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ÁtadÁsra került a mûfüves pÁlya

2016. szeptember 28-án került sor a Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 
udvarán található TAO támogatásból megépített mûfüves pálya ünnepélyes átadójára. A pályát Schmitt Pálné Makray 
Katalin, a volt köztársasági elnök felesége avatta fel. A rendezvényen tiszteletét tette Dr. Kovács József választókerületi 
elnök és Dr. Mátrai Márta háznagy asszony is. Bere Károly polgármester és a háznagy asszony ünnepélyes köszöntôje 
után a megjelentek a Füzesgyarmati gyermekkórus színvonalas elôadását, valamint az általános iskola kiváló sportolói 
által bemutatott sportbemutatót láthattak.

az Ösvény esélynÖvelô alapítvÁny nyílt napja

Az Ösvény Esélynövelô Alapítvány füzesgyarmati reha-
bilitációs üzemében szeptember 28-án nyílt napot tartot-
tak, mely ünnepség keretében betekintést nyerhettünk 
az Alapítvány mûködésébe, az ott folyó munkavégzés-
be, valamint a városban megvalósuló fejlesztéseikbe. 
A rendezvény színvonalát emelte Schmitt Pálné Makray 
Katalin - a volt köztársasági elnök felesége -, Dr. Kovács 
József választókerületi elnök és Dr. Mátrai Márta háznagy 
asszony részvétele. Bere Károly polgármester, az Ala-
pítvány alapítója, Hegedûs Zsolt ügyvezetô, Hegedûsné 
Pörneki Renáta intézményvezetô és Hôgye Edit munka 
és termelésszervezô beszédeiben, elôadásaiban kö-

szöntötték a vendégeket, valamint az Alapítvány mûködését, munkavégzését mutatták be. Az ünnepség további ré-
szében két dolgozó verssel köszöntötte a megjelenteket, majd további két fô beszámolt az alapítvány életükben 
betöltött fontosságáról. E mellett betekinthettünk a dolgozók mindennapjaiba, akik a helyszínen mutatták be, ho-
gyan készítik a szônyegeket, kosarakat, papírvirágokat. Zárásként Füzesgyarmat és az Alapítvány életét mutatták 
be képkiállítás keretében. További sikeres munkavégzést kívánunk az Ösvény Esélynövelô Alapítvány dolgozóinak! 

a szeghalmi péter andrÁs gimnÁzium és 
kollégium hírei

Már korábban beszámoltunk az iskolánk által minden év-
ben megszervezett országos Kovács János Földrajzversenyrôl, 
mely újjáélesztéséért és szervezéséért gimnáziumunk taná-
ra, Lengyel József augusztus 26-án Pro Geográfia Oklevelet 
vehetett át a Magyar Földrajzi Társaság 140. közgyûlésén 
Egerben. Lengyel Józsefnek nem csak a gimnáziumi földrajz-
oktatás a szívügye, hanem az is, hogy minél több diáknak se-
gítsen bejutni az egyetemre. Így már több olyan füzesgyarmati 
öregdiákunk is van, aki az ô hatására választott geográfia 
vagy földrajz szakot, amit azóta is sikerrel teljesít. Az elisme-
réshez ezúton is gratulálunk, és további eredményes munkát 
kívánunk!
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ÖnkormÁnyzati hírek

• A füzesgyarmati sport klub megtartotta 2015. évi be-
számolóját. Az egyesület keretein belül két szakosztály verseny-
zik, a férfi labdarúgók három korosztályban, a nôi kézilabdázók 
felnôtt korcsoportban szerepeltetik sportolóiakat. Az egyesüle-
tet Szekeres Sándor vezeti elnökként, Bere Károly és Dr. Föl-
desi Szabolcs az egyesület további két elnökségi tagja. A lab-
darúgók szakosztályvezetôje Boros Tibor, a kézilabdázóké Tóth 
Lajos, mindketten a vezetôedzôi feladatokat is ellátják. Hajdu 
Csaba az U-19-es, Nyéki Szabolcs az U-16-os csapat edzôi 
feladatait látja el. Az egyesület aktív pályázati források lehívá-
sában, így TAO támogatás terhére tárgyi eszköz beruházások, 
felújítások jogcímen számos fejlesztés megvalósult. A bajnok-
ságokban sikerül a csapatoknak elôkelô helyen végezniük.

• Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. 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 történt meg a költségvetési 
rendelet módosításában.

• A Polgármestert beszámolt az önkormányzat és intézmé-
nyei i. féléves gazdálkodásáról. Az intézmények és szerveze-
tek részletes beszámolója a www.fuzesgyarmat.hu honlapon a 
Testületi ülések menüpont alatt olvasható. 

• A 2016. október 2-ra kitûzött népszavazásra bevonásra 
kerülô szavazatszámláló Bizottsági póttagok választásáról 
és a Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról szóló határo-
zat módosításáról és annak egységes szerkezetbe foglalásáról 
döntöttek. A megválasztott tagok és póttagok listáját a telepü-
lés honlapján megtekinthetik.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete 
korábban már döntött arról, hogy a strand területén épülô tan-
uszoda és a hozzá feltétlenül szükséges, rendezési terv által 
kialakítható legkisebb telekterület állami tulajdonba kerüljön, a 
városunkban megvalósuló tanuszoda beruházás megvalósulá-
sát követôen. A beruházás elkezdôdött, jelenleg a föld- és ir-
tásmunkák vannak folyamatban. Az Önkormányzat a tulajdonba 
adást megelôzôen elvégzi a szükséges telekmegosztást, majd 
az így létrejött ingatlant ingyenesen állami tulajdonba adja, ez-
zel megkönnyítve azt, hogy a tanuszoda mûködtetése folyama-
tos és jogilag megalapozott legyen. 

• Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. szeptember-
ben vásárolta meg a Ford Mondeo személygépkocsit. A gépko-
csi nap, mint nap úton van, így most került abba az állapotba, 
amikor egyre több hiba jelentkezik, és a szerviz, valamint az 
üzemeltetési költségei jelentôsen megemelkednek, ezért érde-
mes még most értékesíteni és a vételár visszaforgatásával új 
gépjármûvet vásárolni a lehetséges legkedvezôbb konstruk-
ció keretében.

• A Füzesgyarmati Lurkófalva Óvodában a 2016/2017-es 
nevelési évre vonatkozó beiratkozás 2016. április hónapban 
megtörtént. Az óvodai csoportra megállapított létszám mini-
mum 13 fô, maximum 25 fô. A beiratkozottak száma minden 
csoportban eléri a szükséges minimális létszámot, a Képviselô-
testület a következô nevelési évben indítható csoportok szá-
mát, változatlanul, 7 darabban határozza meg.

• A Képviselô-testület csatlakozik a hátrányos helyzetû, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsôoktatási hallgatók, illetôleg 
felsôoktatási tanulmányokat kezdô fiatalok támogatására létre-
hozott Bursa hungarica felsôoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2017. évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójában a települési önkormányzati ösztöndíjrész 
havi összegét 4.000.-Ft-ban határozza meg.

• A füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság to-
vábbtanulásáért közalapítvány kuratóriumának, valamint 
Felügyelôbizottságának megbízatása 2015. július hó 15. napjával 
megszûnt. Fentieknek megfelelôen szükségessé vált új Kuratóri-
umi valamint Felügyelô Bizottsági tagság választása. A Képviselô-
testület az alábbi személyeket választotta meg: Kuratórium: Báló 
Sándor Zsolt, Kovács Annamária, Ifj. Pozojevich Miklós, Székely-
né dr. Rudner Bernadett, Pikó Csaba. Felügyelôbizottság: Zs. 
Nagy Sándorné, Csák Erika, Simonné Bagdi Erzsébet.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-
testülete pályázatot nyújt be a kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért címû pályázati eljárás 
keretében. Célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmé-
nyek tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson 
kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, 
az olyan tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények 
valósítanak meg számukra.

• Az idei év augusztusában bejegyzésre került az Önkor-
mányzatunk részvételével mûködô füzesgyarmati agrostart 
szociális szövetkezet. A Szövetkezet megkezdte a lehetsé-
ges források bevonására vonatkozó kutatásait, és pályázatot 
kíván benyújtani az Országos Foglalkoztatási Alaphoz. A pályá-
zat keretében legalább 5, legfeljebb 10 fô közfoglalkoztatott 
teljes munkaidôs minimálbéren történô foglalkoztatására van 
lehetôség. A szövetkezet tevékenységi köre várhatóan a tész-
tagyártásra, a méz elôállításra és csomagolásra, valamint az 
így elôállított termékek forgalmazására terjedne ki. A Képviselô-
testület hozzájárul ahhoz, hogy a Szövetkezet használatába ke-
rüljön az 5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 10. sz. alatt található 
ingatlan, a szociális szövetkezet alapszabályában meghatáro-
zott tevékenysége ellátása céljából.

• A digi távközlési és szolgáltató kft. hálózatfejlesz-
tése Füzesgyarmat lefedettségét biztosítandó két állomás 
megépítésére van szükség. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Képviselô-testülete hozzájárul, hogy a hálózatfejlesztés a Fü-
zesgyarmat 8 hrsz-on illetve a 630/30 hrsz-on valósuljon meg. 
A szükséges terület bérbeadás útján kerül a Kft. használatába, 
és azon a szükséges beruházásokat megvalósíthatja. 

• Az Alföldvíz Zrt. az ivÓ-víz-kinCs program keretében 
egy ivókutat kíván adományozni Füzesgyarmat településnek. A 
Képviselô-testülete hozzájárul, hogy az adományozott díszkút a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai játszótér elôtt található közterületre ke-
rüljön.

• Képviselôi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás tör-
tént az ivóvíz minôségével kapcsolatos kérdésben. Az ivóvíz 
minôségének ellenôrzése a városban több helyen közkifolyókon 
keresztül vett mintákból az Alföldvíz Zrt. központi laboratóriuma 
által rendszeresen megtörténik, mely minták eredménye kifo-
gástalan. A jelzett probléma adódhat a szolgáltatott ivóvíz ösz-
szetételének megváltozásából, valamint az áramlási viszonyok 
megváltozásából. Az ivóvíz minôségének javítása érdekében 
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2016. szeptemberében mechanikai hálózatmosatást végez-
tünk.

• Képviselôi kérdés érkezett az internetes és televíziós 
szolgáltatás minôségére, a hibák helyreállításának idejére, 
valamint a sávszélességgel kapcsolatos tájékoztatás kérésére. 
A kérdésre a Kalásznet Kft. vezetése az alábbi választ adta: 
„Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a javítási idôk csökken-
tésére. Jelenleg erre az Általános Szerzôdési Feltételekben 72 
órán belüli megoldást vállalunk, de tudjuk, hogy ez sok ügyfe-
lünk számára túlontúl hosszú várakozási idôt jelent és emiatt 
sokkal gyorsabban próbálunk reagálni. Elmondhatom, az ese-
tek döntô többségében egy napon belül elhárítjuk a bejelentett 
problémát. Az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy minden 
egyes probléma bejelentésre kerüljön az adott ügyfélszolgá-
lati (06-40 201 200) számon, amely teljesen díjmentesen 

elérhetô, azaz a panaszt bejelenteni kívánó ügyfeleknek ez 
pénzébe nem kerül.”

• A képviselô kérdésében a Békés manifest által a tele-
pülés több lakosa részére kiküldött fizetési felszólításra tért 
ki, amely valószínûleg a volt közszolgáltató által felszámított 
hulladéklerakási járulékot tartalmazza. Az Önkormányzat saját 
hatáskörében megvizsgálta a kérdést. és arra az alábbi vá-
laszt adta: „Ugyan a hulladékról szóló törvényben szerepel az, 
hogy nem áthárítható a hulladéklerakási járulék, de ez csak 
2015. január 1-tôl hatályos. Az Országgyûlés módosította a 
törvényt, pontosan megfogalmazta, hogy a továbbszámlázás 
nem jogszerû gyakorlat a közszolgáltatók részérôl, azonban 
a visszamenôleges hatály általános tilalma miatt ezt csak a 
2015. január 1-jét követô számlák tekintetében lehet alkalmaz-
ni.”

 
szoCiÁlis tÁmogatÁs

Füzesgyarmat Város Önkormányzata nyári gyermekétkeztetésben hátrányos helyzetû, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetû gyermekek (73 gyermek) esetében ingyenes étkeztetést biztosított a szünidôben. 2016. június 16. napjától 
2016. augusztus 31. napjáig. Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény munkatársainak 
köszönhetô, hogy ez évben is vállalták a gyermekek részére a nyári tábor megszervezését.

Egyszeri gyermekvédelmi kedvezményben augusztus végén 272 gyermek részesült. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülôk ebben az évben is 5800,-Ft értékû Erzsébet utalványt kaptak.

Iskolakezdési támogatásban szociális rászorultság címén 70 családot támogattunk, 686.000.-Ft került kifizetésre. 
Alanyi jogon, a Füzesgyarmaton élô általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermek részére 2.965.000.-Ft-
ot tudtunk szétosztani. 593 gyermek részesült az 5.000.-Ft-os támogatásban. A hivatal apparátusának, segítôinek, 
az általános iskola vezetôinek, pedagógusainak ezúton mondok köszönetet, hogy mindez néhány hét alatt megvaló-
sulhatott. Az elôzô évekhez hasonlóan, lehetôségeinkhez mérten a jövôben is igyekezni fogunk, hogy a füzesgyarmati 
családok szociális területen nyújtható támogatásának alapot szerezhessünk és mindennapi életük terheinek leküzdé-
sében részt vállalhassunk!

Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde

eredményességi tÁmogatÁsok, elismerések ÁtadÁsa ii.

Füzesgyarmat Város Polgármestere a 20/2012.(VI.21.) önkormányzati rendeletben biztosított hatáskörében eljárva 
a megyei illetve országos szinten eredményesen szereplô tanulókat és a sportszervezetekben sportolókat, a közneve-
lési intézmény, illetve a sportegyesületek felterjesztése alapján, eredményességi juttatás elismerésben részesítette. Az 
elismerések a 2016. augusztus 19-i ünnepi testületi ülésen kerültek kihirdetésre. 

a füzesgyarmati kossuth lajos Általános iskola gyermekeiért alapítvány és a füzesgyarmati mazsorett 
együttes felterjesztése alapján:

• A 2015. évi II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Mazsorett Versenyen Botos kategóriában elért I., Pom-pon 
kategóriában elért I. helyezésért,

• A 2015. évi XVII. Kiskun Országos Mazsorett Fesztiválon Kiskunfélegyházán Show kategóriában, arany oklevél, 
Pom-pon kategóriában kiemelt arany oklevél díjazásért. 

• A 2015. évi IX. Aradi Nemzetközi „Dencing Europe” Mazsorett Fesztiválon Pom-pon kategóriában arany minôsítés, 
Botos kategóriában gyémánt minôsítést megszerzéséért,

• 2016-ban a SUBOTICA GRAND PRIX 2016. 
szabadkai nemzetközi versenyen Botos kategó-
riában, Pom-pon kategóriában, és Zászló kate-
góriában nemzetközi arany minôsítés elnye-
réséért,

• Sikeres külföldi szerepléseik elismerése-
ként, díszoklevél elismerésben és eredményes-
ségi támogatásban részesült a „Napsugár” Ma-
zsorett Csoport.

A napsugár csoport tagjai: Éri Alexandra, 
Kocsán Kitti Anikó, Korcsok Klára, Kovács Lau-
ra, Lázár Flóra, Pálfi Liza, Szabó Alexa Izabella, 
Széles Zorka Anna, Szôke Fanni, Túri Judit.

Díszoklevél elismerésben részesült fel ké-
szítôjük: macskinné pór erzsébet
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a golden pallet kft. elismerése

A Golden Pallet Kft. Füzesgyarmat gazdasági éle-
tében meghatározó szerepet tölt be, hiszen a telepü-
lés egyik kiemelkedô foglalkoztatója, nagy adózója, 
és európai szinten is egyedülálló minôséget képvi-
sel. A cég az elmúlt bô 20 év kitartó munkájának 
eredményeként a hazai és nemzetközi raklappiac 
meghatározó szereplôjévé vált. Alázatos munkájuk 
legújabb - és talán legértékesebb - visszaigazolása 

azon szakmai díj, mely a globális piac legnagyobb raklapbérleti rendszerét üzemeltetô 
CHEP ítélt meg a Golden Pallet számára.

A CHEP évrôl évre értékeli a beszállítóit különféle tényezôk alapján, így a végsô sorrend 
a CHEP legfôbb mûködési egységeinek együttes döntése alapján kerül kihirdetésre. A 
rangsort közel 50 gyártó egész pénzügyi év során végzett munkája alapján állítják föl, 
melyben a legfontosabb értékmérôk a minôség, a kommunikáció, a pénzügyi mûködés, 
illetve az innováció. Az európai raklapgyártók legjobbjai közt a Golden Pallet a 2016-os 
pénzügyi évben a harmadik helyet szerezte meg, mellyel a díj történetében az elsô nem 
nyugat-európai gyártóként végzett a dobogón ebben a nívós rangsorban. A díj értékét 
tovább növeli, hogy a Golden Pallet Kft. egyedüliként három különbözô raklapmodellt is 
gyárt a CHEP számára, ami magas fokú komplexitásról tesz tanúbizonyságot.

A CHEP vezetô európai tisztségviselôi 2016. szeptember 8-án Brüsszelbôl érkeztek 
Füzesgyarmatra, hogy egy üzemlátogatással egybekötve nyújtsák át a díjat Pikó Csaba 
ügyvezetônek.

„BÁntalmazÁs elleni vilÁghét - kék pÓlÓs napok/ Blue shirt days” 2016. október 3.-október 7.

„A világ tele van bántó és bántalmazott emberekkel. / Mindkettônek szüksége van a segítségre.”

Füzesgyarmat Város 2015-ben csatlakozott elôször a Margaréta Családos Egyesület kezdeményezésében a Bán-
talmazás Elleni Világnaphoz. Október 05-ét 2008 óta a Kék pólók napjának is hívják, mert ezen a napon világszerte 
kék póló viselésével a zaklatás, az agresszív fellépés, az erôszak, a terrorizálás, az internetes bántalmazás, verbális 
erôszak, a gyermekbántalmazás és a családon belüli bántalmazás ellen tiltakoznak az emberek. 

hazánkban évente mintegy 30 gyermek hal meg bántalmazás vagy elhanyagolás következtében. A gyer-
mekbántalmazás nagyon nehezen leplezôdik le, az ügyek felderítettsége is nagyon alacsony. 100 esetbôl csupán 10 
derül ki, és mindössze egyetlen miatt indul büntetôeljárás. A gyermekvédelem statisztikái szerint évente 20 ezer 
gyerek válik valamilyen – lelki, fizikai, szexuális – bántalmazás áldozatává.

A gyermekbántalmazás fogalma a fizikai bántalmazás mellett felöleli az elhanyagolást, az érzelmi bántalmazást és a 
szexuális abúzust. Kiemelten fontos az erôszak bármely formájának idôbeni felismerése, hogy a segítség minél hama-
rabb érkezhessen. Az üzenet az, hogy a gyermekbántalmazás nem játék, nem olyan dolog, amivel együtt lehet, együtt 
kell élnünk. Azonnali beavatkozásra van szükség, mert a bántalmazott gyerekek olyan mértékû lelki sérüléseket szerez-
nek, amelyek csak nagyon nehezen visszafordíthatóak, és akár egy életre meghatározóak lehetnek. A gyermek bántal-
mazása egy kiegyenlítetlen küzdelem, amelyben a gyermeknek nincs esélye, amely minden társadalmi rétegben jelen 
van, csak mindenhol más módon jelenik meg. A kék póló viselésével Füzesgyarmaton idén is több százan jeleztük, 
hogy nem tartjuk elfogadhatónak a bántalmazás egyetlen formáját sem! Örömmel tölt el, hogy kezdeményezésünkre 
sokan jelentkeztek és hogy partner volt a helyi általános iskola vezetése és a diáktársadalma. kárai ildikó védônô a 
7.-8. iskolások számára tartott elôadást, amelyben felhívta a gyermekek figyelmét arra, hogy ha bántalmazásra utaló 
jeleket látnak tárasaikon, családtagjaikon, illetve ôket éri bármilyen formában ezen agresszív megnyilvánulás, kihez 
fordulhatnak segítségért. errôl minden évben és annak minden napján fontos beszélni és nem lehet elmenni 
mellette, mert a felelôsség mindenkit terhel! ezért kérem, hogy amennyiben környezetében bántalmazásra 
utaló jeleket észlel, jelezze azt a megfelelô hatóságnak!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok
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képtÁr hírek

Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a füzesgyarmati 
Szitás Erzsébet Képtárban zajlik az élet. Elég sok mindenrôl 
szólhatunk az év eddigi eseményeibôl, habár a nyár közepén 
elkezdôdött egy kis renoválás, átalakítás végre, ami ideig-
lenes bezárást eredményezett. Januárban a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából kiállításunk volt annak emlékére, hogy 
Füzesgyarmat Mária Teréziának 1776. január elsején életbe 
lépett rendelete óta viseli ezt az elnevezést az addigi Gyarmat 
(még korábban Gormot) helyett. Ennek 240. évfordulójára 
iskolás gyerekeket kértünk fel, hogy alkossanak valamit Fü-
zesgyarmat történetébôl korabeli rajzok, feljegyzések alapján! 
Nagyon érdekes kiállítás lett ebbôl. Meg is jutalmaztuk az 
osztályokat, mûvészeti csoportot egy-egy Szitás kép reprodukcióval, egyéb aprósággal. Tavasszal a Füzesgyarmati Ér-
téktár kiállításának adtunk helyet. Azután Papp Ferenc és Papp Gábor (apa-fia) fa-, csont-, és szarufaragásait láthatta 
az érdeklôdô közönség. Ezt követôen Szûcs Ferenc amatôr festô képeibôl rendeztünk tárlatot. Elôreláthatóan a Magyar 
Festészet Napja környékén pedig Demján Ilona festô alkotásait nézhetik majd meg októberben. A nyáron pedig az 
átalakítás ellenére az eddigi egy hetes mûvészeti táborok helyett (ami azért néhány évig ki is maradt a 2000-es évek-
ben) most úgy döntöttünk, hogy minden héten csütörtökön tartunk alkotónapot gyerekek részére. Volt, hogy napközis 
csoport vagy tábori csoport, de volt, hogy csak néhányan jöttek, viszont minden alkalommal örömmel tevékenykedtek. 
Az év további részében szeretnénk folytatni az általános iskolásokkal az együttmûködést úgy, hogy minden hónap elsô 
csütörtök délutánjára rendhagyó rajzórákat szervezünk. A múlt tanévben is gyakorlatban volt már ez, csak nem voltak 
meghatározott napjaink. Természetesen most sem ragaszkodunk mindenáron csakis ehhez az idôponthoz.

A másik programunk, amit a nyáron kezdtünk el, és folyamatosra tervezünk, 
az a „Kreatív kedd” név alatt zajló felnôtt alkotóközösség munkálkodása, mely-
ben össze szeretnénk fogni a füzesgyarmati és akár környékbeli embereket, 
akik valamilyen kreatív tevékenységet folytatnak, vagy csak kipróbálnának va-
lamit. Ugyanis olyan sokan vagyunk, akikben ott szunnyad a képesség, csak 
az életutak másfelé terelôdtek, nem igazán a felhôtlen alkotás felé. Most itt a 
lehetôség, bátran lehet bármikor bekapcsolódni! Tehát már szépen haladunk 
ezen a téren: eddig rajzoltunk, festettünk, fonalgrafikát készítettünk, horgoltunk, 
bútorfestéssel próbálkoztunk. Lesz selyemfestés, szabás-varrás késôbb, és ami 
csak jön ötletként idôközben. Az eszközöket mi biztosítjuk. Eleinte 600 Ft volt 
egy alkalom, de hála néhány nagylelkû támogatónknak, egy ideig nem kell fizetni 
e csekély összeget sem.

Az elmúlt évben, Szitás Erzsébet festômûvész születésének 100. évfordulójára 
meghirdettünk egy ún. örökbefogadási akciót (melyrôl 2014. ôszén tájékoztattuk 
is olvasóinkat). Ennek kapcsán a mûvész még be nem keretezett képeibôl lehe-
tett választani, és annak keretezési költségét kifizetni. Ez ma is lehetséges, és 
ahogy akkor dokumentáltuk a támogatóink nevét - kivéve, aki ezt nem akarta -, 

úgy ma is így teszünk, ha valakinek szándékában áll ezzel élni. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki komolyan veszi és 
örül a képtárunknak és az itt megvalósuló eseményeknek. Ez év áprilisában történt, hogy a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium nyugdíjasainak egy csoportja városunkba látogatott, és értesülve az „örökbefogadási” lehetôségrôl, az egyik ked-
ves hölgy: Pálmai Gabriella kiválasztotta Szitás Erzsébet: Zene címû linómetszetét, hogy az ô költségén keretezzük be. 
Ez megtörtént, és íme, az illusztrációink közt látható a róla készült fotó. Ezúton is, itt is hálásan köszönjük a felajánlást. 
Örülünk, hogy Szitás Erzsébet képei, emléke így él tovább Füzesgyarmat határain túl is. Célunk, hogy minél többen 
megismerjék és szeressék az ô mûveit. Az ô adományozásával ugyanis, hogy képeinek nagy részét szülôföldjének adta 
egy teret hozott létre kisvárosunk számára a képzô- és egyéb alkotómûvészetekben való gyönyörködésnek, elmélyü-
lésnek és a kreativitás életre hívásához, bátorítva hasonló tevékenységekre sokakat. 

Szeretettel várjuk tehát Önöket a képtárban a kiállításokra éppúgy, mint alkotni, mûvészetekrôl beszélgetni, egymást 
erôsíteni, hogy alkotni jó, hasznos, gyógyító a léleknek. 

Elérhetôségeink mobiltelefonon: 06-20/7705-752, 06-20/9108-211
Doma Katalin, Nagy Katalin

Születések
Palotai Róbert 09.11.
Kovács Zsolt 09.24.
Homoki Kornél 09.28.
Nagy Nikolett 10.03.

H ázasságkötések
2016. szeptember 10-én került sor Kovács Gabriella és Láda Zsolt Csaba valamint 
Kozák Anita és Nagy Richárd Zoltán házasságkötésére. 
Szeptember 16-án Számoly Zsuzsanna és Balázs Antal valamint 
Surányi Szilvia és Kovács Zsolt, szeptember 17-én Köleséri Alexandra és Takács András, 
szeptember 24-én Such Petra és Borowiecz László házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!
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iskolai hírek  /  szeptemBer

Újabb tanév vette kezdetét. A tanévkezdés a legtöbb gyermek számára izgalommal várt esemény. A pedagógusok 
már augusztus közepétôl azon dolgoznak, hogy elôkészítsék az új tanév zökkenômentes indítását. A gyerekek számára 
a szeptember a „visszaszoktatás”, az elsôsök számára a „beszoktatás” idôszaka. Ennek megkönnyítésére játékos, 
szórakoztató programokat szervezünk számukra. Már elsô napon játékos órát szerveztünk az elsôseinknek, a „csibé-
inknek” és az ötödikeseknek, a „bocsainknak”. A többiek lelkesítették ôket, ezzel is jelezve, hogy örömmel fogadták 
és befogadták az újoncokat. Szeptember 19-23. között került sor a hagyományos Kossuth hét rendezvényeire, amikor 
is iskolánk névadójára emlékezünk. Reggeli közös énekléssel indultak a reggelek, majd a hét napjain sorversennyel, 
túrával, aszfaltrajz versennyel, részvétellel az Autómentes napon emlékeztünk Kossuth Lajosra. A hét zárásaként ün-
nepség keretében avattuk iskolánk diákjaivá „csibéinket” és „bocsainkat”. Közös eskütételük felemelô pillanata volt 
a rendezvénynek. Az ünnepség zárásaként, a szülôi segítséggel készült, hatalmas Kossuth tortát fogyaszthatták el 
gyerekeink. A gyerekek mellett nem feledkeztünk meg a szülôkrôl sem. A hónap elején került sor a szülôi értekezle-
tek megtartására, ahol a tanév eseményeirôl, az iskolai szabályokról, az együttmûködés formáiról folyik párbeszéd a 
jelenlévô szülôkkel. Minden résztvevô szülônek köszönjük a részvételét! A tanév folyamán ismét tájokoztatást nyújtok 
az iskolában folyó munkáról, hisz szeretnénk, ha a városlakók betekintést nyerhetnének iskolánk életébe.

Koósné Horváth Angéla, Intézményvezetô helyettes

Csopakon jÁrtunk

A Népdalkör ismét meghívást kapott a Csopak, 
Happyend-Miénk a strand! elnevezésû nyári sze-
zonzáró rendezvényre. 2016. szeptember 2-4. kö-
zött három csodálatos napot töltöttünk a ”magyar 
tenger” partján. A rendezvény 3-án, szombaton 
volt, a jó idô kedvezett, így a zsúfolásig megtelt 
strandon adhattuk elô a Sárrét népdalait, ami na-
gyon tetszett a közönségnek. Videózták, fotózták 
a Népdalkört, sokan gratuláltak nekünk, két inter-
jút is készítettek a Népdalkör eddigi életérôl. Ko-
vács Zoltán jóvoltából a fôzôversenyen is részt vettünk. Köszönet Polgármester Úrnak, hogy lehetôvé tette számunkra 
ezt az utat. Fekete Jánosné, Egyesületi elnök

felhívÁs!
A Füzesgyarmati Hagyományôrzô Egyesület Népdalköre várja a hozzájuk csatlakozni vágyó népdalokat szeretô, jó 

hangú nôket és férfiakat minden korosztályból! A próbák a Közösségi és Oktatási Központban szerdánként 18.00-tól 
zajlanak Györfi Gyula Kölcsey-díjas zenetanár vezetésével.

orszÁgos grill verseny

Ragyogó napsütésben érkeztünk Nyíregyháza fôterére szeptember 25-én, ahol már készen vártak bennünket a fôzô-
, sütôhelyek. Versenyzô csapataink gyors ismerkedés után máris a grill készülékek begyújtásán tüsténkedtek, hogy mi-
nél hamarabb elérjék készülékeikkel az optimális hôfokot. A versenyzôknek a helyszínen kapott alapanyagból kellet az 
ételeket, a megadott idôre elkészíteni. A versenyzôi csomagok professzionálisak voltak, mintha minden darab paprikát, 
cukkinit, céklát grammra kimértek volna, és színre, formára is teljesen egyformák voltak. A hús alapanyagok tükrözték 
a tökéletes hentes munkát, és a csirkék pedig mintha mind ikertestvérek lettek volna. Ilyen elôzmények mellett, több 
ezer látogatótól kisérve kezdték el csapataink a versenyt. Pácolással kezdôdött az ízek kavalkádja, majd a csirkék fel-
kerültek a grillrácsra, hogy illatosan, omlósan kerüljenek a zsûri elé. A zsûri elôször a küllemet, majd a fô ételt és végül 
a köretet értékelte. 3 verseny kategória volt. A csirke után a tarja következett, és végül egy desszertet kellett készíteni. 
A 3 Füzesgyarmati versenyzô csapat egész nap derekasan dolgozott és közben minduntalan a nézôk kérdéseire vála-
szolt, akiket minden érdekelt, a titkos pác összetevôktôl, a grillsütô áráig. A tarja megsütése mindig egyszerûnek tûnik, 
de nem az, ha vékonyra vágod, kiszárad, ha vastagra hagyod, nem sül át. Ha nem pácolod megfelelôen, ízetlen lesz, 
ha túl sok a fûszer, elnyomja a hús eredeti ízét. Ettôl már csak a desszert volt nehezebb. A legtöbb csapatnak ezzel 
gyûlt meg a baja. A mi versenyzôink is beleizzadtak, ám mégiscsak a Csató Gabi vezette Grilles Négyes csapat hájas 
tészta variációja lett a legjobb, ôk kapták a legtöbb desszert pontot. A verseny eredményhirdetésén kiderült, hogy a 
meghívott csapatok közül a Füzesgyarmatiak 3 díjat is elhoztak. A Grilles Négyes második, az Escobar a harmadik és 
a Grill Family csapata a negyedik díjjal indulhatott haza a verseny végén.

Gergely Mária, Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete

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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ünneprôl ünnepre szeptemBerBen és oktÓBerBen...

Elzúgott a nyár és megkezdôdött, illetve folytatódott a moz-
galmas élet gyülekezetünkben és azon kívül itthon és szer-
te az országban, ahova meghívásokat kaptunk. A hittanos 
évnyitón Korcsok Andris és Hegyesi Zsolti szolgáltak, szép 
volt az alkalom, sok fogyasztanivalóval és változatos tombo-
latárgyakkal. Hálás köszönet mindenkinek mindenért! 13-án 
a Szeghalmi Rendôrkapitányságon a vidék intézményeinek 
vezetôi a biztonságunkról értekeztünk, és az egyházról is. 
18-ról elhalasztották a hatvani lovagavatást, amelyen végül 
október 9-én vettünk részt a megszokott szép élményekkel.

20-án részt vettem Soltész Miklós államtitkár fórumán, a 
nemzetünk biztos jövôjét érintô október 2-i szavazás elôtt.

23-án Gyulán a Reformációnak szentelt konferencián hall-
gathattuk meg a füzesgyarmati unitárius egyházközség 1902-es megalakulásáról szóló elôadást Bodán Zsolt, a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Békés megyei Levéltára osztályvezetôjétôl, akinek hasznos forrásanyagokat szolgáltattam és 
információkat adtam át a hivatalunkban tett látogatása alkalmával. Az Ôszi Hálaadás ünnepe kettôs ünnep volt. Temp-
lomunkban, itthon, az Idôsek Otthonában és Gyulán, a Kórház ökumenikus kápolnájában az alig 100 lelket számláló 
gyülekezet több mint fele és néhány odatévedt szimpatizáns élt úrvacsorával. Fénypontja volt az ünnepnek dévaványai 
híveink harmadik gyermekének keresztelôje (az édesanya székelyföldi, az édesapa dévaványai). Az ünnepség színvo-
nalát emelte Dr. Ádám Attila agrármérnök, mikrobiológus, budapesti-gyulai-székelyudvarhelyi hívünk, aki adományával 
segíti azokat a családokat egyházközségeinkben, ahol a 3. gyermeket is vállalják. Köszönet a szép gesztusért a család 
nevében is ezért a nemzetmentô, ritka áldozathozatalért! 28-án délelôtt Bere Károly polgármester meghívására részt 
vettem az Ösvény Esélynövelô Alapítvány ünnepségén, valamint délután a központi iskola udvarán kivitelezett mûfüves 
pálya felavatási ünnepségén illusztris vendégek közt. 30-án Berettyóújfaluban szertartást végeztünk Pálffy Sándor 
(szimpatizánsunk, aki mindig itt van a búcsún) testvérünk tragikus hirtelenséggel meghalt felesége síremlék megszen-
telésén. Fájdalmas volt emlékezni a nemrég elment testvérre. Október 2-án eleget tettünk hazafiúi kötelességünknek, 
és lelkiismeretünkre hallgatva megmaradásunkra szavaztunk. 8-án Vésztôn részt vettünk és szerepeltünk a Népdal 
és 1848-as katonadal fesztiválon, szép élményekkel jöttünk haza. 22-én részt veszünk a városi megemlékezésen, 
másnap templomunkban lesz ökumenikus megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján, 
amelyen, ha sikerül pénzt szerezni, egy emléktáblát is fogunk avatni. 30-án méltó mûsorral készülünk emlékezni a 
Reformációra, mert a következô évben lesz annak 500. évfordulója. Mindszentek napján halottainkra emlékezünk, 
november 4-én az ’56-os forradalom borzalmas leverését idézzük meg. Szép és kellemes ôszi napokat kívánunk gyü-
lekezetünk nevében városunk lakóinak: Balázsi László ny.mb.unit.lelkész

„kiCsiny, hegyezetlen, színes CeruzÁk”
füles-tÁBor 2016.

Itt vannak az ôsz elsô jelei, a diákok részére megkezdôdött az is-
kola, épp ezért jó lehet visszatekinteni a gondtalan nyári napokra. Az 
idén ötödik alaklommal került megrendezésre a Családsegítô által 
szervezett nyári gyermektábor. Melynek keretében ezen a nyáron 26 
gyermeknek biztosítottunk egy héten keresztül nappali ellátást, ezzel 
15 család részére megoldódott a gyermekfelügyelet. Egy héten ke-
resztül próbáltunk élménygazdag programokat biztosítani a táborlakók 
részére. Volt részük játékban, mozgásban, vetélkedésben, csapatépí-
tésben. Új ismeretekkel gazdagodhattak, új barátságok szövôdhettek. 
A gyerekek kipróbálhatták magukat olyan feladatokban, amely során 
megmérettetett a bátorságuk, rátermettségük. Nyakukba merték venni a siklót, felülhettek lóhátra, és a természetvé-
delmi ismeretek mellett láthatták, a vadászok hogyan adják meg a végtiszteletet az elejtett vadnak. Kvízfeladatok által 
agytornában volt részük. Ehettek finomságokat, amiket a helyi pékek készítettek a számukra, és ügyeskezû asszonyok 
sütöttek otthon a saját konyhájukban. A kézmûves délutánon megismerkedtek egyfajta festési technikával, és készí-
tettek sárkányt is, amelyet sikerült megreptetni. Mozoghattak, ugrálhattak a trambulinban, reggel megmozgatták az 
izmaikat, délben pedig elcsendesedhettek, Tündérbogyó és Lilla történetein.

Megköszönjük a segítôinknek, Komócsin Rebekának és Furkó Dánielnek az egész heti áldozatos, önkéntes munkát. 
Támogatóink voltak: Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal, a szülôk, Szabadságtéri Zöldségbolt, Szabadságtéri Ke-
nyérbolt és Pékség, Gold Pékség, REÁL Földi Csemege, Füzesgyarmati Nök Egyesülete, Kábel Tv Füzesgyarmat, Nagy 
Katalin, Doma Katalin, Palánki Imre, a Családsegítô minden dolgozója, a helyi Vadásztársaság.

A zárógondolatokat a gyermekek aszfaltrajzai ihlették, amelynek egyik témája a szivárvány volt.
„Uram! Nézd a szivárványt,/ hozzád felér./ Védd meg a színeket,/ s a gyermekek szívét.
Fent a felhô szélén, / egy angyal mindent lát./ Hogyan járnak a papíron/a színes ceruzák.
Fent a felhô szélén/egy angyal mindent lát,/ hogy a világot a Földön,/ gyerekek rajzolják.
Kicsiny, hegyezetlen,/színes ceruzák.” /Kormorán/ Pengô Lászlóné, táborvezetô
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folyamatosan népszerûsítjük a kÖrÖs-sÁrrét és füzesgyarmat turisztikai lehetôségeit

A Tourinform Körös-Sárrét iroda a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesülettel együttmûködve ebben az évben is számos 
országos kiállításon és rendezvényen vett részt kiállítóként. Ezzel célja a térség és a „Körös-Sárrét” név ismertségének 
növelése, az egyes települések megismertetése, valamint a kiadványok terjesztése és eljuttatása a belföldi és külföldi 
turisták, illetve a rendezvényekre látogató közönség számára. Szeptemberben Magyarország két egyedülálló rendez-
vényén számos kiállító között jelentünk meg a Hajdúszoboszlói Bioétel- és Borfesztiválon és a IX. Nemzeti Vágtán, 
Budapesten. A Bioétel- és Borfesztivál Magyarország egyedülálló gasztronómiai eseménye, ahol bio és bor összeforr.  
A fesztivál a bio ételeket és kiváló magyar borokat népszerûsíti Hajdúszoboszlón és látványos, érdekes programokkal 
egyre több hazai és külföldi érdeklôdôt vonz. A rendezvénytér legforgalmasabb helyén, a központi színpad mellett lévô 
turisztikai kiállítói standon, az esemény mindhárom napján elérhetôek voltak a Körös-Sárrét teljes turisztikai kínálatát 
bemutató kiadványok. A Nemzeti Vágta idén 9. alkalommal került megrendezésre, melynek keretén belül nem csak 
a versenyek és lovas bemutatók, hanem az Andrássy úton megrendezett Vágta Korzó is helyet kapott. A rendezvény 
célja a nemzet összefogása a lovas hagyományokra építve, amit évrôl-évre több százezer vendég keres fel. A Korzón 
a települések sátrai és kézmûves vásár mellett a Magyar Turisztikai Ügynökség is helyet kapott, ahol számos kiállító 
mellett a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület is megjelent. Mindkét rendezvényen a füzesgyarmati Tourinform iroda 
munkatársai fogadták és tájékoztatták a  látogatókat és érdeklôdôket.

A térségi kiadványok a látogatók körében nagyon népszerûek voltak. A közönség érdeklôdésének középpontjába 
kerültek a Füzesgyarmatról szóló turisztikai információk, a füzesgyarmati Kastélypark Fürdô, a Dévaványai Strandfürdô 
üdüléssel és szállással kapcsolatos kínálatai, és a térségben található szálláshelyek, kirándulási és aktív pihenést 
biztosító helyei. Mindkét helyszínen nagyon népszerû volt a „Turisztikai Totó” hagyományos kvíz játék is. A hibátla-
nul kitöltött feladatlapok tulajdonosai nyereményként a térségi települések képeit ábrázoló hûtômágneseket kaptak 
ajándékba. A Nemzeti Vágtán a Totó résztvevôi a térség nyolc szálláshelye által felajánlott szállás ajándékutalványok 
egyikéért játszottak nagy kedvvel. Tapasztalataink szerint eredményes, sikeres és színvonalas volt térségünk bemutat-
kozása ezeken a fontos eseményeken.

Tourinform Körös-Sárrét iroda munkatársai 

szÁrnyra kelt a turul 
gyarmaton

Ítéletidô ide, ítéletidô oda, 
mégis megtartásra került az 
a könyvbemutató, amelyen 
kincses zoltán tárta a gyar-
mati közönség elé az immáron 
teljes turul-trilógia három 
kötetét: a nimród királyt, az 

isten ostorát és az emese álmát. A verses formában megírt eposzokkal 
a szerzô olyan témákat dolgozott fel, amelyek a magyar ôstörténet világába 
repítenek vissza minket, és amelyekrôl igen keveset vagy egyáltalán nem 
beszélünk, pedig a magyarság és az eljövendô nemzedékek önazonossá-
gának erôsítéséhez, az identitásunk és gyökereink megtaláláshoz igen csak 
szükség lenne arra, hogy közelebbrôl megismerkedjünk velük, és magunké-
vá tegyük ezeket a történeteket. A bemutatón közremûködtek: Gulyás Erika 
és Zsombok Réka. Az említett alkotásokhoz egyébként hozzá lehet jutni 
Füzesgyarmaton, a Könyves Rozinál. Jó olvasást hozzájuk.

programajÁnlÓ

vÁrosi ünnepség
2016. október 22.

egészségkÖr: 
amit a kineziolÓgiÁrÓl tudni kell
2016. november 7.
Helyszín: Füzesgyarmat, Családsegítô

kÁdÁr ferenC orszÁgos népzene és 
néptÁnCverseny
2016. november 19-20.
Helyszín: Dévaványa, Mûvelôdési Ház

dumaszínhÁz: 
kiss ÁdÁm ÖnÁllÓ estje
2016. november 24. 19.00 óra
Helyszín: Szeghalom, Mûvelôdési Központ

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
SZO: 10.00-16.00 óráig

n stílustanácsadás n átgondolt terek
n széles körû gyártói kapcsolatok n személyre szabottan, akár egy szobára is
n gazdaságos csomagok n egyedi megoldások

OTTHONLakásból

Hencz nikoletta
lakberendezô 

+36 70 609 2387 
hennislakber@gmail.com

hennis.lakberendezes
www.hennis.wezzpage.hu


