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„Nem érti ezt az a sok ember, mi áradt itt meg, miNt a teNger?
miért remegtek világreNdek? egy Nép kiáltott. aztáN cseNd lett.” 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a magyar nemzet történelmének egyik legfontosabb és legfelemelôbb 
pillanata. 60 évvel ezelôtt a nemzet összefogott, hogy lerázza az elnyomó hatalom rabigáját, és hitet tegyen a szabad 
és demokratikus Magyarország mellett.

A magyar forradalom egyik óráról a másikra tört ki. Egyik óráról a másikra „hasadt meg az égbolt, mert egy nép azt 
mondta: elég volt.” 

Minden nemzedéknek megvan a maga keresztje és felelôssége. Az, hogy kibôl lesz hôs, és ki marad gyáva, az dönti 
el, hogy ki veszi a vállára a keresztet, és ki nem. Az 56-os nemzedék nem kérte, de a puszta kezével is felvette a ke-
resztet, amit a történelem neki szánt. De a kereszttel együtt jár a szenvedés is. Akik nem haltak meg a szovjet tankok 
ágyútüze és a golyózápor közepette, azokat halálra ítélték, megölték, bebörtönözték, tönkretették vagy elüldözték. Bár 
elbuktak, mégis hôsök lettek. Olyanok, akik példaként állnak a rákövetkezô nemzedékek elôtt. 

Köszönjük ’56 Hôseinek!

Füzesgyarmat Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából ünnepi 
megemlékezést tartott 2016. október 22-én, 17 órai kezdettel az általános iskola elôtti kopjafánál. 

Ünnepi beszédet mondott Dr. Kovács József országgyûlési képviselô. Az ünnepi mûsorban közremûködött Mészáros 
János Elek operaénekes. A megemlékezô mûsort vezette: Kovács Gréta Tünde. 

Szervezô: Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
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ÖNkormáNyzati Hírek

• Jóváhagyásra került a Bölcsôde 2016-2017. évi to-
vábbképzési terve, mely szerint Gondozási egységen-
ként egy fô jelöltet küld továbbképzésre. A továbbkép-
zési terv célja, hogy hatékonyan támogatható legyen a 
kisgyermeknevelôk tudásának, képességeinek, készsége-
inek fejlesztése, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket 
a hivatás iránt, segítse a nevelés-gondozás céljaival, az 
intézményi célokkal való azonosulást. 

• A Napközi Otthonos Óvoda vezetôje megtartotta be-
számolóját a 2015/2016. nevelési évrôl. Többek között 
bemutatásra kerültek a pedagógiai folyamatok, a sze-
mélyiség és közösségfejlesztés, az intézményen belüli 
együttmûködés, a pedagógiai munka feltételei, az orszá-
gos alapprogramban feltüntetett elvárásoknak és intéz-
ményi céloknak való megfelelés, valamint az intézményen 
belül mûködô munkaközösségek beszámolói.

• A Tourinform Körös-Sárrét iroda vezetôje megtartotta 
beszámolóját a 2015-ben és 2016-ban végzett szakmai 
tevékenységeikrôl. Bemutatásra kerültek az iroda felada-
tai és tevékenységei, a személyi és tárgyi feltételek, a 
jelentôsebb akciói, az iroda és a turisztikai egyesület által 
készített kiadványok, a kiállításokon és kitelepüléseken 
való részvétel, valamint az elmúlt évek települési statisz-
tikai adatai. 

• Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása” címû pályázaton elnyert támogatás fel-
használásának módosításáról született döntés. A támo-
gatási keretbôl a forgalom mennyisége, a lakosok száma, 
valamint az utak elhelyezkedése alapján a Baross utca és 
a Báthory utca felújítása fog megvalósulni.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzata a „Külterüle-
ti helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelé-
séhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erô- és munkagépek beszerzése” elnevezésû pályázatra 
„Füzesgyarmat, 0599.hrsz-ú külterületi mezôgazdasági 
út fejlesztése” elnevezéssel pályázatot nyújt be, melyre 
maximum 100 millió Ft vissza nem térítendô támogatás 
igényelhetô. A ~2500 méteres útvonalon 3-3,5 m széles 
szórt útalap kerülne kiépítésre, 150 méterenkénti leállási 
lehetôséggel. A megvalósítással az ún. MOL-os út folyta-
tásaként a Mátyás utca végérôl (Csák tanya), a Sársziget-
ben található Réti u. végéig lehetne eljutni úgy, hogy a 
település belterületi részét elkerüljük.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzata a „Helyi ter-
mékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesz-
tése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésû pályázatra „A 
Napközi Konyha és a Piac felújítása Füzesgyarmaton ” 
elnevezéssel pályázatot nyújt be. A pályázati támogatás 
terhére a Piac és a Piac körüli parkolók (Árpád u.) térbur-
kolatának helyreállítását tervezzük megvalósítani, továbbá 
a Napközi Konyha épületének belsô burkolatának felújí-
tását a fôzôhelyiségekben, mosdóhelyiségek átalakítását, 
fûtéscsövek, radiátorok, nyílászárók festését és konyhai 
eszközök beszerzését tervezik be.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-
testülete a fenntartásában létrehozott Füzesgyarmati 
Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetôi beosz-
tására kiírt pályázatát eredménytelenné nyilvánítja, mert 
a benyújtási határidôig pályázat nem érkezett az Önkor-
mányzathoz. Azonos pályázati feltételekkel új pályázat ke-
rült kiírásra.

• Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levô Fü-
zesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetôi tisztségére vonat-
kozó megbízás a törvény erejénél fogva 2016. december 
15-én megszûnik, ennek megfelelôen Füzesgyarmat Vá-
ros Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot írt 
ki a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetôi beosztásá-
ra. A Képviselô-testület a pályázati kiírásra benyújtott pá-
lyázatok formai vizsgálatával a Gazdálkodási és Ellenôrzési 
Bizottságot bízta meg. 

• A mûfüves pálya elhelyezése érdekében telekalakítás-
ra volt szükség, azonban a megjelölt ingatlanok közül az 
egyik határrendezése nem lehetséges. Füzesgyarmat Vá-
ros Önkormányzat Képviselô-testülete hozzájárul a terve-
zett telekalakításhoz, mely szerint a Füzesgyarmat, Petôfi 
u. 8. szám alatti magántulajdonban lévô ingatlanból 1141 
hm2 - telekhatár-rendezéssel, az elôzetesen elkészített 
ingatlanvagyon értékelés szerinti áron - a füzesgyarmati 
ingatlan-nyilvántartásban 2383/2 helyrajzi számú, önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanhoz kerüljön csatolásra, majd 
az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.

látogatás Nowy targba

Nowy Targ Lengyelországi település 2016. júniusa óta 
Füzesgyarmat testvértelepülése. A Tempus Testvérvárosi 
Pályázat keretében a lengyel küldöttség júniusban tar-
tózkodott településünkön, melyrôl már korábban beszá-
moltunk. Október 14-16. között Füzesgyarmat Város Ön-
kormányzata 14 fôs delegációja Bere Károly vezetésével 
látogatott el újra a lengyel térségbe. Az érkezés napján 
Jan Smarduch elnök úr tájékoztatta a füzesgyarmatiakat 
a lengyel közigazgatási rendszer felépítésérôl, és bemu-
tatta hivatalát. Szombaton a környékbeli iskolákat mu-
tatták be a vendéglátók, meglátogattuk a Józef Tischner 
Házat, és ízelítôt adtak hagyományôrzô gorál táncaikból. 
Józef Tischner Nowy Targ és Lengyelország kiemelkedô 
tudósa, korunk utolsó polihisztorai közé tartozik, aki II. 
János Pál pápa barátja és filozófustársa volt. A lengyel 
Ellenállási Mozgalom meghatározó erkölcsi vezetôje volt, 
szellemi örökségét emlékházban ôrzik. A látogatás záró 
megbeszélésén a két vezetô megállapodott abban, hogy 
az együttmûködés színterét szeretnék kiszélesíteni, s 
lehetôséget adni az iskolák és a civil szervezetek részére, 
hogy csereüdülések, labdarúgó táborok, sítáborok, illetve 
gasztronómiai rendezvényeken találkozzanak a jövôben 
akár Füzesgyarmaton, akár Nowy Targ térségében.

/További lehetôségek, információk a Tourinform irodá-
ban elérhetôek./ Tôkésné Gali Mónika
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iskolai Hírek

A szeptemberi „visszaszokás” után ez a hónap már a megszokott kerékvágásban zajlott mind a gyerekek, mind a 
pedagógusok számára. Mint minden hónapunk, ez a hónap is mozgalmas volt, telve munkával és változatos prog-
ramokkal. A gyerekek lelki és testi fejlôdését szem elôtt tartva állítottuk össze számukra a hónap tevékenységeit. 
Iskolánkban a gyermeki lélek óvása, ápolása kiemelt feladatunk. Mindennap arra törekszünk, hogy ennek a nemes fe-
ladatunknak maximálisan eleget tegyünk tanórákon és tanórákon kívül is. A testi egészségük megóvása és fejlesztése 
sem maradhat el a lelki nevelés mögött. Ezen szempontok mentén az alábbi tevékenységeket szerveztük iskolánkban 
a hónap folyamán. 

I. Ünnepi megemlékezések zajlottak az iskolarádión keresztül a pedagógusok készítette és a gyerekek által elôadott 
mûsorokkal. Így emlékeztünk meg az aradi vértanúkról, a forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról és a Taka-
rékossági Világnapról.

II. Értékes elôadásokat hallgathattak a gyerekek a Bántalmazás Elleni Világnappal és a környezetvédelemmel kap-
csolatban. 

III. Versenyeken mérhették össze tudásukat és tehetségüket. Közlekedési versenyeken egy remek pályázat része-
ként, ahol a legjobb teljesítményt nyújtó gyerekek egy kiránduláson vehetnek részt. Meseíró versenyen, amelyet a 
népmese napjának tiszteletére hirdettünk. A remekül megírt meséket az iskolarádióban olvassák fel a szerzôk. Hegyesi 
szavalóversenyen, melyen minden évben részt veszünk iskolánk tehetséges, verset szeretô, bátor tanulóival. Sportver-
senyeken voltak tanulóink Szeghalmon és Békéscsabán.

IV. Közösségépítési tevékenységeink egy hónapban sem maradhatnak el. Ennek a hónapnak kiemelten fontos prog-
ramja a háromhetes projektünk, a Hely, ahol élünk címmel. Három héten keresztül tanórákon és tanórákon kívül is-
merkedtek gyerekeink lakóhelyünkkel. A gyûjtött élményeiket megörökítve, kiállításon nézhetik vissza a központi iskola 
folyosóján. 

Munkánk része az is, hogy megtanítsuk a gyerekeket kulturáltan szórakozni. A Halloween-buli évrôl évre várva várt 
esemény. Így volt ez most is. A 8.b osztályos gyerekek lelkesen szervezték az eseményt. Plakátot készítettek, tombola-
tárgyakat gyûjtöttek, tombola szelvényeket árusítottak társaiknak. Ilyen formán gyûjtenek pénzt a ballagási kiadásokra, 
így segítenek szüleiknek az anyagi terhek könnyítésében.

A rossznyelvek szerint a pedagógus délben már hazamegy, és sok szabadsága van. Remélem, ezt mostani cik-
kemmel is sikerült megcáfolnom. Bízom benne, hogy a gyerekek elmesélték otthon élményeiket. Köszönet azoknak a 
szülôknek, és városlakóknak, akik folyamatosan támogatnak minket, és erôt adnak a munkánkhoz!

Koósné Horváth Angéla, intézményvezetô-helyettes

Tisztelt Füzesgyarmatiak!
“Az élet egyik legszebb jutalma,

hogy miközben az ember másokon segít,
egyben önmagán is segít.”

(Emerson)

Városunkban sok a nehéz körülmények
között élô család, összefogással és elszántsággal

a megsegítésükre lehetünk,
ezért kérjük Önöket, támogassák

„Adventi börzénket”.
Elsôsorban tiszta, használható ruhanemûket, 

lábbeliket, játékokat, könyveket várunk,
de szívesen fogadunk használati cikkeket is.

Begyûjtés helye:
korábbi Japán Múzeum épületében

Ideje: 2016. december 2. (péntek) 9-18 óra.

Karácsony közeledtével az adományaikat
ajándékként szeretnénk tovább adni.

Segítsünk helyben is!

Köszönettel: Margaréta Családos Egyesület
Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
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Falusi diszNótoros

A Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre október 8-án rendezte meg a „Falusi disznótorost”. A sok esôs 
nap közül sikerült egy szép, napos szombaton megrendezni a hagyományosnak mondott disznótort. Nagy volt a 
készülôdés, vártuk haza az elszármazott vendégeinket. Elôzô nap már sütöttük a házi kenyeret és a kalácsot a sza-
badtéri kemencénkben. Már elôzô nap hazaérkezett a vendégek egy része. Megszálltak a szállodában, vendégház-
ban, rokonoknál. Azok, akik csak egy napra érkeztek, vonattal, kocsival, busszal jöttek. Benépesedett a Szabolcs 
úti kisházunk udvara. Már kora reggel érkeztek a malacfogásra, hogy mindennek szemtanúi lehessenek. Késô estig 
figyelemmel követték a disznótoros szokásokat. Felelevenítették a régi emlékeket, disznótoros ízeket. Kemencében 
sült pogácsa, hagymás vér, pecsenye, toros káposzta, orja leves, stb. Egész nap sültek, fôttek a disznótoros ételek. 
Emlékeket felidézve rokonok, barátok találkoztak. Mint mindig, érdeklôdtek a szülôföldjük életérôl. Örömmel látogattak 
el a strandra, és feledhetetlen élmény volt számukra a Hintókészítô Mûhely meglátogatása. Késô este disznótoros 
vacsorával zártuk a napot, a vendégek jókedvvel, nótázással köszönték meg a vendéglátást.

Megköszönjük mi is a támogatóinknak a sok segítséget. A tûzifát, amit Pikó Csaba és Zs. Nagy Sándor biztosított. 
A henteseknek és a szakácsoknak, az egyesület tagjainak, akik azon dolgoztak, hogy minden sikeresen elkészüljön. 
Nem volt hiábavaló a fáradozásunk, mert mindenki boldogan, élményekkel telve emlegeti a „falusi disznótorost”.

Galambos Katalin, egyesületi elnök

elôzzük meg a kÖzlekedési baleseteket!

Az ôszi, illetve téli hónapokban a közúti balesetek jellemzô oka, hogy a gépjármûvezetôk nem az idôjárási-, látási- és 
útviszonyoknak megfelelôen közlekednek. Ebben az idôszakban a legtöbb problémát a csúszós út és a romló látási 
viszonyok jelentik. A jármûvezetôknek figyelembe kell venniük 
ezeket a körülményeket és a biztonságos közlekedés érdeké-
ben gondot kell fordítaniuk jármûveik átvizsgálására, karban-
tartására. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, 
a világítás és a fékrendszer ellenôrzése. Fontos a jól mûködô 
ablaktörlô, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelô ablakmo-
só folyadék, páramentesítô. Gyakori, hogy a szélvédô menet 
közben belülrôl párásodni kezd. Veszélyes, ha a jármû vezetôje 
nem vagy nem jól lát ki a szélvédôn, ezért a szellôztetô-, illetve 
a párát leszárító fûtôberendezésnek is jól kell mûködnie. Taná-
csos száraz törlôt is bekészíteni a kesztyûtartóba.

 A köd, a szitáló esô, a nedves, csúszós utak az év utol-
só és elsô hónapjaiban mindennapossá válnak. A látótávolság 
jelentôsen lecsökkenthet, így a szembejövô forgalom már csak 
nagyon közelrôl észlelhetô, illetve a közeledô jármû távolsá-
ga, sebessége rendkívül nehezen becsülhetô meg. Ezért az 
elôzés fokozott körültekintést igényel. Fôleg éjszaka, de nagyon 
gyakran a nappali órákban is jellemzô lesz a fagypont körüli 
hômérséklet. A száraz és a nedves útszakaszok hirtelen vált-
hatják egymást. Nagyobb követési távolságot kell tartani, las-
sabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkezésének 
kockázata. Rossz manôverezés esetén pedig a hibák könnyeb-
ben korrigálhatóak.

 Az izzók fényereje sokévi használat után akár a felére is 
csökkenhet. A különbözô szennyezôdések, sár és vízpermet 
jelentôsen ronthatják a fényerôt, ezért rendszeresen ellenôrizni 
kell a fényszórók állapotát.

Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Szeghalmi 
Baleset-megelôzési Bizottság!
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megyei turisztikai Fórum

A Tourinform Körös-Sárrét iroda szervezésében 2016. október 26-án Megyei Turisztikai Fórum került megrende-
zésre Füzesgyarmaton. A munkamegbeszélésen a Békés megyei Tourinform irodák vezetôi és munkatársai, valamint 
a Berettyóújfalui iroda szakemberei vettek részt. A megyébôl Békéscsabáról, Gyuláról és Gyomaendrôdrôl érkeztek 
a szakemberek. A fórum elsôdleges célja volt, hogy megoldást találjunk arra, hogy a Körösök-völgye népszerûsítését 
az erôforrások összehangolása által hogyan tudják az irodák költséghatékonyan megvalósítani. Az irodák között fel-
osztásra kerültek a feladatok, így a közeljövôben feltérképezésre kerülnek Szeged, Debrecen, Hajdúszoboszló, Baja 
és Szolnok rendezvényei, ahová már az irodák közös kampánnyal készülnek kitelepülni. A továbbiakban Tôkésné Gali 
Mónika szakmai tájékoztatót tartott a Tourinform Körös-Sárrét iroda tevékenységérôl. E mellett a szervezôk célja volt 
az is, hogy a résztvevôk megismerhessék a Körös-Sárrét mint kistérség turisztikai lehetôségeit, ezért lehetôséget ka-
pott Vésztôrôl Csôsz Ferenc, Szeghalomról Nagyné Hajdu Erzsébet és Dévaványáról Czeglédi Tünde a bemutatkozásra. 
A Megyei Turisztikai Fórum sikeres zárásaként a résztvevôk látogatást tettek a Hotel Garában. 

Lázár Kata 

Helyi worksHop

A Tourinform Körös-Sárrét iroda szervezésében Füzesgyarmati workshop került megrendezésre szeptember 26-
án. A fórumot Tôkésné Gali Mónika vezette le három téma köré építve. Betekintést kaphattunk a Füzesgyarmati 
helyzetképbe turisztikai, kulturális és civil szervezôdés szemszögébôl, bemutatásra kerültek a megjelentek szakmai 
tevékenységei, valamint turisztikai termékfejlesztésre került sor a programgazdák tevékenységeinek összekapcsolása 
által. A workshopra a helyi civil szervezetek, kistermelôk, vállalkozók, pedagógusok és turisztikai szolgáltatók képviselôit 
várták, mellyel a szervezôk elsôdleges célja volt, hogy az ô tevékenységeik összekapcsolása által olyan „terméket” 
tudjanak kínálni, melyet promótálva az ide érkezô turisták figyelmébe tudnak ajánlani. A Tourinform iroda által elindí-
tott ôszi kampányba a fórumon elhangzottak, valamint a további közös együttmûködések ötletei is beépítésre kerül-
tek. Lázár Kata 

sarretitura.Hu

A Tourinform Körös-Sárrét iroda kulcsszerepet vállal a térségbeli aktuális hírek, információk gyors terjesztésében, 
melynek elsôdleges eszköze a www.sarretitura.hu honlap. A weboldalra látogató megtalálhatja a Körös-sárréti 
települések bemutatkozóját, értesülhet a szálláshelyekrôl, látnivalókról és túraajánlatokról. Azonban nem csak a tu-
risták, hanem a lakosok számára is hasznos információkkal szolgál, hiszen a települések legfontosabb hírei, térségi 
információk és rendezvénynaptár is található, mely segítségével a térségi programokról már hetekkel-hónapokkal elôre 
informálódhatnak. 2016-ban eddig 114 cikk és több száz esemény került fel a honlapra. Az irodában megtalálható tér-
ségi kiadványok és online rendezvényfüzetek a honlapról pdf. formátumban letölthetôek, ezzel is segítve a potenciális 
turisták és térségi lakosság informálódását. A weboldalon lehetôség van a Körös-Sárréti hírlevélre való feliratkozásra, 
mely hetente szolgáltat térségi és országos turisztikai információkat, programajánlókat. A honlap sokféle funkciójának 
köszönhetôen népszerûsége, látogatottsága egyre nô. Az Irodának természetesen Facebook oldala is van, ahol napi 
rendszerességgel folyik a térségi események, rendezvények és legfrissebb információk feltöltése, így a helyi lakosság 
számára is hasznos lehet a Tourinform Körös-Sárrét oldal követése. 

zÖld Hírek

„Minden, ami a föld felszínén és felszíne alatt van, szakadatlanul átalakul, mivel a Föld él, és lelke van.”

A mai ember környezettudatos gondolkodása és élete, a jövô nemzedékek életminôségét határozza meg. Az ott-
hon mellett az iskola feladata, hogy a legfogékonyabb korban megtanítsa környezettudatosan gondolkodni és élni a 
gyerekeket. Iskolánk pedagógusai elkötelezetten végzik ezt a feladatot, olyannyira, hogy pályázatot nyújtottunk be az 
Ökoiskola cím elnyerésére. Eddigi tevékenységeink esélyt teremtettek e cím elnyeréséhez. Szeptemberben a tanórá-
kon kívül az alábbi tevékenységek zajlottak iskolánkban: virágos tanterem program elindítása, energiajárôr szolgálat 
felállítása, az intézmény virágoskertjeinek és konyhakertjeinek aktuális munkálatai, zöld hírek faliújság beindítása, 
megemlékezés a Takarítási Világnapról az iskolarádión keresztül, részvétel a füzesgyarmati „Autómentes Napon”, kör-
nyezettudatos nevelés kialakítása program elindítása az alsó tagozaton. 

Koósné Horváth Angéla, intézményvezetô helyettes

Születések
Füredi Zsolt Bendegúz 10. 17.

Balogh Laura 10. 21.

H ázasságkötések
2016. október 1-én került sor Dürgô Edit és Takács László házasságkötésére.

2016. október 15-én került sor Csák Anikó és Szabó Károly házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!
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egyHázaiNk Hírei
Füzesgyarmati reFormátus egyHázkÖzség Hírei

csak az elsô 500 év nehéz!

reformáció… dióhéjban szólni fél évezredrôl… Elfogultan an-
nak a szakasznak a hatása alatt, ahol magunk is vándorlunk… Aki 
ôsszel diót szed-foszt, azt bizony a keze elárulja. Nem titkoljuk, sôt 
büszkék vagyunk rá, hogy a reformáció 499 éve sem múlt el nyom-
talanul. Vagyunk, és leszünk reformátusok Isten kegyelmébôl. Októ-
ber 14-15-én felkerekedtünk Füzesgyarmatról történelmi és hitbeli 
gyökereinket megkeresni. A konfirmandusok tanulmányi kirándulásán 
harmincan vettünk részt. vizsolyra és Hejcére látogattunk. Az ifjú 
felfedezôkkel elôször a vöröslô, puha avaron, a természet ösvénye-
in jártunk. Gyönyörködtünk a Sólyomkô szikláiról elénk táruló ôszi 
panorámában, majd csendes áhítattal megtekintettük a 2006-os 
repülôgép szerencsétlenség helyszínét a Borsóhegyen. A szállásunk-
ra, Hejcére érkezve berendezkedtünk, szedtünk a száz éves, „Nemes 
Sóvári” almafáról, majd bejártuk a patak partját. Megismerkedtünk 
az idôs, 60 éve szolgáló lelkipásztorral, Isti bácsival, és feleségével, 
Judit nénivel. /Ôk 17 gyermeket neveltek föl ebben a kicsi faluban, 
alakjuk élô történelem./ A gyerekekre különös hatással bírt puritán 
életvitelük, egyszerûségük, bibliás jóízû szavaik, szeretetük. Este pe-
dig a kandalló elôtt melegedve a hit útján való felfedezésrôl hallhat-
tunk egy érdekes elôadást.

Másnap Vizsolyban, a „református betlehembe” látogattunk el, 
meghallgatva és megtekintve a Vizsolyi Biblia kiadásának történe-
tét és a bibliatörténeti kiállítást. Hazatérve, a Reformáció Ünnepén 
/Október 31./ már együtt örültünk a gyülekezettel, úrvacsorával él-
tünk, fellépett énekkarunk, és megkoszorúztuk Kálvin János szobrát. 
„Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet kap-
tam Tôled Istenem!” Fiataljaink vidám éneke biztat, ne szégyelljük a 
Krisztusról szóló bizonyságtételt!

Harangalapítvány: Alapítványunk javára a legutóbbi híradásunk óta az alábbi testvérek, illetve családjaik adomá-
nyoztak: Nagy László /Gyula/, Homokiné Dr.Baranyi Ildikó /Brüsszel/, Aggot Péter, Gyáni Károly, Ibrányi Éva, Szécsi 
József, Erdôs Zoltán, Gergely Józsefné, Ulatowszky Ervinné, Fodor József, Nagy Lászlóné, Bökfi János, Mennyei Imréné 
/Páty/, Boross Zsigmond /Szeghalom/, Szatai Erika, Bakonyi Imre, Szabó Istvánné, Kovács István /Murony/, Daru Já-
nosné, Kovács Imre, Keblusek Béla, Barna János, Barna Károlyné, Benedek Lajosné, Kiss Nóra, Szabó Imre, Karas 
Lajosné, Földi Mónika, Földi Lászlóné, Jassó Józsefné, Karas Istvánné, Komócsin János, Papp Ferencné, Vizerné Füredi 
Ilona, Tóth Zoltán /Ausztrália/, Jakus Ferencné, Szilágyi Józsefné, Rozgonyi István /Csongrád/, Márkus Imréné, Zsadányi 
Sándorné, Pálfi Sándorné, Serenia Hay-Wright /Új-Zéland/, Nemes Józsefné, Szabó Péterné, Bökfi Lajosné, Somogyi 
Péterné, Csordás Lajosné, Szabóné Csák Anikó /Anglia/, Fogarassy Judit /Hódmezôvásárhely/, Földi Imréné, Kovács 
Endréné /Székesfehérvár/, Szeghalmi Református Egyházközség.

Ezen túl az Elszármazottak jótékonysági kon-
certjén 185.000 Ft, Mészáros János Elek jóté-
konysági koncertjén 146.000 Ft gyûlt össze, 
valamint név nélkül is érkezett 100.000 Ft ado-
mány. Kimondhatjuk: Harangalapítványunk javá-
ra a bekerülési összeg kétharmada egybegyûlt. 
Jelenleg magyarországi, erdélyi és lengyelorszá-
gi harangöntôkkel folytatunk tárgyalást. Célunk, 
2017 ôszére, a reformáció 500-ik évfordulójára 
három harang zúgjon templomunk tornyában.

Továbbra is köszönettel várjuk a nemes fel-
ajánlásokat. Adakozni a lelkészi hivatalban, illetve 
az Alapítvány számlaszámán lehet:

11733027-20053402 /Füzesgyarmati re-
formátus templom Harangjaiért alapítvány/

Tóth Zoltán református lelkipásztor

A fenti kép Ince László felvétele: A Vizsolyi Árpád 
kori templom elôtt
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szép alkalmakkal bÚcsÚzott az ôsz és ugyaNÚgy JÖN a tél…

Nem mindig sikerülnek elôzetes terveink. Így nem jutottunk el a vésztôi találko-
zóra, de minden más „bejött”, ahogy szoktuk mondani, sôt jöttek más alkalmak 
is. Október 15-én utolsó útjára kísértük és eltemettük id. Kovács Lajos testvé-
rünket. Nem sok hozzá hasonló embert búcsúztattunk (kiállás az elvei mellett, 
szembeállás az erôszakos téeszesítéssel), és félô, hogy nem is igen lesz, ha más 
vonatkozásokban is, elvhûségben kitartó ember napjainkban. Október 21-én 58 
iskolás gyermek töltötte meg templomunkat, akiknek bemutattuk történelmün-
ket, és válaszoltunk okos kérdéseikre. Máskor is szeretettel várjuk kedves peda-
gógusaikkal iskolásainkat megismertetni településünk értékeit.

Számban kicsi volt, de lélekben és mûsorszámokban felemelô és tartalmas az 
október 23-i emléktábla avatás-szentelés a lelkésztársak szolgálatával, a reformá-
tus kórus, szólóénekesek és verselôk közremûködésével. A megyei újság is hozta 
ezt, az ezen a vidéken-környéken, ritka eseményt. Köszönjük a polgármesterünk 
támogatását, Szôke Tomi szép, mûvészi munkáját és Keblusek Béla felszerelô se-
gítségét és templomdíszítô hozzáállását. 30-án három gyertyát gyújtottunk meg 
templomunkban, egyet a reformátor elôdeink emlékére, a másodikat az ’56-os 
forradalom hôseinek, és a november 4-i leverés hôseinek és a kommunista terror áldozatainak emlékére, a harmadi-
kat pedig közelebb vagy régebben elköltözött szeretteink emlékére. Mindhárom alkalomra illôen hangzott Áprily Lajos 
versidézete: „…örömök szállanak, / kedves fôk hullanak, / sírdombok mállanak. / Egy-egy kéz, drága kéz, / mindegyre 
elereszt, / mindennap vereség, / mindennap új kereszt. / Szem mögött, szó mögött / gondárnyék feketül. / És mégis-
ne remegj: / lélek van teveled (Isten van teveled), / nem maradsz egyedül.” És valóban itt lesznek mindig velünk, akik 
bármilyen módon mentek el közülünk! E hit megerôsítésére szóltak a harangok Halottak Napján is, bizodalmunkat to-
vábbra is megtartó Istenünkbe vetni. November 13-án Dávid Ferenc reformátorunkra emlékeztünk, megidézve szellemi 
nagyságát, amivel korát századokkal megelôzte, amiért aztán életével kellett fizetnie, mártíromságot vállalva Déva vára 
börtönében 1579. november 15-én. Az általa és János Zsigmond unitárius fejedelem oltalma alatt megfogalmazott 
és 1568-ban az erdélyi tordai, vízkereszti országgyûlésen törvénybe iktatott lelkiismereti és vallásszabadság még ma 
sem tölti be isteni küldetését sokszor a különbözô vallások és felekezetek türelmetlensége, hatalomra törése, egymás 
üldözése, mellôzése, kirekesztése miatt. November 27-én, az elsô adventi vasárnapon ott a helyünk az ökumenikus 
gyertyagyújtáson a református testvéreink temploma elôtt és a Szent Borbála és Hegyesi János szobrainak parkjában. 
December elsô vasárnapjára Mikulás-napi istentiszteletre készülünk erôsítve magunkat az adventi úton hittel menni 
és karácsonyba megérkezni Jézuskánkhoz. Istentôl áldott, lélekvizsgáló adventet kívánunk városunk minden lakójának: 
Balázsi László, ny. lelkész, mb. püspök.

kÖrNyezettudatos raklapgyártás

A Golden Pallet Kft. 2013-ban kötelezte el magát az FSC (Forest Stewardship Counsil®) nemzetközi szerveze-
tének elvei mellett, méghozzá az elsôk között Magyarországon. Ezáltal teljes mértékben elhatárolódva az illegális 
fakitermeléstôl, a nagy természetvédelmi értékek elpusztításától, illetve a hagyományos és emberi jogok megsértésétôl 
az erdészeti tevékenységek során. Megrendelôink felé biztonsággal tudjuk garantálni, hogy az általunk beszerzett, majd 
feldolgozott rönkök és fûrészáru - amikbôl raklapjaink kerülnek elôállításra- felelôs, megbízható forrásból származnak.

Az FSC tanúsítást kiérdemelni összetett feladat, megtartása pedig folyamatos munkát, ellenôrzést és fejlesztést 
igényel. Raklapjaink elôállítását nyomon kell követni attól a pillanattól kezdve, hogy az alapanyagul szolgáló fûrészrönk
megérkezik cégünkhöz. Ez nem kis munkával jár, ugyanis fûrészüzemünkbe napi 
8 órán keresztül mozgatnak be rönköket, majd onnan ki kész raklapelemeket, 
melyek a szárítás után érkezhetnek szegezô üzemünkbe, ahol összeállításra kerül-
nek raklapjaink, heti 15 mûszakban. A raklapgyártás során jelentôs mennyiségû 
fûrészárut használtunk fel, hiszen a 2015-ös évben 16.000 m3 tanúsított forrás-
ból származó raklapelem került megmunkálásra, több mint 458.000 db raklap 
elôállításához. Cégünk büszke rá, hogy az eddigi felügyeleti auditoknak minden 
évben meg tudott felelni. A jövôben is azon igyekszünk, hogy továbbra is eleget 
tudjunk tenni -FSC tekintetben is- mind a tanúsító szervezet, mind a partnereink 
elvárásainak egyaránt.

Szilágyi Éva

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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kettesFogatHaJtó magyar baJNokság ezüstérmes csapata

2016. október 1-2-án Izsákon került megrendezésre az a kategóriás 
kettesfogathajtó magyar bajnokság. A három versenyszám teljesítése 
után Békés Megye Csapata az ezüstérmet szerezte meg! A csapat tagjai: 
sipos zoltán – Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány, galambos Nándor 
– Füzesgyarmati Lovas Barátok Egyesülete, papp János – Mezôhegyesi Mé-
nes SE versenyzôje, aki Füzesgyarmati lakos. Sipos Zoltán egyéniben bronzér-
mes lett. Németi Judit

kÖzÖseN az egészségesebb városért

2016-ban is számos olyan programot sikerült 
létrehoznunk, mely a városunkban élôk egészség-
védelmére irányult. Az év elsô felében megvalósult 
rendezvényekrôl már korábban hírt adtunk, most 
viszont szeretném a teljesség igénye nélkül néhány 
mondatban bemutatni azokat a fôbb eredményeket, 
programokat, melyek az év második felében valósul-

tak meg. A nyár egyik legfontosabb eredménye volt, – hogy immár a férfiakra is 
gondolva – ingyenes prosztataszûrést szerveztünk. 69 férfi vett részt az említett 
szûrésen, amely arra ösztönöz bennünket, hogy újabb hasonló lehetôséget biz-
tosítsunk az elkövetkezô évben is az érdeklôdôk részére. A következô megmoz-
dulásunk az Európai Sporthéthez kapcsolódott. Tavaly közös tornával hívtuk fel 
a figyelmet a mozgás fontosságára, most pedig biciklizésre hívtuk az érdeklôdô 
felnôtteket és gyerekeket egyaránt. Októberben pedig, mint ahogy azt már 
megszokhatták, immár 5. éve a nôi egészségvédelemre, kiemelten a mellrák 
megelôzés fontosságára irányítottuk a lakosság figyelmét. Bízom benne, hogy 
2017-ben is tovább tudjuk folytatni közös munkánkat az itt élôk egészsége 
érdekében! Szeretnék köszönetet mondani minden támogatónak, akik az éves 
programjaink megvalósításában segítettek bennünket! Figyeljenek magukra, 
járjanak szûrésekre, az egészségünknél valóban nincs fontosabb!

Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô

programaJáNló

kiállítás demJáN iloNa Festô
ÚJ alkotásaiból
Megtekinthetô: 2016. november 30-ig
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

Szitás Erzsébet Képtár

„építészet mûvészete” címû
graFikai kiállítás
Megtekinthetô: 2016. december 2-ig
Helyszín:  Szeghalom, 

Mûvelôdési Központ

az ÖNgoNdoskodás iskoláJa 
– ÖNFeJlesztô tréNiNg
2016. november 26. 10.00-tól
Helyszín:  Szeghalom, Mûvelôdési Központ

adveNti gyertyagyÚJtás
2016. november 27.
Helyszín: Füzesgyarmat, Kálvin tér

vii. adveNti bÖrze 
2016. december 2. 9-18 óra
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

korábbi Japán Múzeum

egészségkÖr: gyertyakészítés
2016. december 5. 17.00-tól
Helyszín: Füzesgyarmat, Családsegítô

karácsoNyi JótékoNysági vásár
2016. december 9. 14.30-tól
Helyszín: Füzesgyarmat, Sportcsarnok

péter aNdrás gimNázium 
szalagavató
2016. december 10. 

madárkarácsoNy,
luca Napi szokások
2016. december 10.
Helyszín: Dévaványa,
Réhelyi Látogatóközpont

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-V: Információs pont a Kastélypark 
Fürdôben. 

n 3D látványtervezés
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.hu


