 5800,-Ft 
értékû Erzsébet utalványt kaptak, összesen 1.461.600Ft értékben. 

A Margaréta Családos Egyesület minden tagja és saját, valamint családom nevében is kívánok minden kedves 
füzesgyarmati lakosnak áldott, békés karácsonyt és örömökben, szeretetben gazdag boldog újévet! 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok, MCSE elnök
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ÖnkormányzAti hírek

• a 2016. november 24-én megtartott Testületi ülésen a 
Szeghalmi Járási Hivatal hivatalvezetôje megtartotta beszámo-
lóját a 2015 évi tevékenységükrôl. Bemutatásra került a Kor-
mányablak Osztály, a Hatósági és Gyámügyi Osztály, a Földhi-
vatali Osztály, a Foglalkoztatási Osztály munkája és felépítése, 
valamint a 2016 évben bekövetkezett fôbb változások.

• Megtartotta beszámolóját a Füzesgyarmati Tûzoltó Egye-
sület 2016 évi munkájáról. Jelentôs fejlôdés volt az idei évben 
eszközben, állományban, laktanyában, így az egyesület által el-
látott feladat minôségében. 2016.09.01-tôl önállóan beavatko-
zó tûzoltó egyesületté váltak. Beszámoltak az idei káresetekrôl, 
valamint a rendezvények biztosítása és bemutató céllal történt 
feladataikról. 

• A napi híradásokból is ismeretes, hogy a nemzeti 
köznevelésrôl szóló törvény módosításával az állam végrehajtja 
Magyarország oktatási rendszerének teljes átalakítását, így az 
alapfokú oktatást nyújtó intézmények mûködtetését is önálló-
an, a helyi önkormányzatoktól függetlenül fogja ellátni 2017. 
január elsejétôl. Ennek értelmében Füzesgyarmat Város Önkor-
mányzatának Képviselô-testülete átadás átvételi megállapo-
dást, valamint vagyonkezelési szerzôdést köt a Gyulai Tanke-
rületi Központtal, a köznevelési feladatok mûködtetési jogának 
átadásáról.

• Új jogszabályba kerültek áthelyezésre az egészségügyi 
alapellátásokra vonatkozó települési önkormányzati feladatok. 
Ezért indokolatlan az egészségügyi ellátáson belül a párhuza-
mos, illetve többszintû szabályozás, így a rendeletek egységes 
szerkezetbe foglalása szükséges. Hatályon kívül helyezték a há-
ziorvosi körzetek határainak megállapításáról szóló és a védônôi 
körzetekrôl szóló önkormányzati rendeletet, és új rendeletet al-
kottak, mely megfelel a hatályos jogszabályi elôírásoknak. 

• Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének IV. sz. mó-
dosítása történt meg. A költségvetési rendelet 2016. februári 
elfogadása óta számos olyan bevételhez jutott az önkormány-
zat, illetve olyan kiadásai is felmerültek, amelyek a rendelet 

megalkotásakor nem, vagy nem pontosan voltak tervezhetôek. 
Ezeknek a tételeknek a beépítése történik meg a költségvetési 
rendelet jelen módosításában.

• A Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Fôosztálya min-
den év február végéig köteles meghatározni az állami fenntar-
tású általános iskolák felvételi körzetét, ezért az Önkormány-
zat véleményét is kikérte a 2017/2018 tanévre vonatkozóan. 
A Kormányhivatal által megállapított körzethatárok követik az 
eddigi évek gyakorlatát, így a Kossuth Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészeti Intézmény felvételi körzete Füzesgyarmat 
Város egész illetékességi területére vonatkozóan került megál-
lapításra. 

• Az Önkormányzat likviditásához elengedhetetlen, hogy 
folyószámla hitelkerettel rendelkezzünk. A jelenlegi szerzôdés 
2016. december 30-ig szól. Emiatt ahhoz, hogy 2017. év ele-
jén újra megnyíljon a keret, új szerzôdés megkötése szüksé-
ges. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete úgy 
határozott, hogy a 2017. évi gazdálkodása érdekében az OTP 
Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától - mint 
számlavezetô intézettôl 100.000.000,- Ft összegû folyószámla-
hitelkeretet vesz igénybe. A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre 
tartási idôtartama: 2017.01.02-2017.12.29.

• Elek Zoltán, halgazdálkodó két használaton kívüli bánya-
tó bérletére tett ajánlatot Önkormányzatunk részére. A tavak a 
0320/8 hrsz.-ú ingatlanon találhatóak, és tényleges használa-
ton kívül állnak, azok kitakarítást követôen alkalmasak lennének 
a bérleti ajánlatot benyújtó személy részére, az általa megha-
tározott tevékenység elvégzésére. Füzesgyarmat Város Önkor-
mányzatának Képviselô-testülete bérleti szerzôdést köt a 2 db 
használaton kívüli bányatóra vonatkozóan.

• A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Szeghalmi 
Tagintézményénél pályázatot írt ki tagintézmény vezetô beosz-
tásra. A benyújtott pályázatok véleményezésére felkérte Füzes-
gyarmat Város Önkormányzatát. A Képviselô-testület mindkét 
pályázót alkalmasnak találta a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi 
Tagintézményének tagintézmény vezetôi beosztására.

 
ismét megnyíltAk Az erzséBet-progrAm üdülési pályázAtAi

Az Erzsébet-program egy szociális üdültetési rendszer, mely kedvezmé-
nyes üdülési lehetôséget kínál nyugdíjasoknak, fogyatékossággal élôknek 
és nagycsaládosoknak. A pályázatban nyertesek a támogatást 2018 év 
végéig használhatják fel a programmal együttmûködô szálláshelyeken, 

elôzetes szállásfoglalást követôen. A pályázatot elektronikus formában a www.erzsebetprogram.hu oldalon lehet be-
nyújtani. A részvétel feltételei nyugdíjasok esetén a legalább 60 éves kor és a legfeljebb 147.000 Ft nyugdíj. Fogyaté-
kossággal élôknél a legalább 18 éves életkor és a jogosultság igazolása, nagycsaládosoknál pedig, hogy az egy fôre 
jutó átlagjövedelem ne haladja meg a minimálbért. Az üdülési támogatás igénybevételének feltétele a pályázati hozzá-
járulás megfizetése, melynek mértéke 5000 Ft/fô, nagycsaládosok esetén a 14 év alatti gyermek számára 2500 Ft/fô. 

A pályázattal kapcsolatos bôvebb információt a www.erzsebetprogram.hu oldalon olvashat, valamint a Tourinform 
Körös-Sárrét irodában kaphat segítséget (Kossuth u. 89.) munkanapokon 10.00–16.00 között. 

Lázár Kata

Születések
Lévai Zoltán 
2016. 11. 09.

Hajdu Milán 
2016. 11. 10.

Tóth Ilona 
2016. 11. 30.

H ázasságkötések
2016. november 25-én került sor Gonczi Éva és Szôke István házasságkötésére.
2016. november 28-án került sor Fegyver Mónika és Németh Bence Sándor  házasság-

kötésére.
Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!
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iskolAi hírek / novemBer

Az ôszi szünet pihentetô napjai sokat jelentenek tanulóink számára. Esélyt kapnak arra, hogy lelkileg, testileg 
feltöltôdjenek. Visszatérve az iskolába, már az elsô nap délutánján izgalmas és tanulságos programot szerveztünk 
számukra. Az októberi három hetes projektünk (A hely, ahol élünk) projektzáró rendezvényét. Bebizonyíthatták, hogy a 
három hét alatt mennyire ismerték meg lakóhelyüket irodalmi, nyelvi, történelmi, természeti, helytörténeti, mûvészeti 
és sport szempontból. Be is bizonyították, így hát minden városlakónk büszke lehet gyerekeinkre! A három hét doku-
mentumai iskolánk folyosóján tanúskodnak minderrôl. Ez a hónap sem múlt el anélkül, hogy tehetséges tanulóink ne 
okoztak volna örömet számunkra.

Helyi verseny: 1. Jambricska Katalin természettudományi emlékverseny
Országos versenyek: 1. Zrínyi Ilona matematika verseny iskolai fordulója. A megyei fordulóban 21 tehetségünk kép-

viseli majd iskolánkat és településünket. 2. Gyöngyök és gyémántok történelmi verseny fordulója. Hatalmas siker, hogy 
iskolánk csapata, Földi Lászlóné vezetésével, mint évek óta, most is bejutott az országos döntôbe, melyet hagyomá-
nyosan Szegeden rendeznek. 3. A Baranyi kupán a környezô települések tehetséges gyerekeibôl álló labdarúgó csa-
patok mérik össze tehetségüket. 4. Mûvészeti iskolánk zongoristái Dunakeszin mérettették meg hangszertudásukat.

Kiemelt rendezvényeink voltak a hónap folyamán:
1. „mézes reggeli”: Ezen a rendezvényen helyi vállalkozók segítségével, vajas- mézes kenyérrel vendégeltük meg 

iskolánk minden tanulóját. A rendezvény fontosságát és igényes megvalósítását bizonyítja, hogy a Magyar Televízió élô 
adásban számolt be a rendezvényrôl. Nagy siker ez iskolánknak és településünknek.

2. pályaválasztás: Iskolánk kiemelt feladata a sikeres pályaválasztás elôsegítése, a zökkenômentes középiskolai 
beiskolázás. Ennek érdekében a hónap folyamán négy üzemlátogatáson vehettek részt 8. osztályos tanulóink: Bé-
késcsabán (kozmetikus szakma), Pósteleken (szakács, pincér szakma), Szeghalmon (FELINA, Csaba Metál). Népszerû 
rendezvényünk a Pályaválasztási szülôi értekezlet, melyen a 7. és 8. osztályos tanulók és szüleik a megyénk középisko-
láinak képviselôivel találkozhatnak. Ez alkalommal 166 szülô és tanuló, valamint 19 középiskola képviselôje vett részt. 
Köszönjük a szülôk érdeklôdését és együttmûködését!

Programjainkat és rendezvényeinket támogatás nélkül nehezen tudtuk volna megvalósítani. Szeretnénk köszöne-
tet mondani a gyerekek nevében is az alábbi segítôinknek: Barkóczi Sándor méhész, Szabó László vállalkozó, Csaba 
Márta vállalkozó, Bede Pékség, Gold Pékség, Takács Attila fôvadász, Könyves Rozi könyvkereskedés, Kastélypark 
Fürdô, Védônôi Szolgálat, Tóth Zoltán lelkész, Balázsi László lelkész, Demján Ilona festômûvész, Schamschula Virág 
üvegmûves, Gasparik Róbert edzô, Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre, Égetôné Tóth Julianna Foltvarró 
Egyesület, Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány, Galambos Sándor hintókészítô, Pál Lajos vállalkozó. 

A december 9-én megrendezett Karácsonyi Jótékonysági Vásár bevételét a gyermekekre fordítjuk. Köszönjük min-
denki támogatását!

Koósné Horváth Angéla, intézményvezetô-helyettes

emlékverseny

Ez év novemberében is megrendezésre került az álta-
lános iskolában a Jambricska Katalinról elnevezett termé-
szetismereti emlékverseny, amelynek keretében 5-6; 7-8. 
osztályos tanulók 3-3 fôs csoportokban mérték össze tudá-
sukat. A feladatok között volt földrajz, kémia, fizika, techni-
ka, biológia tantárgy területén: keresztrejtvény, szókeresô, 
régi kifejezések, élôlény felismerés, környezetvédelmi totó 
és sok más érdekes feladvány.

A Csákné Tóth Edit, Kálmán Julianna, Kovács Annamária 
és Törökné Szalai Gabriella pedagógusok által összeállított 
feladatok elvégzésére, a megmérettetésre minden felsôs 
osztályból volt vállalkozó kedvû diák. Feladatok javításában 
Sárköziné Papp Julianna intézményvezetô-helyettes segített.

A legmagasabb pontot elérô csapatok tagjai, 5-6. osztály:
I. helyezett: Nagy Martin, Szarka Zita, Székely Tamás 6/a
II. helyezett: Földi Annamária, Gorgyán Levente, Horváth Fruzsina 5/b
III. helyezett: Gulyás Fanni, Kovács Eszter Sára, Patai Zita 6/b
7-8. osztály:
I. helyezett: Nagy Vivien, Talpa Julianna, Szûcs Ferenc 8/b
II. helyezett: Barta Imre, Sági Roland, Széles Zorka 8/c
III. helyezett: Hegyesi Dominika, Nagy Bence, Kovács Szimonetta 8/a.
Legfôbb cél ezen alkalomból is a megemlékezés volt az iskola egykori biológia-földrajz szakos tanárára, Jambricska 

Katalinra. A megemlékezés része minden évben, hogy a megmérettetésen résztvevô gyermekek virágot helyeznek el 
a verseny névadójának sírjánál. Köszönöm a lehetôséget a lebonyolítóknak, hogy részese lehettem ennek a tartalmas 
délutáni programnak! Köszönet a szervezôknek, hogy újra sikeresen megrendezték a versenyt és méltóképpen emlé-
keztek meg az intézmény egykori tanáráról!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok



mézes reggeli füzesgyArmAton

Füzesgyarmaton második alkalommal került megrendezésre, a 
Szlovéniából indult, „Mézes reggeli” elnevezésû program. Magyar-
ország 2014-ben elsôként csatlakozott a rendezvénysorozathoz 67 
iskolával. A következô évben már több mint 500 iskola vett részt 
benne. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola 
remek és színvonalas mûsorral nyitotta meg az idei mézes reggelit. 
Gyönyörû mézes és méhes témájú rajzokból, kiállítást rendeztek, 
mely díszletként is szolgált.

A gyerekek rajzait zsûrizés után a megyei méhészegyesület, díja-
zásban részesíti. Volt közös ének, vers, elhangzott egy rövid meg-
nyitó, mely taglalta a reggeli fontosságát az étkezéseinkben, a méz 
jótékony hatását az emberi szervezetre, mennyi vitamin, ásványi 
anyag és nyomelem található a mézben. A méz milyen étkezési 
alternatívákat, választási lehetôségeket kínál, ételeink elkészítése-
kor, illetve fogyasztásakor. A mézes reggeli céljai között még na-
gyon fontos a helyi termékek elôtérbe helyezése a helyben termelt 
és készített élelmiszerek fogyasztásának hangsúlyozása. A kenyér 
a vaj a méz, melyet a gyerekek elfogyasztottak reggelire, mind 
helyben készült, illetve, helyi vállalkozók által felajánlott élelmiszer.

A társadalmi összefogás nagyszerû példája jött létre ismét Fü-
zesgyarmaton, egy nagyszerû cél érdekében. A Magyar Televí-

zió élô adásba tudósított a füzesgyarmati mézes 
reggelirôl, ezzel is öregbítve jó hírünket, határon 
innen és határon túl. Sikeres és eredményes volt 
a 2016. évi „mézes reggeli”, melyen nagy öröm és 
megtiszteltetés volt ismét részt vennem. Köszönet 
illeti a rendezvény összes résztvevôjét. Találkoz-
zunk jövôre? Nem kérdés! Találkozunk jövôre.

Barkóczi Sándor, méhészmester

íjász világBAjnok A füzesgyArmAti fiú

2016. augusztus 30. és szeptember 3. között került meg-
rendezésre az I. Történelmi Íjász Világbajnokság Gyulán, melyen 
mi is részt vettünk (ifj. Szitás László és Szitás László). Az Íjász 
Világbajnokságra 22 ország, több mint 300 versenyzôje ne-
vezett. A három napos selejtezôt követôen, a negyedik napon 
megrendezett döntôben, 160 versenyzô vehetett részt. A kva-
lifikációs szinteket meglôve nekünk is sikerült bejutni a szom-

bati döntôbe. Laci, szoros 
küzdelemben megszerezte 
a világbajnoki címet. Én 
a 22. helyen végeztem. 
Szeptember második fele 
sem telt el verseny nélkül. Szeptember 17-én rendezték meg a Történelmi Íjász Or-
szágos Bajnokságot és a Történelmi Íjász Nemzeti Bajnokságot az Egri várban. Szi-
tás Laci a Nemzeti Bajnokságban a 2. helyen végzett, az Országos Bajnokságban 
megnyerte a bajnoki címet. Nekem a Nemzeti Bajnokságban a 4. helyet sikerült 
megszereznem, az Országos Bajnokságban a 3. helyen végeztem. 2016-ban szá-
mos versenyen vettünk részt országos szinten. Laci majdnem minden versenyen 
az elsô helyen állt. Nekem is sikerült több dobogós helyezést begyûjtenem. Szitás 
Laci fontosabb eredményei a 2016-os évben: Világbajnoki 1. hely, Európa Bajnoki 
2. hely, háromszoros országos bajnok különbözô kategóriákban, Nemzeti Bajnok.

A 2017-es évre is vannak terveink, remélhetôleg még több sikerrel. Ezúton sze-
retnénk megköszönni a támogatást Bere Károly Polgármester Úrnak, Füzesgyar-
mat Város Önkormányzat Képviselô Testületének, Egeresi Istvánnak, a Macskási 
Tejtermelô ZRT-nek, Szabó Lászlónak (Földi Csemege), Szabó Zoltánnak (Füzes-TV 
KFT), Csák Sándornak (Toksi-Vill BT). Szitás László
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Az újságból kivágott kupont 
átadva, 480 ft-os áron vehetô 
igénybe a fürdôszolgáltatásunk 

2016. december 31-ig.

Szeretettel várjuk minden
kedves vendégünket!
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újrA gAzdA-és vállAlkozónApok,
vidékfejlesztési konferenCiA

Településünkön 2017. február 3-án ismételten megren-
dezésre kerül a Vidékfejlesztési Konferencia. Az idei rendez-
vényen az alábbi témaköröket érintjük: Az adójogszabályok 
módosítása és azok hatása a gazdaság eredményességére; 
A MOL szerepe Füzesgyarmaton és térségében; Az aktuális 
pályázati rendszer és forrásszerzési lehetôségek bemutatása; 
Helyi erôforrások, jó gyakorlatok bemutatása. A konferencia 
zárásaként Füzesgyarmat város polgármestere településünket 

képviselô testületének nevében köszönti a kiemelt adózókat és átadja az „Év vállalkozása” díjat. A rendezvénynek is-
mételten a Hotel Gara ad otthont. A végleges program és a meghívó hamarosan felkerül a fuzesgyarmat.hu oldalra. 
Reméljük, hogy ezen a napon minél több helyi vállalkozás képviselteti magát a rendezvényen. További információ a 
Tourinform irodában kapható. Tôkésné Gali Mónika

Öt éves A sárréti hÖkkentôk!

Egyszer volt, hol nem volt, egy kósza gondolat: Bekúszott az 
agyamba, és nem hagyott nyugodni. Olykor zakatolt, olykor sut-
togott, de mindig csak azt mondta: „Akarsz-e játszani, akarsz-e 
játszani?” Színjátszósat! 

Megkerestem Boka Gábor Barátomat, akit elôzô évben ismer-
tem meg, és megkértem, hozzon el egy elôadást Gyarmatra, 
vidámítsa meg a szürke novemberi esték egyikét. Gábor igent 
mondott, de az volt a javaslata, hogy helyi szereplôkkel játszunk. 

Itt??? Ahol olyan visszafogottak az emberek, ahol nem szívesen állnak ki nagy plénum elé még beszélni sem? Igen! 
Próbáld meg! Hidd el Éva, sokkal nagyobb sikere lesz, mint ha ide hozok nektek egy darabot, idegen mûvészekkel. 
Feladta a leckét. Elkezdtem keresgélni, beszélgettem, kutakodtam, ki lehet az, aki bevállalja. És összejött!

Az elsô elôadás 2011. november 12-én volt, épp 5 éve. Petôfi Sán-
dor: A helység kalapácsa címû népi eposzát adtuk elô kicsit szabadabb 
átdolgozásban. Az akkori csapat a következô volt: Szabó Lászlóné Erzsi-
ke, Tôkésné Gali Mónika, Nagyné Turbucz Ágnes, Tüdôsné Kovács Mária, 
Nagy Imre, Vida Imre, Csák Imre, Tôkés Miklós, Kincses Zoltán. És beindult 
a motor! Nagyon élveztük a próbákat, a közös játékot, nagy öröm volt má-
sok és magunk örömére játszani. Azóta minden évben játszunk egy vásári 
komédiát Boka Gáborral, kinek végtére is köszönhettük, hogy összeállt a 
csapat. Az ô bíztatása nélkül nem biztos, hogy bele vágtunk volna.

Annyira belejöttünk, hogy Kincses Zoltán barátunk már két darabot is írt nekünk: „Oroszlánvadászat az Olimpia 
Bárban” címmel és az „Eszterlánc” címû darabot. Játszottunk együtt a Törökszentmiklósi Zsigray Julianna Színjátszó 
Körrel, itthon és Törökszentmiklóson, Csökmôn, játszottunk a Jókai Színház kamaraszínházában a Szeghalmi Tanodá-
val, meghívtak bennünket a Mûvészetek Völgyébe, Taliándörögdre, vendégei lehettünk a Biharnagybajomi Falunapnak. 

eddigi darabok: A helység kalapácsa, Toldi, A Bajusz, János Vitéz, Savanyú Jóska, az utolsó bakonyi betyár - Boka 
Gábor rendezésében. Oroszlánvadászat az Olimpia Bárban, Eszterlánc – mindkét darabot írta és rendezte: Kincses Zoltán.

Az 5 éves szülinapunkon pedig Lúdas Matyi történetét adtuk elô, Boka Gábor rendezésében.
Szeretném megköszönni azoknak, akik az 5 év alatt valaha, valamikor, valamiben játszottak velünk, segítették a 

munkánkat: Tôkésné Gali Mónika, Tôkés Miklós, Nagyné Turbucz Ágnes, Kovács Nikolett, Kárászné Megyesi Ildikó, 
Vida Imre, Gál István zenetanár, Barta János és Barta Jóska bácsi, Fekete János, Hegyesi Sándor, Hegyesi János Vá-
rosi Könyvtár dolgozói, Pozojevich Miklós, Vas Gyula, Szabó Éva, Szabó Ildikó, a Füzes TV munkatársai, a füzesgyarmati 
Napsugár Mazsorett Csoport. Támogatta a munkánkat az elmúlt évek alatt Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a 
Füzesgyarmat Jövôjéért Polgári Egyesület, Gara Hotel. Abban 
a reményben mutatom most be a Sárréti Hökkentôk kemény 
magját, hogy még hosszú, hosszú ideig tudunk játszani az em-
berek és magunk örömére.

A sárréti hökkentôk: Szabó Lászlóné Erzsike, Tüdôsné Ko-
vács Mária, Babainé Bandula Brigitta, Csák Emese, Kiss Ildi-
kó, Kincses Zoltán, Nagy Imre, Csák Imre, Rácz Géza, Szabó 
László és megálmodóként, mindenesként, háttérmunkásként, 
jómagam, Ibrányi Éva. Azt kívánom magunknak, hogy még so-
káig legyen elég erônk, idônk együtt dolgozni, játszani, hogy 
megmutassuk, milyen jó érzés kinyitni a szívünket, letenni a 
gátlásainkat, alázattal lenni egy-egy ránk osztott szerep iránt, 
milyen jó vidáman, önfeledten játszani. Tartsanak velünk a 
jövôben is! Ibrányi Éva
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füzesgyArmAti református egyházkÖzség:
A templom legszeBB dísze Az éneklô és imádkozó gyülekezet

Bizony megnehezítették dolgunkat ôseink, hogy 
Füzesgyarmaton ilyen hatalmas református temp-
lomot építettek. 1200 férôhely…

Akkor ez volt az egyetlen közösségi színtér. Ha 
csak száz fôre tervezik, szétfeszítenénk a falát, de 
így? Templomunk külsô felújítására, és harangön-
tésre készülünk a reformáció 500-ik esztendejé-
ben, 2017-ben.

Mi lesz a belsejével? - Adventi szent 
készülôdésemet ilyen prózai gondolatok keresz-
tezték, mikor rám köszöntek:

- több már a hívem, mint a tiszteletes úré! 
- szólt mosolyogva városunk kertésze, miközben 
munkatársai gyûrûjében, az utolsó ôszi napsütés-
ben a fôterünk kertjét igazgatta.

- Igaza lehet, de az enyémek munkaidô után is megmaradnak - válaszoltam hirtelen!
Lépjünk be gondolatban a templomba. Számoljunk együtt! Lássuk csak… 1200 = 12 X 100….. 
Az elsô száz fô: a mindvégig hûségesek, úrvacsorával élôk, akik nem hajtottak térdet sem a régi, sem a modern 

bálványok elôtt. második: rejtôzködôk. A Szentírást otthonukban olvasó istenfélôk. Itt vannak, hiszen Istennek nem 
egykéi vannak, hanem családja. harmadik: Az elit - A Város társadalmi, gazdasági, kulturális vezetôi. Akikre sokat 
bíztak, azoktól sokat kérnek számon. negyedik: A karzatból friss hang hallatszik. Az énekkar és zenekar felôl jön. 
Klasszikus és kortárs zenéjükkel kísérik a gyülekezet szívbôl jövô éneklését. Az orgona hangja súgva, búgva szól… Ötö-
dik: gyereksereg és ifjúság. Csak a fele van bent a templomban, nem férnek, a másik felük folyton kirándulni akar… 
hatodik: idôs testvéreink! Gyermekeik, unokáik tisztelettel hozzák ôket, hisz már csak ôk emlékeznek családjuk ôsi 
helyére a padokban. hetedik: fiatal felnôttek, párok és házaspárok. Hasonló hasonlónak örül. Számuk a külföldrôl 
hazatérôkkel gyarapszik... nyolcadik: érdeklôdôk-/Elôítéleteik számára külön fogast helyeztünk el az elôtérben, jó 
erôsre terveztük!/ kilencedik: A szürkeállomány. Angol bibliaórával kezdtük, idén az ógörög tanulásával vagyunk 
elfoglalva, mégis csak az Újszövetség nyelve, jövôre a hébert Tiszteletes asszonyra bízom… tizedik: ôk a fris-

sen megtértek. Naivak és lelkesek. Valahogy mindig 
megfiatalodunk mellettük. tizenegy: megszabadul-
tak. Betegségbôl, gyászból, függôségbôl, szektákból. 
Különös, ôk látszanak a legboldogabbnak. tizenkettô: 
örökmozgók. Kreatív köreink tagjai. Diakónia, misz-
sziói, irodalmi színjátszó, teremtéstvédô csoportjaink 
létrehozói, gyülekezeti bizottságok tagjai. „van egy ál-
mom…” /M.L. King/ Hogy ez csak álom volt? Ejnye. 
Ideje felébredni. Talán a sült kolbász az oka, mindent 
összeálmodik az ember….

híreink: Adventi játszóházunkban idén 100 fôvel 
vettünk részt november 26-án, szombaton. Lelkes 
munkatársaink segítségével készítették gyermekeink 
a karácsonyi díszek, koszorúk, gyertyák, üdvözlôlapok 
sokaságát. Hagyományos falusi disznótor is volt a pa-
rókia udvarán, szalmaperzseléssel, kolbásztöltéssel. 
A legügyesebb gyerekek elleshették kovács zoltán 
mesterfogásait, a böllérség kulisszatitkait. Köszönjük 
az önzetlen segítséget! Ez alkalomból is hírül adjuk, ez 
év ôszén elnyertük az Ökogyülekezeti címet. Torunk-
kal ezt ünnepeltük! Másnap, vasárnap a VIII. Adven-
ti fények alkalmából a templomnál egybesereglettek 
a flaska Band együttes minôségi népzenéje, a föld 
sója református énekkar mûsora, szívbôl jövô köszön-
tések, áldáskívánás mellett megtekinthették a füzes-
gyarmati népi kismesterségek és kézmûvesek 
hagyományôrzô egyesület legújabb munkáit, a 
kedves Betlehemet, az óriási adventi koszorút, volt 
kézmûves vásár, az önkormányzat jóvoltából forralt bor. 
Kolbászsütésben a lovasegyesület legényei jelesked-
tek, kenyeret rendezvényünkre a Bede sütöde ajánlott 
föl. Köszönjük, jól esett! Híradásban, plakátok, meghí-
vók készítésében a hegyesi jános városi könyvtár, 

/Fénykép: Incze L. László/
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illetve a helyi kábeltelevízió munkatársai segítettek, nem hiába. Gyülekezetünk forró teája és sült kolbász által he-
vítve este sokáig elbeszélgettünk a kálvin téren. Szétszéledtünk, de szívünk, lelkünk is megmelegedhetett, nemcsak 
tudjuk, hanem érezzük és megéljük: Eljön Karácsony - Eljön az Úr! Nem álom volt, visszatérünk! mert a templom 
legszebb dísze az éneklô és imádkozó gyülekezet.

Ünnepi istentiszteleteink: szenteste: December 24-én, du.16 órától istentisztelet, gyermekmûsor a templomban. 
karácsony i. napján 10 órától istentisztelet, úrvacsora a templomban. karácsony ii. napi istentisztelet de. 10 órától 
a fûtött gyülekezeti teremben. szilveszter este 16 órától, újévben, Január 1-én de. 10 órától istentisztelet a gyüle-
kezeti teremben. Minden Kedves Testvérünket szeretettel várunk.

egyházközségünk nevében istentôl megáldott ünnepeket kívánok!
Tóth Zoltán református lelkipásztor

ünnepek sokAságávAl BúCsúzik Az
óesztendô…

Elôzô hónapi tudósításunk hangulata a 
szép emlékezések mellett borús és szomo-
rú volt. Az adventi úton való elindulásunk 
hangulata más. Miután templomunkban is 
meggyújtottuk az adventi koszorún az elsô 
fehér gyertyát (nálunk mindig fehér a tiszta-
ság jelképe), ott voltunk a reformátusoknál 
az ökumenikus adventi gyertyagyújtáson, 
valamint az azt megelôzô felemelô Kantus-
hangversenyen.

Második adventvasárnap Mikulás-napi ünnepség volt templomunkban. Megható volt a kis csapat szereplése, Balogh 
Balázsi Gergô és Köleséri Barbara hittanosok szolgálata és a többi kicsi, hittanos és ifjú Mikulásról szóló verselése. 
Tartalmas volt a szeretetvendégség és a tombolázás is, valamint az ajándékozások. Az adventi idôszakban több meg-
hívást kaptunk karácsonyi elôzetes mûsor elôadására, az Idôsek napközi otthonában saját mûsort, a Hajnal István 
Idôsek Otthona lakóival és más civil szervezetekkel pedig ökumenikus istentiszteletet és mûsort tartottunk református 
és katolikus testvéreinkkel az új mûvelôdési központban. Közben gyûltek a karácsonyi adományok segítô emberek és 
szervezetek részérôl. Az Unitárius Gondviselés Segélyszervezet rászoruló, többgyermekes családot és nyugdíjast aján-
dékozott meg. A Szentestén juttattunk református, többgyermekes családnak is.

Minél több ajándékot tudtunk adni, annál boldogabb volt a mi kis gyülekezetünk Szentestén. A kicsi nyáj lélekemelô 
mûsort mutatott be a hívôk gyönyörûségére. Karácsony ünnepén templomunkban, a Hajnal István Idôsek Otthonában 
és Gyulán, a Pándy Kálmán Megyei Kórház ökumenikus kápolnájában tartunk úrvacsorázó istentiszteletet. Szilveszter 
éjszakáján erdélyi módra óesztendôt búcsúztató és újesztendôt köszöntô istentiszteletet tartunk, ez utóbbit tesszük 
hálaadással január 1-én is. De amíg eljutottunk a fenti alkalmakhoz, a következô Wass Albert verssorok zsongtak 
lelkünkben, amelyek vezessenek karácsonyon keresztül az új esztendôben is: „Karácsony készül, emberek! / Szépek 
és tiszták legyetek! / Súroljátok föl lelketek, / csillogtassátok kedvetek, / legyetek újra gyermekek, / hogy emberek 
lehessetek!...minden embernek gondja van, / a sok angyalnak mind gondja van / s az Istennek is gondja van, / mert 
mindenekre gondja van. / S így múlik el a szép s a jó / az ember mellôl, nyomtalan.”

Békés ünnepeket és Boldog új évet kíván Balázsi László unitárius ny. lelkész, mb. püspök.

A szeghAlmi péter András gimnázium és kollégium hírei

Jó néhány füzesgyarmati Szülô és Diák áll most nagy döntés elôtt, hiszen 2017. február 15-ig középiskolát kell 
választaniuk. Ezekben a kérdésekkel teli idôkben szeretnék segítséget nyújtani Önöknek. Ha azt szeretnék, hogy 
gyermekük Önökhöz közel, egy nyugodt és családias légkörben, de magas színvonalon készüljön fel az érettségire, az 
egyetemre, az életre, akkor válasszanak minket!

A 2017-2018-as tanévben induló tagozataink a megfelelô kódokkal együtt:
001 Hat évfolyamos gimnázium; 002 Négy évfolyamos gimnázium¬ Emelt óraszámú angol nyelv; 003 Négy évfo-

lyamos gimnázium¬ Emelt óraszámú német nyelv; 004 Négy évfolyamos gimnázium¬ Emelt óraszámú humán;  005 
Négy évfolyamos gimnázium¬ Emelt óraszámú reál

miért érdemes minket választani?
Közel vagyunk, így gyermekük továbbra is minden nap élvezheti a család biztonságot nyújtó közelségét. A diákok 

anyagi támogatását 6 nagy alapítvány segíti. Az érettségi után továbbtanuló diákjainknak közel 80-85% százalékát 
felveszik a felsôoktatási intézményekbe. Nyelvgyakorlási lehetôséget biztosítunk – folyamatosan pályázunk, jelenleg is 
van nyertes Erasmus+ projektünk, melyben Lengyelországgal, Romániával, Törökországgal, Olaszországgal és Spa-
nyolországgal vagyunk partneri kapcsolatban. A külföldi utazások mindig sok élményt nyújtanak diákjainknak. Regiszt-
rált tehetségpontként nagy hangsúlyt fektetünk a különbözô területeken kiemelkedô teljesítményt nyújtó diákjaink 
fejlesztésére.

Ha további kérdéseik lennének, vagy csak kíváncsiak iskolánkra, keressenek minket bizalommal (cím: Szeghalom, 
Dózsa György utca 2., tel.:06-66-371-151, e-mail: iskola@pag.sulinet.hu, honlap: www.pag.sulinet.hu)!

Téged vár a Sárrét 90 éves gimnáziuma!
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szilveszteri kÖrkép

A Szilveszter az év utolsó napja, mely mindenhol szórakozással, az új év köszönté-
sével telik. Nincs ez másként a Körös-Sárrét településein sem, ahol számos lehetôség 
nyílik az ünneplésre. Füzesgyarmaton a Hotel Gara teltházas rendezvénnyel, a Kas-
télypark Fürdô és a Kiskastély Fogadó zártkörû bulival zárja az óévet. Szeghalmon a 
Vidra Tanya a Megafon zenekarral teltházas rendezvényt tart, a Vállalkozói Központ 
svédasztalos vacsorával, éjféli menüvel, tombolával, élôzenével várja a vendégeket. 
Az Alma Mater Étteremben változatos svédasztalos vacsorával, pálinkával és Balogh 

Kálmán élôzenéjével, még a Puszta Csárdában korlátlan étel és italfogyasztással, a Szatmári Dáridó élôzenéjével ün-
nepelnek. Természetesen a házibulik sem maradhatnak el, de egy kellemes séta a város központjában is szórakoztató 
lehet. Kellemes szórakozást és Boldog Új Évet Mindenkinek! Lázár Kata

A helytÖrténeti egyesület megújulásA

A Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület vezetésében 2016. november 10-én változás történt Fekete János eddigi el-
nök lemondását követôen. Elnök Ibrányi János, míg alelnök Incze László lett. Az új vezetés az Egyesület céljai megvaló-
sítása érdekében nyitott minden irányban: a lakosság széles körével, a helyi Önkormányzattal, az oktatási és kulturális 
intézményekkel, egyházakkal, a gazdasági élet szereplôivel, és természetes szövetségesekkel, a Civil szervezetekkel.

Ibrányi János

lAkás AkAdálymentesítési támogAtási tájékoztAtó

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy mozgáskorlátozottak vagy velük együtt élô hozzátartozók, élettársak lakás aka-
dálymentesítési támogatást igényelhetnek új lakások esetén legfeljebb 250.000 Ft, meglévô lakások esetén legfeljebb 
150.000 Ft értékben, amelyet az OTP Bankhoz vagy a Takarékszövetkezethez lehet benyújtani. A részletekrôl és a 
támogatási kérelem benyújtásának módjáról tájékozódhatnak a hitelintézeteknél és az ugyintezes.magyarorszag.hu 
internetes oldalon.

rendelés: 06 30/824-2489
További információ: www.facebook.com/kiskastély-fogadó

olasz pizza
rendelhetô
minden nap

16.00-20.00-ig!

Kiskastély Fogadó,
Kossuth u. 88/a

Pihenjen a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdôben!

Fürdônkbe egész évben várjuk a pihenni vágyókat!
36-40 C° hômérsékletû, Sárrét Gyöngye nevû gyógyvíz szolgálja 
vendégeink kényelmét. Szauna, masszázs, szálláslehetôség a 

fürdô területén, kedvezô áron.
December 25-én szaunaszeánsszal várjuk a fürdôbe érkezôket!

ünnepi nyitva tartásunk:
2016. Dec. 24. 900–1600; December 25-26. 900–2100; 
December 31. 900–1600; 2017. Január 1. 1400–2100

Jegyét legkésôbb zárás elôtt két órával válthatja meg.

Szeretettel várunk mindenkit!
Boldog, békés ünnepet kívánunk!

A szerkesztôség nevében kívánunk
településünk minden lakójának

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag Boldog Új Évet!

totó

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába 
(Kossuth u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben 
(fuzesgyarmat@tourinform.hu) december 30-ig, így részt 
vesz a Jegyzô Úr jelenlétében történô sorsoláson, ahol 
3 db, a Tourinform iroda által felajánlott ajándékcsomag 
kerül kisorsolásra! A januári számban a nyertesek nevét 
közzé tesszük. Elakadt? Jöjjön be az irodába és segítünk! 

1 . Mikor alapították a térségben a Tourinform irodát?
 a, 1985 b, 1998 c, 2010
2. Mióta található Füzesgyarmaton az iroda?
 a, 2013 b, 2016 c, 1998
3. Mi a Tourinform Körös-Sárrét iroda honlapcíme?
 a, www.visitbekes.hu b, www.fuzesgyarmat.hu
 c, www.sarretitura.hu
4. Mikor tart nyitva az iroda?
 a, H-P: 9.00-17.00 b, CS-V: 10.00-17.00

 c, H-P: 12.00-16.00

5. Mirôl kaphat információkat a Tourinform irodákban?
 a, külföldi üdülési információ
 b, belföldi turista információ
 c, repülôjegy vásárlás
5+1. Milyen eszközöket kölcsönözhet nálunk?
..............................................................................

Név:  ......................................................................
Tel.: ........................................................................
E-mail:  ...................................................................


