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Egy élEtpálya ElismErésE 

Fehér László 1986. márciusától tevékenykedik a közigazgatásban, ebbôl több mint 12 éve 
látja el Füzesgyarmat Polgármesteri Hivatalának aljegyzôi feladatait. Munkáját a lehetô leg-
magasabb szakértelemmel és odaadással végzi. Kiválóan együttmûködik Bere Károly polgár-
mester úrral, Dr. Makai Sándor címzetes fôjegyzô úrral, és utódjával Dr. Blága János jegyzô 
úrral, a Képviselô-testülettel, az önkormányzati intézményekkel, civil szervezetekkel és a hi-
vatal munkatársaival is. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalnál vezetôi, szervezôi munkája 
az évek során folyamatosan fejlôdött, eredményessé vált, mely köszönhetô igyekezetének, 
szorgalmának, tanulmányainak és önképzésének. 30 éves pályafutása során az átlagosnál magasabb színvonalon és 
eredményesen látja el feladatát, minden közszolgálati dolgozó elôtt példaként szolgálhat eddigi életútja, pályafutása. 
Ezen életpálya elismeréseként Fehér László aljegyzô urat Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2016. március 15. napján 
a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatával tüntette ki, melyet Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár 
2016. március 31. napján a Képviselô-testületi ülés elején ünnepélyes keretek között adott át számára.

Gratulálunk, Aljegyzô úr! Jakubek Lilla

Dráma és koméDia a manézsban!

Ez lehetne az alcíme a sárréti Hökkentôk 
legújabb produkciójának, amellyel április 9-én, 
szombat este rukkoltak elô az új oktatási és 
kulturális központ nagytermében.

A társulat ötödik éve igyekszik szórakoztatni Fü-
zesgyarmat színházszeretô közönségét. A Boka Gá-
bor által vezényelt vásári komédiák után és mellett 
önálló darabokkal is kiálltak már az egyre népesebb 
számú közönség elé. Nem volt ez másképpen április 
9-én sem, amikor a Kincses Zoltán által írt és ren-
dezett Eszterlánc címû darabot adták elô az új Kultu-
rális Központban, amelynek ez volt az elsô nagyobb 
szabású rendezvénye. A teltház elôtt elôadott sajátos 
hangvételû darab, amelybôl most sem hiányozhatott 
a humor és a meghökkentés, jó fogadtatásra talált a 
nézôk soraiban. Az elôadás sikeréhez üde színfoltként 
hozzájárult a füzesgyarmati majorettesek Napsugár 
csoportja és Kiss Ildikó táncprodukciója.

A cirkuszi világ pompája és harsogása mögött ko-
moly drámák húzódnak. Erre próbált a darab rávilágí-
tani és bepillantást engedni. Szabóné Erzsike, Csák 
Imre és Csák Emese hiteles alakításával érzékelhetô 
volt a családi dráma, de hogy mégis a nevetésé le-
gyen a lényeg, arról gondoskodott porondmesterként 
Nagy Imre, cirkuszigazgatóként Szabó László, kotnye-
les titkárnôként Tüdôsné Marika, földhözragadt légtor-
nászként és cirkuszi mindenesként a rendezô, Kincses 
Zoltán. Most elôször a társulat impresszáriója, Ibrányi 
Éva is színészként állhatott a színpadra a jövô és a 
múlt nagy ismerôjeként, a szakállas jósnô szerepé-
ben. Az elôadás elôtt felmondott jóslata is bevált, a 
nézôtér megtelt, és a nézôk jól érezték magukat.
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Önkormányzati HírEk

rEnDkívüli szociális támogatás igénylésE
Önkormányzatunk tekintetében a szociális kiadások jelentôs 

mértéke miatt nagyon fontos az ezekhez kapcsolódó források 
felkutatása. A források pótlására szolgál a rendkívüli szociális 
támogatás iránti igény benyújtása. Füzesgyarmat Város Önkor-
mányzata vissza nem térítendô támogatás iránti kérelmet nyújt 
be Magyarország 2016. évi központi költségvetésérôl szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontjában megállapított, 
rendkívüli önkormányzati támogatások keretében a rendkívüli 
szociális támogatásra, a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasá-
gi Miniszter által meghirdetett pályázati kiírás alapján.

a FüzEsgyarmati kastélypark kFt. bEszámolója 
a 2015. évi munkáról

A Kft. 2015-ös üzleti évének bevételei a vártnál jobban 
alakultak: a tervezett 65.367 e Ft-os nettó árbevételnél 16,5 
%-kal több, 78.400 e Ft nettó árbevételt realizált a kedvezô 
idôjárásnak és a vendéglátó szolgáltatásának is köszönhetôen.

Megvalósult beruházások, felújítások: A vízforgatásos tech-
nológiával üzemeltetett medencék szûrôrendszerének teljes 
cseréje. Az úszómedence szûrôtartályainak teljes felújítása és 
szûrôtöltet cseréje. A CHP- rendszerû metán kísérôgázt hasz-
nosító villamos kiserômû megvásárlása. A fürdô egész évben 
üzembiztosan mûködött. A felügyelô hatóságok (ÁNTSZ, Ka-
tasztrófavédelem) minden ellenôrzés során rendben találta az 
üzemeltetett létesítményt. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Képviselô-testülete a kizárólagos tulajdonában levô Kastélypark 
Kft 2015. évrôl készült beszámolóját elfogadta.

az intézményi gyErmEkétkEztEtés térítési Díjai-
nak FElülvizsgálata

A térítési díj számításánál figyelembe kell venni azt, hogy 
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élel-
mezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 
Az élelmezés nyersanyagköltsége – tekintettel arra, hogy Ön-
kormányzatunk vásárolt étkeztetés keretében oldja meg az in-
tézményi gyermekétkeztetést –, a gyermekétkeztetést biztosító 
szolgáltató által meghatározott arányszámok alapján kalkuláló-
dik. A 37/2014 (IV. 30.) Korm. rendelet olyan kötelezettségeket 
ró a közétkeztetést biztosító önkormányzati konyhákra illetve 
vállalkozásokra (így például a diétás étkeztetés biztosítása, a 
napi egyszeri gyümölcsszolgáltatási kötelezettség), amelyek-
nek biztosítása a térítési díjak emelését tette szükségessé.

A gyermekétkezetés térítési díjának felülvizsgálata a 
Képviselô-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselô-testület az 
élelmezés térítési díjának megállapítása során köteles rende-
letbe foglalni az új térítési díjak összegét. A gyermekek nap-
közbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések intézményi 
térítési díjának mértéke az alábbiak szerint változik: • bölcsôdei 
327,- Ft+ÁFA/nap/fô • óvodai 298,- Ft+ÁFA/nap/fô • iskolai 
napközi 439,- Ft+ÁFA/nap/fô • iskolai menza 274,- Ft+ÁFA/
nap/fô • családi napközi 288,- Ft+ÁFA/nap/fô

a bÖlcsôDEi gonDozási Díjról 

A bölcsôdében a gondozásért megállapítható térítési díj 
2016. évben az alábbiak szerint határozható meg: egy gyermek 
intézményi térítési díja: 1.587,- Ft/nap. Havi szinten 20 napos 
ellátási napot figyelembe véve az önkormányzati támogatás 
megszüntetésével és gondozásért megállapított díj bevezetésé-
vel 31.740,- forinttal fizetne többet a szülô.

A Képviselô-testület, tekintettel arra, hogy a Bölcsôdében 

a gondozásért külön személyi térítési díjat nem kíván megálla-
pítani, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapel-
látások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján az intézmé-
nyi térítési díjat nulla forintban határozza meg.

a tErülEtFEjlEsztési opEratív programban bE-
nyújtanDó Önkormányzati pályázatokról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében 
támogatási kérelmet nyújt be az alábbi pályázati felhívásokra:
–  TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati 

felhívásra a „Füzesgyarmat, Téglagyári iparterület rehabilitá-
ciója” projektötlettel; 

–  TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenn-
tartható turizmusfejlesztés pályázati felhívásra a „Lázár Gyula 
sportközpont létrehozása” projektötlettel; 

–  TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázatra „A Piactér 
felújítása” projektötlettel; 

–  TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminôség javítása csa-
ládbarát, munkába állást segítô intézmények, közszolgáltatá-
sok fejlesztésével pályázati felhívásra a „Bölcsôde felújítása, 
bôvítése” projektötlettel; 

–  TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázati felhívásra a 
„Városközpont felújítása” projektötlettel; 

–  TOP-3.1.1.-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázati 
felhívásra a „Petôfi és Arany J. utcai kerékpárút építése” pro-
jektötlettel; 

–  TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fej-
lesztése pályázati felhívásra „Egészségügyi központ felújítá-
sa” projektötlettel; 

–  TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja „Szo-
ciális bérlakás építése” projektötlettel.

víztErHElési Díj tárgyévi mértékénEk jóváHagyása
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 

– a településen szennyvíz közszolgáltatást végzô Alföldvíz Zrt. 
javaslatára – tudomásul veszi, hogy 2016. április 1-i hatállyal 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának illetékességi területén 
a szennyvíz közszolgáltatást igénybevevôk tekintetében az aláb-
bi vízterhelési egységdíjak kerülnek meghatározásra:

Fogyasztói szegmens vízterhelési egységdíj (Ft/m3)
Lakosság 2,52 Önkormányzat 3,80
Hatóság 5,70 Szippantott szennyvíz 8,60

tûzoltó gyûjtEmény vásárlása 

Lázár Lajos, 5525 Füzesgyarmat Sas u. 6/A sz. alatti la-
kos eladási ajánlatot tett az önkormányzat részére a tulajdo-
nában álló tûzoltó gyûjtemény tekintetében, 1 millió forintos 
vételáron. A gyûjtemény jelenleg a Kossuth utca 67. sz. alatti 
volt szolgálati lakásban van elhelyezve, tekintettel arra, hogy 
a Képviselô-testület 28/2013 (II. 14.) határozatával erre a tu-
lajdonosnak engedélyt adott. A tulajdonos elmondása alapján 
a gyûjtemény muzeális értéke jelenleg 3 és fél millió forint. 
A Képviselô-testület a tûzoltó magángyûjteményre vonatkozó 
ajánlatot az abban meghatározott 1 millió forintos vételár ki-
kötésével elfogadta, azzal, hogy 2016. évben 200.000 forint 
foglaló megfizetését vállalja a Képviselô-testület (amennyiben 
az eladó kéri azt). A vételár fennmaradó 800.000 forintos ré-
szét a Képviselô-testület a 2017-es költségvetési évben vállalja 
megfizetni Eladó részére.
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tErmészEtjáró szolgáltatási pont és országos kékkÖr (okk)
kErékpár szolgáltatási pont a tourinForm kÖrÖs-sárrét iroDában

2015-ben a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület partnerként 
díjmentesen csatlakozott a Magyar Természetjáró Szövetség és a 
Multipont Program Zrt. együttmûködésével elindított Országos Kékkör 
Kedvezményes Szolgáltatóhálózathoz. Ennek köszönthetôen a Tourin-
form Körös-Sárrét iroda mint Természetjáró Kártya elfogadóhely és 
Kerékpár Pont tud nyújtani kerékpár kölcsönzési és javítási szolgálta-
tást a Természetjáró Kártya birtokos turistáknak, és még több túrázó 
számára lesz elérhetô. Az iroda adatai és elérhetôségei felkerülnek 
a Magyar Természetjáró Szövetség weboldalára, valamint a kedvez-
ményrendszerbe. 

tErmészEtjáró kártya (tEka): Az Országos Kékkör (továbbiakban: OKK) nyomvonalán kialakításra kerülô természetjáró 
és kerékpáros szolgáltatóhálózat az ökoturizmus fejlôdését, a túraútvonal látogatószámának növekedését, valamint a nyomvonal 
körzetében mûködô szolgáltatók mûködését, fejlôdését hivatott elôsegíteni.

A Magyar Természetjáró Szövetség és a Multipont Program Zrt. együttmûködésével elinduló Természetjáró Kártya a túrázók 
által használt, vásárolt kártya, amellyel a Kékkör nyomvonalán tudnak kedvezményesen vásárolni, illetve különbözô szolgáltatá-
sokhoz hozzájutni. A kártya felmutatása kedvezményre jogosít fel.

onlinE kártyaigénylés: Természetes személyek a Természetjáró Kártya iránti igényüket a www.termeszetjarokartya.hu 
weboldalon az online Igénylôlap kitöltésével tudják benyújtani. Természetjáró kártya (TEKA) elérhetô a Facebookon is: https://
www.facebook.com/TEKA

kik FogaDHatják El a tErmészEtjáró kártyát? Azok a különbözô szolgáltatók, kereskedôk, állami létesítmények, 
Tourinform irodák, akikkel a Magyar Természetjáró Szövetség csatlakozási szerzôdést kötött. A Természetjáró Kártyával rendelkezô 
látogatók, turisták a következô szolgáltatásokat vehetik igénybe a Tourinform irodában nyitvatartási idôben: kedvezményes 
kerékpár kölcsönzés: Vendégeink 32 db Schwinn Csepel gyártmányú felnôtt kerékpár közül választhatnak az irodánkban. A 
kedvezmény mértéke: 11% a kerékpárkölcsönzési díjból. kerékpár szerviz, javítás: Az érvényes Természetjáró Kártya felmu-
tatása után kerékpáros mûszaki elsôsegély csomag, javítási eszközök, alap szerszámkészlet, valamint kerékpár tisztító eszközök 
vehetôk igénybe az irodában. További információ található a Magyar Természetjáró Szövetség honlapján: http://termeszetjaro.hu/ 
és a Természetjárók Térinformatikai Rendszerének oldalán: http://www.ttrmap.hu/

inDul a stranDszEzon

A Kastélypark Fürdô tavaly eredményes évet zárt. Mind a 
fürdôbe látogatók, mind a szállást igénybevevôk száma nôtt, 
köszönhetôen a kedvezô idôjárásnak. Reméljük, hogy idén 
is sok napsütéssel ajándékoz meg bennünket a természet! 
Május 1-tôl teljes üzemben várjuk a pihenni, szórakozni vá-
gyókat, a tan- és úszómedencéket, a kisgyermekek a pan-
csolót is használhatják. Májustól újra meghirdetjük a „Csob-
banó szerda” akciónkat, melynek keretében minden szerdán 
érkezô vendégünk 480 forintos áron veheti igénybe a fürdô 
szolgáltatásait /a 6 éven aluliak 270, illetve 170 forintos 
áron/. Azok a helyi lakosok, akik a hét többi napján érkeznek, 
kuponos akcióval kedvezményes áron strandolhatnak. Meg-
újult környezetben folytatjuk büfészolgáltatásunkat. Legyen 
Ön is a vendégünk!

A Kastélypark-fürdô árjegyzékét az alábbi linken találhatják: 
http://www.kastelyfurdo.hu/6_%c3%81rjegyz%c3%a9k

Az újságból kivágott kupont felmutatva,
480 Ft-os áron vehetô igénybe a

fürdôszolgáltatásunk 2016. augusztus 31-ig.
Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket!
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Hungary carD a tou-
rinForm kÖrÖs-sárrét 

iroDa jóvoltából

A Hungary Card egy ma-
gyarországi turisztikai ked-
vezményekre jogosító kártya, 
melyet áprilistól a Tourinform 
Körös-Sárrét iroda által ked-
vezményesen igényelhet meg. 
A kártyának háromféle típusa 

létezik, mely mind több és több kedvezményre jogosítja fel nem csak Önt, 
hanem a családtagokat, barátokat is, hiszen a kártya nem névre szóló. Hasz-
nálatával 10-100 % kedvezménnyel válthat belépôt többek között színházba, 
múzeumba, strandra, kalandparkba, állatkertbe, valamint kedvezményesen 
foglalhat szállást, és hódolhat a gasztronómiai élvezeteknek éttermekben. 
A magasabb szolgáltatást nyújtó kártyatípusoknál mindezek mellett ingye-
nes múzeumbérletre, kedvezményes vasúti és Volán menetjegyre és ingye-
nes helyi közlekedésre is jogosult nagyvárosokban. Mindezt figyelembe véve 
nem csak a nyaralást tervezôknek, utazni szeretôknek ajánljuk, hiszen ki-
mondottan hasznos lehet nagyobb városokban, mint például Debrecenben, 
Szegeden tanuló diákok részére is az ingyenes vagy kedvezményes utazás 
igénybevételével. A több, mint 200 oldalas elfogadóhelyeket tartalmazó füzet 
a nyomtatott formátum mellett az interneten és mobil applikáció formájában 
is elérhetô, mely segítségével megkereshetjük az adott település beváltóhe-
lyeit. További információért és kedvezményért keresse fel honlapunkat: www.
sarretitura.hu, látogasson el irodánkba vagy az 57520-as kód segítségével 
rendelje meg kártyáját a www.hungarycard.hu honlapon. Vásároljon árked-
vezménnyel, pihenjen és spóroljon az ország egész területén!

Tourinform Körös-Sárrét iroda

tisztElt lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Füzesgyarmaton lévô közmûszolgáltatók 
felé mûszaki hibabejelentéseiket ingyenesen az alábbi telefonszámokon 
vagy e-mail címeken tehetik meg:

sistrade kft. (közvilágítás)
Telefon: +36/80 – 204-270 –hibabejelentés
E-mail: mezei-vill@mezei-vill.hu • Honlap: www.kovika.hu

E-on energiaszolgáltató kft.
Telefon: +36/80 – 210–310 – általános hibabejelentés
  +36/40 – 200–950 – ügyfélszolgálat
E-mail: araminfo@eon.hu
Honlap: eon.hu/altalanos_hibajelentes (bejelentkezés után)

égáz-Dégáz Földgázelosztó zrt. 
Tel:  +36/80 – 440–141 – általános hibabejelentés 

+36/80 – 820–141 – általános hibabejelentés
E-mail: info@gdfsuez.hu • Honlap: egaz-degaz-foldgazeloszto.hu

alföldvíz zrt.
Tel:  +36/40 922-334 – ügyfélszolgálat 

+36/80 922-333 – mûszaki hibabejelentés
E-mail:  ugyfel@alfoldviz.hu – ügyfélszolgálat

info@alfoldviz.hu – mûszaki hibabejelentés • Honlap: alfoldviz.hu

invitel távközlési zrt.
Tel: 1445 – általános mûszaki hibabejelentés
E-mail: helpdesk@invitel.hu • Honlap: invitel.hu/lakossagi

Szennyvízszippantás - Varga Sándor egyéni vállalkozó
Tel: +36/20 – 210–9359 (magán telefonszám)

programajánló májusra

anyák napja DélElôtt: vErsEs-énE-
kEs mûsor a margaréta csaláDos 
EgyEsülEt kÖzrEmûkÖDésévEl
2016. május 1. 11 órától
Helyszín: Unitárius templom

majális
2016. május 1.
Helyszín: Kastélypark Fürdô

a bálint-FélE csEppEk gyógyHatásai 
2016. május 2. 17.00 óra
Helyszín: Civil Ház, Klapka u. 34.

túzokFEsztivál – 
tErmészEtvéDElmi nyílt nap
2016. május 7.
Helyszín: Dévaványa, Réhelyi Látogatóközpont

csaláDnap a margaréta csaláDos 
EgyEsülEt szErvEzésébEn 
2016. május 14. 
Helyszín: Kastélypark Fürdô elôtti tér

gyErmEkruHa bÖrzE 
2016. május 21. 8-12 óráig
Helyszín: volt Japán Múzeum, Kossuth u. 10.

FûszErEsEk és kézmûvEsEk vására 
2016. május 28. 
Helyszín: Kastélypark Fürdô elôtti tér

gyErmEknap
2016. május 28. 
Helyszín: Kastélypark Fürdô elôtti tér

labDarúgás
Füzesgyarmati SK - Tótkomlósi TC
2016. május 14. 17:00 óra

FüzEsgyarmati sk - oH. rákóczi 
vasas sE
2016. május 25. 17:30 óra
Helyszín: Lázár Gyula Sporttelep 

További információ:

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Tel.: 66/470-395 Fax: 66/470-395
E-mail: fuzesgyarmat@tourinform.hu
Honlap: www.sarretitura.hu
www.tourinform.hu
A Tourinform Iroda nyitvatartása:
H–P: 9.00-17.00 óráig
Szombat: 10.00-16.00 óráig
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óvoDás sakk bajnokságon jártunk.

2016. április 2-án Békéscsabán jártunk óvodások számára meghirdetett sakk 
bajnokságon. Mile Milán, a Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda Pillangó csoportos 
óvodása, október óta sakkozik. Nagy örömömre napról napra, hónapról hónapra 
látszott, hogyan fejlôdik, megszerette a játékot. Nagypapája szinte minden nap 
játszott vele egy partit. Lassan, de biztosan tapasztaltam, hogy jó érzéke van a 
sakkhoz, próbálja kitalálni ellenfele gondolatait, megfontolt és kitartó lett a játék 
hatására. Így született meg az elhatározás, hogy benevezünk a bajnokságra.

A versenyt a Békéscsabai Penza lakótelep óvodájában rendezték meg. Szigorú, 
profi bírák, és rutinos ellenfelek vártak bennünket, ettôl egy picit meg is lepôdtünk, 
de Milán állta a sarat. Reggel 9 órától, 12 óráig, mindenki játszott mindenkivel, 
így a hosszú és igen fárasztó agytorna után megszületett a végeredmény: Mile 
Milán 5. helyezett lett a megyei sakk bajnokságon. Nagyon büszkék vagyunk az 
eredményre, és szívbôl gratulál az egész óvoda!

Ibrányi Éva, óvodapedagógus

iskolai HírEk – március

Ebben a tanévben a tavaszi szünet napjaival lerövidült a hónap, de ez nem azt jelenti, hogy az iskolai mindennapjaink 
ne lettek volna izgalmasak és munkásak. A hónap során tanulóink 8 versenyen bizonyították sikeresen tehetségüket. 
Helyi versenyt rendeztünk történelembôl és természetismeretbôl. Területi versenyen vettünk részt Körösladányban 
magyar nyelvbôl és matematikából, Vésztôn népdaléneklésbôl. Megyei versenyeken szerepeltek gyerekeink sikeresen 
szépírásból, magyar nyelvbôl, helyesírásból. Büszkék vagyunk, hogy második éve a mi intézményünk a házigazdája a 
megyei Szépíró versenynek. A hónapban 2 helyi rajzpályázaton és egy csökmôi rajzversenyen vehettek részt tehetsé-
ges gyermekeink. A 7., 8. évfolyam tanulói egy tanulságos drogprevenciós elôadáson vettek részt. Évrôl évre iskolánk 
tanulói színvonalas ünnepi mûsorral készülnek a március 15-i Nemzeti Ünnepünkre intézményünkben és városunk-
ban. Így történt ez most is. Büszkék vagyunk, hogy megtanítjuk gyermekeinket ünnepeink méltó megünneplésére. A 
szabadidô jókedvû és hasznos eltöltése is teret kapott ebben a hónapban is. A hagyományos télûzô szalmabábu ége-
tés, alsós húsvéti játszóház és húsvétváró családi nap mind ezt szolgálta. A fenti felsorolás a pedagógusok és gyerekek 
együttes munkájáról beszél. A sikerek mögött rengeteg munka van. Iskolánk folyosóján elhelyezett „Büszkeségeink” 
fala ebben a hónapban is megtelt, amire valóban nagyon büszkék vagyunk.

Koósné Horváth Angéla, intézményvezetô-helyettes

Hagyományôrzô program az óvoDában

Immár 6. éve, hogy a „Lurkó Húsvét” címû projektünk megrende-
zésre kerül az óvoda falain belül. Szeretnénk, hogy a lassan feledés-
be merülô régi, helyi hagyományokat megismerjék a gyerekek, és azt 
felnôtt korukban is megôrizzék! A háromhetes rendezvényt minden év-
ben a „Gyûjtô héttel” kezdjük, melyre a szülôk együttmûködésére szá-
mítva - kukót, nyers tojást, képeslapokat és kölnis üvegeket gyûjtünk.

Majd a „Virághét” programjaival tovább színesítettük a gyermekek 
élményeit. Tojásételt készítettünk, tojáshéjból húsvéti dekorációkat készítettünk. A nevelôtestület tagjaival kipróbáltuk 
a mézeskalács tojások dekorálását. Végül a „Nagyhét” forgatagával zártuk a rendezvényünket. Igazi Cuháréval fejez-
tük be a húsvéti várakozás harmadik hetét, amely során megismerkedhettek a gyerekek a hagymahéjas tojásfestés 
mûvészetével, valamint a locsolkodási szokásokkal. A Füzesgyarmatiak és Elszármazottak házánál megcsodálhattuk a 
beépített kályhát, megismerkedhettek a kemence használatával, megkóstolhatták a kemencében sült Kürtôskalácsot. 
A Népdalkörösök jóvoltából ismét hallgathattunk katonadalokat és népdalokat. A táncházi mulatságunkat pedig min-
denki meglepetésére az óvodapedagógusok és egy lelkes szülô által betanult néptánc mûsorral zártuk, melyre még Mi 
felnôttek is nagy izgalommal készültünk. A fellépésünket több hét gyakorlása elôzte meg, egy néptánc oktató segítsé-
gével és koreográfiájával. Az elsô megmérettetésünk jutalma, a gyermekek tapsa és a kollégák elismerô szavai voltak.

Úgy gondolom, ezt a hagyományt tovább kell folytatni! Mindenkinek köszönjük önzetlen hozzájárulását és munkáját, 
hogy immár hatodik éve színesíthetjük meg a gyermekek óvodai életét, felvállalva a helyi hagyományok ápolását!

Lázárné Molnár Edit, munkaközösség vezetô

A Füzesgyarmati napközi otthonos óvodás, és bölcsôdés gyermekekért alapítvány
köszönettel vette a 2014. évi adó 1%-át, melyet udvarfejlesztésre és

tartós betegséggel küzdô gyerekek támogatására használtunk fel.
Az idén is köszönettel fogadjuk szíves felajánlásaikat, az alábbi adószámra:

18381580-1-04
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„a múlt visszHangja a jÖvôbEn”

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század In-
tézete az elsô világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Elsô Világháborús Cen-
tenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett azzal a céllal, hogy ez által is hozzá-
járuljon a korszakkal kapcsolatos ismeretek bôvítéséhez. Az „Elsô Világháborút és a kapcsolódó 
történelmi eseményeket felidézô, a hôsöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális programok, 
mûvészeti tevékenységek” támogatására. A pályázaton a Margaréta Családos Egyesület nyert, mely 

által lehetôséget biztosított a helyi iskolás gyermekeknek, kreativitásuk kiteljesedésében. A projekt 2016. március 31-
én zárult. Sok alkotás érkezett, melyet ezúton is köszönünk, mind a gyermekeknek, mind pedig pedagógusaiknak és 
családtagjaiknak, és nem utolsó sorban az Emlékbizottságnak!

A sokatmondó alkotások közül kellett a zsûrinek kiválasztani azokat a képeket, amelyek oklevelek és különdí-
jak elnyeréséhez méltónak találtak, valamint minden gyermek emléklapot, ajándékot kapott, aki rajzával kitüntette 
ezt a megemlékezést. Ezúton is köszönetet mondunk a zsûrinek. A bírálóbizottság tagjai: Koósné Horváth Angéla 
intézményvezetô - helyettes (zsûri elnöke), Földi Mónika történelem szakos tanárnô, Kovács Gréta Tünde - végzett 
mûvészeti iskolás, egyetemista. Victor Hugo örökbecsû idézete, miszerint: „Mi a történelem? A múlt visszhangja a 
jövôben. A jövô tükrözôdése a múlton.”, az alábbi eredményeket hozta a pályázók közül: I. helyezett: Marton Zsófia 3/b, 
II. helyezett: Szabó Anna Ildikó 4/c, III. helyezett Tasnádi Tamás Ádám 4/b osztályos tanuló. A zsûri különdíját kapta 
Szabó Tímea 6/b. osztályos tanuló. A 3.a és 4.c osztály Különdíjban részesült, mivel az osztályból minden gyermek 
alkotásával hozzájárult a pályázat sikeresebbé tételéhez. Füzesgyarmat Város Önkormányzata és a Margaréta Csalá-
dos Egyesület Különdíjban részesíttette az alábbi pályázókat: Hegyesi Dominika 7/a, Megyesi Gabriella 4/b, Horváth 
Fruzsina 4/c, Szücs Gábor István 4/c, valamint Kövér Laura 3/a, Farkas Ármin Rómeó 5/b, Patai Zita Éva 5/b, Tasnádi 
Zsolt 5/b, Vámos Zsombor 5/b.

Szívbôl gratulálunk a díjazottaknak, felkészítôiknek és remélem, hogy a rajzaik által is gazdagabbá váltan, továbbra 
is méltóképpen tudunk emlékezni az I. világháború áldozataira. 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, egyesületi elnök

Húsvétváró csaláDi nap

Mint minden évben, most is megtartottuk a húsvéti ünnep közeledtével a Füzes-
gyarmati Nôk Egyesülete által szervezett Húsvétváró Családi Napot. A Füzesgyarmat 
Idegennyelv Oktatásáért Alapítvánnyal és a helyi Egyesített Szociális Intézménnyel 
közösen megrendezett programon, számtalan szebbnél szebb húsvéti ajándékot 
készíthettek a gyerekek és a felnôttek egyaránt. Minden évben másfajta technikát 
ismerhetnek meg a programra látogatók, de természetesen a hagyományôrzésre 
is gondolunk, hiszen ebben az évben is lehetôséget teremtettünk arra, hogy a régi, 
természetes alapanyagokból elôállított tojásfestést is bemutassuk az érdeklôdô 
gyerekeknek. A programon locsolóverseket is mondhattak a bátrabbak, akiket 
különbözô jutalmakkal díjaztunk.

Finomságokkal is készültünk a gyerekeknek, hiszen egyesületünk aktív nôtagjai 
többek közt gofrit sütöttek a gyerekek részére. Ebben az évben húsvéti tojásfát is 
állítottunk a város központjában a református templom elôtti téren. Az ünnep elôtti 
napokban közel 500 darab tojást és egyéb húsvéti tárgyat helyeztek el kicsik és 
nagyok egyaránt felhívásunkra. A legtávolabbi tojás Svédországból került a tojás-
fára, de az ország számos pontjáról is jöttek látogatók a településre, akik szintén 
színesítették saját készítésû húsvéti tojásaikkal a füzesgyarmati tojásfát. Jövôre 
ismét várjuk a gyerekeket és a felnôtteket programunkra.

Köszönet mindazoknak, akik segítették a rendezvényünk színvonalas és tartal-
mas megvalósítását!

Suchné Szabó Edit, Füzesgyarmati Nôk Egyesülete
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EgyHázaink élEtE
tûz!

- Jézus Krisztus elsô feljegyzett igehirdetése így kezdôdik: 
„Az Úrnak Lelke van énrajtam…” /Lk. 4,18/ Pünkösdkor kiáradt 

a Lélek tüze! Ahova Jézus küld, ott a Lélek uralkodik ma is.
- Megtérésekor /1654/ Pascal így írt: „Tûz! Ábrahám, Izsák és 

Jákob Istene nem a filozófusok és tudósok Istene. Bizonyosság. 
Bizonyosság. Tapasztalat. Öröm. Békesség. Jézus Krisztus Istene. 
Az én Istenem és a te Istened. A te Istened az én Istenem. Meg-
feledkezni a világról és mindenrôl, Istent kivéve...” Az Istennel való 
találkozás – lángoló titok. Nyilvánvalóan nagy élmény volt ez Pascal 
számára. És a legelsô szó, amit ennek kifejezésére használt, a tûz 

volt. - A hit titka a szentlélek belsô bizonyságtétele ma is. A Szentlélek Isten eljött, élô hitre visz. Az Atya: Isten 
felettem. A Fiú: Isten velem. A Szentlélek: Isten bennem. újjászületés! alkalmaink: Május 1. Vasárnap de. 10 óra 
Anyák napi ünnepünk, Május 15. Pünkösdvasárnap de. 10 óra a templomban, Május 16. Pünkösdhétfô, szabadtéri 
istentisztelet a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Körének házánál. Mindenkit szeretettel várunk! Híreink: 
Templomunkat szeretnénk felújítani, ezért pályázatot adtunk be. /Településképet meghatározó épületek külsô rekonst-
rukciója/ - címmel. Kérjük rá Isten áldását! Legyen áldott pünkösdünk, kérjük mindnyájan: jöjj teremtô szentlélek!

Tóth Zoltán, református lelkipásztor

koranyári tavasz tElE virágokkal…

Március dereka megpróbálta tavaszváró életünket a hideggel, esôvel, 
széllel. De az ökumenikus ünnepi istentiszteletünk március 13-án, a re-
formátus testvéreink gyülekezeti termében felmelengetett. Szép megem-
lékezések hangzottak el, a mi mûsorunkban Hegyesi Dominika elôadta 
a Honfoglalás dalát (Kell még…). Közösen pedig, hárman elénekeltük 
egyik legszebb hitvalló énekünket (Hatalmas Isten, gyôzhetetlen várunk, 
Rabok reménye, jóság és erô…). A hivatalos városi ünnepségen felesé-
gemmel koszorúztunk a színvonalas iskolai elôadás után (sajnos, hogy 
végig esett a hideg esô) az unitárius egyházközség és a Szent György, 
a Mártír Nemzetközi Lovagrend nevében. Az ünnep alkalmával adták át 

településünk egyik legnagyobb álmodójának, önzetlen munkásának, gyülekezetünk jólelkû támogatójának, id. Laskai 
Andrásnak a Pro Urbe díjat. Amikor írom e sorokat, nagy szenvedés, de türelemmel viselt betegség után már halott. Re-
ményeink szerint a Húsvét ünnepe elhozta számunkra az örökéletbe vetett hitünk krisztusi bizonyosságát, erôsödését. 
Ünnepelt a város, bár nem sok embert lehetett látni az utcákon, de hisszük, hogy Jézusra is gondoltak otthonaikban. 
Beköszöntött a „nyári” április virágözönnel és újabb reménykedések 
rügyfakadásával. Istenünk kiárasztotta lelkét mindenekre, megújult a 
természet, így emberi életünknek is meg kell újulni, mert Isten lelke 
bennünk is munkálkodik. Ahogy a zöldülô füvet nem lehet kalapáccsal 
sem visszadöngölni a földbe, mi se kerülhetjük el a szellemi-lelki-
vallásos megújulást, mert a létünk „virágzás, élet és örök”. „Testvé-
rek…sose nézünk hátra!/...ne kérdjük, / ültessünk virágot, / szeressük 
és megértsük / az egész világot!” E jelképes „virágültetés” volt április 
10-én a Költészet Napja alkalmából való megemlékezésünk legalább 
egy-egy József Attila és Márai Sándor verssel, írással, hiszen kettejük 
születésnapja ez a nap. 17-én hittanosainkkal megtartottuk a tavaszi 
gyermekistentiszteletet, szere-
tetvendégséggel és tombolázás-
sal. 24-én Szent György napján 
megemlékeztünk az 1326-ban, 
Károly Róbert királyunk által ala-
pított lovagrendünkrôl.Közben 
készültünk az Anyák Napjára, 
hogy méltányos, színvonalas 
mûsorral köszöntsük Isten után 
a legdrágábbakat. Sok-sok erôt, 
egészséget, szép álmokat, ter-
veket, kitartást kívánunk a ta-
vaszra: Balázsi László lelkész, 
ny. mb. püspök

Születések
Bihari Bence 03.09.,
Huszár Zente 03.10.

H ázasságkötések
2016. március 25-én került sor 
Bíró Nóra és Vámos László Károly 
házasságkötésére. 2016. április 
8-án került sor Víg Mária és Fekete 
Gyula házasságkötésére.
Sok boldogságot kívánunk a fiatal 
pároknak!



kiadja: Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete
Felelôs kiadó: dr. Blága János jegyzô • Felelôs szerkesztô: Szerkesztô Bizottság • szerkesztôség címe: Polgármesteri Hivatal, Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

E-mail: amondofgy@gmail.com • Tel.: 491-058 • nyomda: Nagy Szabolcs nyomdaipari vállalkozó • ISSN 2062-6681 (Nyomtatott) • ISSN 2062-669X (Online)
Lapzárta minden hónap 5-én. A szerkesztôség a magán jellegû közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal! 

Kéziratot és fotót nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza, kérésre a szerkesztôségi irodában átvehetôk az újság megjelenését követô 30 napig.

sportHírEink
viDa balázs, kick-box világbajnok

Mindig örömmel tölt el, amikor olyan helyi fiatalokkal 
beszélgethetek, akik nemcsak tehetségesek, de felvállal-
ják a sok küzdelmet is céljaik elérése érdekében.

Így volt ez Vida Balázs esetében is, aki 19 évesen már 
többszörös kick-box világbajnok és világkupa gyôztes. 
2013-ban a Lengyelországban megrendezett Európa-baj-
nokságon arany érmet szerzett kick-light szabályrendszer-
ben (ahol fejre, testre és combra támadnak az ellenfelek), 
light-contact szabályrendszerben (ahol csak fejre és testre 
támadnak) pedig bronzéremmel tért haza. 2014-ben a 
Rimini (Olaszország) világbajnokságon is mindkét szabály-
rendszerben indult, és megszerezte a két arany érmet. Ugyanebben az évben Innsbruckban és itthon, Szegeden is 
világkupa gyôztes lett. Vajon hogyan telnek egy bajnok hétköznapjai? Balázs jelenleg két iskolát is végez: hegesztônek, 
illetve edzônek tanul, miközben készül az emelt szintû érettségire testnevelésbôl, és a Testnevelési Egyetemen sze-
retne ôsztôl továbbtanulni. Emellett nagy kitartással és önfegyelemmel végzi az edzéseket edzôi – Fábián Mihály, 
Gasparik Róbert és Guruczi Sándor – segítségével és önállóan is. A cikk megjelenésekor már túl lesz az Innsbrucki 
Világkupán, és készül a májusban Budapesten megrendezésre kerülô világkupára.

Kíváncsi voltam, vajon azért választotta-e Balázs ezt a sportágat, mert szeret verekedni. Erre azt válaszolta, hogy a 
hétköznapi életben soha nem keveredett még verekedésbe, inkább azért szereti a kick-boxot, mert egyszerre igényel 
nagy állóképességet, gyorsaságot, hajlékonyságot és technikai tudást, vagyis igazi kihívást jelent a számára. Elmondta, 
hogy még mindig nagyon sok munka áll elôtte, mert bár már sok mindent elért, még számos lépcsôfokot szeretne 
leküzdeni a magasabb szintû sportkarrierért. Gratulálunk, és további sok sikert a jövôben!

Barkóczi Adrienn

Diákolimpia

Füzesgyarmaton megrendezésre került a megyénkbôl 
Szeghalmi körzethez tartozó tavaszi labdarúgó diákolimpia, 
kettes korcsoport megmérettetése amelyen öt település 
képviseltette magát: Füzesgyarmat, Szeghalom, Körösla-
dány, Vésztô és Bucsa. A rendezvény szervezôi és a csapa-
tok vezetôi kiváló szaktudással rendelkezve végezték munká-
jukat. Név szerint Dr. Csutáné Czikora Ágnes körzetfelelôs, 
edzôk: Bánfi Attila, Nyéki Szabolcs, Zsadányi Lajos, Váradi 
Gyula, Keresztesi János, Szabó Sándor, Bujdosó Attila.

A gyerekek szívvel-lélekkel, nagy erôbedobással küzdöttek a legjobb helyezésért, a játék élvezete és a sport iránti 
szeretetük elkötelezettjeként. A küzdelmeket végül I. helyen zárta a veretlenül játszó Füzesgyarmat csapata, II. helye-
zett Szeghalom, III. Körösladány együttese lett. 

Gratulálunk a Füzesgyarmati csapatnak, és további szép sporteredményeket kívánunk!
Szôke Sándor

labDarúgás

Farkas Zsoltot kérdezhettem, a Füzesgyarmati Sport 
Klub csapatának oszlopos tagját az idei futball szezon 
második felének közepette az együttes teljesítményérôl.

„A csapat jelenleg második a tabellán, de még sok 
mérkôzés van hátra a bajnokságból. A következô néhány 
forduló sorsdöntôk lehetnek számunkra így nem szabad 
kiengednünk. Minden mérkôzés maximális odafigyelést 
kíván. A körülmények adottak a jó szerepléshez, és a 
csapat erônléte lehetôvé teszi, hogy a lehetô legjobb 
formát hozza ki magából, ezáltal megtartsa az együttes 
számára elérhetô legjobb helyezést. A futballban semmi 
sem lehetetlen, tovább küzdünk a céljainkért!” Minden 
jót és sok sikert! Szôke Sándor


