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Megnyílt az ÉrtÉktár kiállítás

Az V. Füzesgyarmati Gazda-és Vállalkozónapok, Vidékfejleszté-
si Konferencia II. részét követôen, a helyi erôforrások és jó gya-
korlatok bemutatása után a „Füzesgyarmat Értékei” címû kiállí-
tás megnyitására került sor, melynek célja a helyi vállalkozók és 
kézmûvesek termékeinek ismertetése, népszerûsítése volt. A kiál-
lítást megnyitotta Dr. Szabó Mátyás a Földmûvelésügyi Minisztéri-
um Agrárfejlesztési Fôosztályának vezetôje, aki ezen gondolatokkal 
kezdte szavait: „A hagyományokat es értékeinket nem ápolni kell, 
hisz nem betegek. Nem ôrizni kell ôket, mert nem rabok. Hagyo-
mányaink és értékeink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük 

ôket!”. A kiállításon a következô kiállítók kaptak lehetôséget a bemutatkozásra: Fü-
zesgyarmati Foltvarró Csoport, Füzesgyarmati Népi Kismesterségek és Kézmûvesek 
Egyesülete, Füzesgyarmati Vadásztársaság, Galambos Sándor Hintókészítô, Kastély-
park Fürdô, Barkóczi-méhészet, Díszüvegezô Mûhely - Schamschula Virág, Veres Imre, 
Demján Ilona, Zimándújfalu. A kiállítás 2016. április 1-ig tekinthetô meg a Szitás Erzsé-
bet Képtárban. Diószegi Dorina

BeszáMoló a gazdanapokról 

2016. február 5-én, pénteken megrendezésre került 
az V. Füzesgyarmati Gazda-és Vállalkozónapok, Vidékfej-
lesztési Konferencia, melynek a Hotel Gara szálloda adott 
otthont.

A konferencia elsô részében bemutatásra került a meg-
újult pályázati rendszer és a forrásszerzési lehetôségek, 
míg a második részben a térségi turizmust, a helyi termé-
keket, és a már bevált, jó gyakorlatot folytató vállalkozá-
sokat ismerhették meg az érdeklôdôk. A program zárá-
saként sor került a „Füzesgyarmat és Zimándújfalu Helyi 
Értékei” c. kiállítás megnyitójára is, amely Füzesgyarmat 
és romániai testvérvárosa, Zimándújfalu értékeit mutatja 
be. A kiállítás 2016. április 1-ig tekinthetô meg a Szitás Er-
zsébet Képtárban. Megtörtént az „Év Vállalkozása 2016” 
díj átadása is, amelynek idei két díjazottja: a Macskási 
Tejtermelô Zrt., és a SCADA Ipari Folyamatirányítási Mér-
nöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A több, mint 110 résztvevô sok hasznos és pontos 
információval gazdagodhatott a fent említett témákban. 
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke így 

összegzett: „A település a kapcsolatai és tervei, elkép-
zelései révén maximálisan felkészültnek mondható az új 
kihívásokra, de ez az egész járásra, a szeghalmi járás te-
lepüléseire vonatkoztatható megállapítás, ami azt is jelen-
ti, hogy az elôkészített projektek, jó pályázatok meghoz-
hatják a támogatásokat és ezáltal a gazdaságfejlesztés 
sikerét is.” (Idézet forrása: Hír6.hu)

Barkóczi Adrienn

A Margaréta Családos egyesület
tisztelettel megköszöni 2015. évi

támogatóinak személyi jövedelemadójuk
1 %-át, melyet programok megvalósítására,

gyermekek táboroztatására fordít.
KérjüK továbbrA iS támogASSáK SzErvEzEtüNKEt! 

Egyesületünk adószáma:
18144277-1-04

Köszönettel a Margaréta
Családos Egyesület nevében:

Kovácsné Czeglédi
Mária Tünde, elnök

TiszTelT szülôk, kedves TámogaTók!

A Füzesgyarmat idegennyelv
oktatásáért alapítvány szívesen
fogadja adója 1 %-nak támogatását.

Az alapítvány támogatja a gyermekek
idegennyelv oktatását, táborban való részvételét,

eszközök vásárlását.

Adószám: 18390296-1-04
Támogatásukat köszönjük: Kuratórium tagjai 
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tudni kell szeretni!

„Száguldva vágtat, rohan az idô, sorra váltják egymást föl a hetek. minden 
nyár gyorsabb, mint az elôzô, az idônek nem mondhat „állj meg-et…” Egy 
hosszú élet munkája és elismerése tiszteletet érdemel, melynek meg kell nyil-
vánulnia a társadalom tagjai, közösségei részérôl. Városunk újabb szépkorú 
polgárát köszönthettük 90. születésnapja alkalmából január 14-én Vízer Ist-
vánné anyakönyvvezetôvel. Barabás Béláné Karacs Julianna 1926. január 14-
én született Biharnagybajomban. Pázmányban saját kis tanyájukon éltek, majd 
beköltöztek Füzesgyarmatra. 1945-ben kötött házasságot Barabás Bélával. A 
44 évig tartó házasságból 2 gyermek született: Julika és Béla. Nagyon sokat 

dolgoztak, hogy tisztességes és becsületes emberré neveljék gyermekeiket, akik a mai napig tisztelettel és szeretettel veszik körül 
a drága édesanyát. Gyermekeik 5 unokával és 5 dédunokával ajándékozták meg szüleiket, akik nagy - nagy szeretettel fordulnak 
feléjük. Az eltelt hosszú évtizedek alatt Juliska néni átélt jót, s rosszat egyaránt. Kezdve a háború okozta veszteségektôl a családi 
boldogságig. Mi az, amit mégis fontos kiemelni? Juliska néni könnyben csillogó szemmel mondja: „Szeretek élni! … tudni kell sze-
retni; fontos, hogy szeressük egymást!” Idôseink nélkül mi magunk sem lennénk, tôlük kaptuk az életet, tôlük kaptuk szellemi és 
kulturális javainkat. Az ô kezük munkájával épült fel mindaz, amit mi a saját munkánkkal építhetünk tovább. Szívbôl kívánunk Juliska 
néninek jó egészséget, sok örömteli napot maga és családja örömére egyaránt! Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

ÖnkorMányzati Hírek

a kÖtelezô BetelepítÉsi kvóta elutasításáról 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete el-
utasította a kötelezô betelepítési kvótát, mivel az ellenôrizetlen 
bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent, és vállalha-
tatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási 
rendszerünkre. A Képviselô-testület kéri a kormányt, hogy min-
den lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migrán-
sok beáramlását és a kötelezô betelepítési kvótát.

az ÖnkorMányzat 2016. Évi kÖltsÉgvetÉsÉnek 
elôzetes tárgyalása Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Képviselô-testülete a 2016. évi költségvetési rendelettervezet 
összeállítására vonatkozó, ismertetett tervezési szempontokat 
elfogadta. Megbízza az intézmények vezetôit, hogy 2016. évi 
költségvetésüket jelen elôterjesztésnek megfelelôen készítsék el.

a FüzesgyarMati városgazdálkodási És intÉz-
MÉny üzeMeltetÉsi kFt. pÉnzügyi tervÉrôl szóló 
tájÉkoztatás, annak elFogadása Füzesgyarmat Város 
Önkormányzatának Képviselô-testülete a Füzesgyarmati Város-
gazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft 2016. évi Üzleti 
tervét elfogadta.

a szoCiális igazgatásról És a szoCiális ellátá-
sokról szóló 5/2015. (ii. 18.) ÖnkorMányzati ren-
delet Módosítása A korábbi módosításoknál emeltük, mó-
dosítottuk a Szilárdhulladék elszállítási támogatásnál szereplô 
kérelmezôk egy fôre esô havi jövedelem mértékeit, de nem 
módosítottuk, emeltük meg párhuzamos mértékben a méltá-
nyossági kérelmezôk jövedelem határait: 50 %-os kedvezményt 
kaphatnak a fentiekben meghatározottak, akiknél az egy fôre 
esô havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjmini-
mum legkisebb összegének a kétszeresét, egyedül élôk ese-
tében annak két és félszeresét. A módosítás erre irányul: a 
családban élôk esetében a két és félszeres, egyedül élôk ese-
tében a háromszoros szorzót javasoljuk szerepeltetni, így akik 
jövedelmük miatt nem férnek bele a mentességbe, azok a ked-
vezményt vehetik igénybe e jövedelmekkel.

a 2016. FeBruár 18-án tartott testületi 
ülÉs Határozatai Az önkormányzat 2015. évi költség-
vetésérôl és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet 
módosítását a Képviselô-testület egyhangúan elfogadta. 
A Kastélypark kft. 2016. évi üzleti terve elfogadásra került. 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérôl és végrehajtá-
sának szabályairól szóló rendelettervezet elfogadásra került, 
901.392 Ft bevételi és kiadási fôösszeggel, forráshiány nélkül.

az igazgatási szünetrôl szóló rendeletterve-
zet elFogadása A Képviselô-testület a Hivatalban 2016. 
július 18-tól 2016. augusztus 21-ig, valamint 2016. december 
19-tôl 2017. január 1-ig terjedô idôszakra igazgatási szünetet 
rendel el. Az igazgatási szünet idôtartama alatt ügyeletet és 
anyakönyvi szolgálatot kell tartani.

a polgárMester szaBadságolási tervÉnek jóvá-
Hagyása megtörtént a közszolgálati tisztviselôkrôl szóló tör-
vényi kivonat értelmében. A 2016. évi szabadság ütemezése 
az alábbiak szerint került jóváhagyásra: június 15 nap, július 10 
nap, augusztus 10 nap, december 8 nap.

alapító okiratok, szervezeti És MûkÖdÉsi sza-
Bályzat FüggelÉkÉnek Módosítása A központosított 
illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggô módosításáról 
szóló Korm. rendelet több ponton is módosította a törzskönyvi 
nyilvántartással összefüggô jogszabályokat. A fentiek figyelem-
bevételével, a Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda, a Hegyesi 
János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intézmények alapító 
okiratainak módosítása megtörtént.

a neMzetisÉgi ÖnkorMányzattal kÖtÖtt Megálla-
podás Felülvizsgálata Füzesgyarmat Város Önkormányza-
tának Képviselô-testülete és a Füzesgyarmat Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatának Képviselô-testülete Együttmûködési 
Megállapodást kötött a nemzetiségi önkormányzat mûködésének 
elôsegítése érdekében, mivel ez törvényi kötelezettség. Felül-
vizsgálatra került a 2014. évi Együttmûködési Megállapodást, s 
azt a továbbiakban is hatályban tartja az Önkormányzat.

szoCiális szÖvetkezet lÉtreHozásáról dÖntÉs
Az Önkormányzat megkeresésre került, hogy alapító tagként 

vegyen részt, egy helyi lakosok által alapításra kerülô szociális 
szövetkezetben. A szociális szövetkezet a jogi személyiséggel 
rendelkezô szervezetek egy különleges fajtája, amelynek célja 
a hátrányos helyzetben lévô tagjai számára megfelelô munka-
feltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának 
egyéb módon történô elôsegítése.

ingatlan ÉrtÉkesítÉs (kossutH u. 60.) A Füzes Tv 
Szolgáltató Kft. ügyvezetôje vételi ajánlatot tett az önkormány-
zat tulajdonában lévô Kossuth u. 60. számú, 44. hrsz. alatti 
(volt Csonti ház) ingatlanra 4,5 millió Ft áron. A vevô visszalé-
pett vételi szándékától.

A roMa neMzetisÉgi ÖnkorMányzat ülésén elfoga-
dásra került 2016. évi költségvetésük 782 000 Ft-al, valamint 
meghatározásra került elsô féléves munkatervük, melyben ren-
dezvények és hátrányos helyzetû gyermekek üdültetése kapja 
a fô szerepet.
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„az Év vállalkozása díj” átadása

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a 2014-ben a település gazdasági életének vállalkozá-
sai körében elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb idôn át folytatott kiemelkedô munkavégzés elismerésére 
megalapította „az Év vállalkozása díj”-at.

A rendelet alapján, akik olyan modern vagy hagyományos ipari, kereskedel-
mi, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, 
a munkahelyteremtésben, a helyi adózásban, a lakosság ellátásában tartósan 
kiemelkedônek és színvonalasnak minôsül, illetve jelentôs eredményeket értek 
el a város fejlôdését, szolgáltatásainak bôvítését célzó vállalkozási tevékenysé-
geikkel, érdemessé válhatnak „az Év vállalkozása díj” elnyerésére.

Mindezek alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô Testüle-
te a 16/2016.(i. 28.) önkormányzati határozatával, „az Év vállalkozása 
díjat” adományozta a Macskási Tejtermelô Zártkörûen Mûködô Részvénytár-
saság (Zrt.) részére.

A Macskási Tejtermelô Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (Zrt.) 1993. 
január 4-én alakult a Füzesgyarmati Vörös Csillag MGTSZ-bôl történô kiválással, 
mint Macskási Tejtermelô és Értékesítô Szövetkezet. 

A Szövetkezet 1999. november 8-án átalakult Macskási Tejtermelô Rész-
vénytársasággá, majd 2006. június 14-én lett Zártkörûen mûködô Részvény-
társaság. A cég fô tevékenységi köre a tejelô szarvasmarha tenyésztése illetve 
tartása, éves szinten mintegy 4,6 millió liter tejet értékesítenek egy hazai feldol-
gozónak. Növénytermesztésük az állattenyésztésnek van alárendelve. Mintegy 
900 ha szántón fôleg az állatok tömeg takarmányát termelik meg és minimális 
területen 200-250 ha-on termelnek áru növényt (napraforgó, búza). A szántó 
területen kívül van még 300 ha rét-legelô területük, ahol a széna szükségletet 

állítják elô, valamint a növendék állomány egy részét legeltetik. Folyamatosan pályáznak, s az elnyert összegekkel 
fejlesztik, korszerûsítik és bôvítik vagyonaik körét, amely már 2013-ban meghaladta az 1 milliárd Ft-ot. Árbevételük 
elérte a félmilliárdot. A nehéz gazdasági környezet az idén jelentôs erôfeszítésekre kényszerítette a Zrt-t, de talpon 
maradnak. A Részvénytársaság és annak dolgozói rendszeresen részt vesznek a város életében, legyen az kulturális 
vagy sport rendezvény, rájuk lehet számítani. Támogatják a helyi önkormányzat intézményeit, a város civil szervezeteit. 
Rendszeresen teljesítik vállalt kötelezettségeiket, adójukat folyamatosan befizetik, a társaság mûködése alatt egyszer 
sem volt veszteséges, és köztartozási hátralékuk sem volt. A Részvénytársaság e tevékenységével 48 fônek és szinte 
ennyi családnak biztosít munkát, illetve ezáltal tisztes megélhetést. Közösen bízunk benne, hogy a jövôben is tudják 
ezt a tevékenységet biztonsággal és eredményesen folytatni mindenki megelégedésére.

A díjat Báló zsolt Úr, a Zrt. ügyvezetôje vette át Bere Károly Polgármester Úrtól az V. Füzesgyarmati Gazda- és 
Vállalkozónapok, Vidékfejlesztési Konferencia keretén belül 2016. február 5-én. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô Testülete a 16/2016.(i. 28.) önkormányzati határozatával, 
„az Év vállalkozása díjat” adományozta a sCada ipari Folyamatirányítási Mérnöki szolgáltató és keres-
kedelmi korlátolt Felelôsségû társaság részére.

A SCADA Ipari Folyamatirányítási Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
1996-ban alakult Hajdúszoboszlói székhellyel. 2013. óta rendelkezik a cég 
füzesgyarmati telephellyel. Fô profilja közé tartozik az ipari technológiák mé-
réstechnikájával, folyamatirányításával, automatizálásával összefüggô primer-
mûszeres rendszerek tervezése, kivitelezése, üzemeltetése, karbantartása majd 
javítása, szervízelése. Ez elsôsorban bonyolult technológiai sorok – olaj, gáz és 
finomvegyipari rendszerek – folyamatszabályozását, automatizálását jelenti. A cég 
fejlôdéséhez nagyban hozzájárult az is, hogy együttmûködô partnereinek nem 
egyszerû termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak, hanem összetett infrastruk-
túrát és az ehhez kapcsolódó összetett megoldáscsomagot is. A társaság tulajdo-
nosai, vezetôi alapképzettségeiknél fogva automatizálási üzemmérnökök 25-27 
év olaj és gázipari technológiák környezetében eltöltött irányítástechnikai gyakor-
lattal, akiket jól kiegészít a mellettük álló mérnök gárda. Legfôbb célkitûzésiek 
közé tartozik, hogy a megrendelôk, vevôk és partnereik elégedettek legyenek 
szolgáltatásaikkal és tevékenységeikkel, elvárásaikat és igényeiket a lehetô leg-
magasabb színvonalon igyekeznek ellátni. A társaságra a megalakulásától fogva 
a minôségi munkavégzés jellemzô, az évtizedes szakmai tapasztalat pedig bizto-
sítja, hogy a cég komplex feladatokban is megállja a helyét.

A díjat papp zoltán Úr, a Kft. ügyvezetôje vette át Bere Károly Polgármester Úrtól az V. Füzesgyarmati Gazda- és 
Vállalkozónapok, Vidékfejlesztési Konferencia keretén belül 2016. február 5-én. 
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szeMÉtszállítás rendje

A sárga kukákat/zsákokat két hetente szerdán szállítják el, tehát: március 9., március 23., április 6.
A rendes szemétszállítás minden héten kedden, illetve csütörtökön történik a két körzetben.

4 Csillagos MinôsítÉssel rendelkezik a kastÉlypark Fürdô

A Magyar Fürdôszövetség 2015. ôszi közgyûlésén hirdették ki a szövetség üzemelteté-
sében lévô Fürdôk Nemzeti Tanúsító Védjegyének legújabb birtokosait, valamint az elért 
minôsítéseket. A Védjegy 2014 óta elérhetô a hazai fürdôk számára, ami megkülönböztet, 
és hiteles információkat nyújt a vendégek számára a fürdôk közötti választás során. 2015-
ben a füzesgyarmati Kastélypark Fürdô is megkapta a Fürdôk Nemzeti Tanúsító Védjegy 
Strandfürdô kategória 4 csillagos minôsítését 1-5 csillagos besorolásban.

Háziorvosi rendelÉsi idôpontok FüzesgyarMaton az egÉszsÉgügyi kÖzpontBan 2016. január 1-tôl

a vÖrÖskereszt Hírei

December 17-én a Véradók Napja alkalmából köszöntöttük a kerek számú többszörös véradókat a Hotel Garában 
szervezett rendezvényünkön. Minden meghívott véradónknak vacsorával és apró ajándékokkal kedveskedtünk. 

10-szeres véradók: Barna Boglárka, Bere Zoltán, Ecsediné Latyák Erzsébet, Gubicskó Péter, Koós Istvánné, 
Konczné Szendrei Zsuzsanna, Molnár Imre, Nagy Zsolt, Tarr József, Tóth István • 20-szoros véradók: Gergely József-
né, ifj. Madar Gyula, Sánta Éva, Zsíros József • 30-szoros véradók: Keblusek Béla, Komróczki Zoltán, Komáromi 
József, Kôrösi Lajos, Magyar István, Pappné Gyáni Bernadett • 40-szeres véradók: Biró László, Jeneses László, 
Kocsik Anna, Szôke Zsigmond, Túri Gyula • 50-szeres véradók: Bak Károly, Hegedûs Mátyás, Szabó József, Tarr 

dr. pikó eszter háziorvos:

hétfô-péntek 9:00-11:00 12:30-14:30

dr. Barta krisztina háziorvos:

hétfô 9.00-12.00 13:30-15:00
  Kertészsziget
kedd 9:00-11:30 13:00-15:00
szerda 9:00-12:00 13:30-15:00
  Kertészsziget
csütörtök 8:00-10:00 ----------------
péntek 9:00-12:00 13:30-15:00
  Kertészsziget

dr. imre gábor istván háziorvos:

hétfô 9:00-12:00 ----------------
kedd ---------------- 12:00-15:00
szerda 9:00-12:00 ----------------
csütörtök ---------------- 12:00-15:00
péntek 9:00-12:00 ----------------

takácsné katona gabriella ápolónô:
rendelési idôben mindig, és rendelési idôk elôtt az alábbiak 
szerint:
hétfô, szerda, péntek: 7:00-9:00
kedd, csütörtök: 10:00-12:00

székelyné dr. rudner Bernadett házi gyermekorvos:
 
hétfô, kedd, szerda, péntek:
 9:00-13:00 ----------------
csütörtök 9:00-13:00 11:30-13:30
  Kertéssziget

dr. vlaszáts istván jácint fogorvos:
hétfô, szerda 7.30-14:30
kedd 7:30-12:30
csütörtök 7:30-18:30
péntek Nincs rendelés

iskola fogorvosi ellátás: kedden 7:30-12:30 óra között.

dr. kozma daniella fogorvos:
hétfô 8:30-11:00
kedd, csütörtök 14:00-17:00

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

idén is szívesen fogadja adója 1%-át.
Alapítványunk a támogatásokat a gyermekek

táboroztatására, színházlátogatásra, oktatási eszközök 
fejlesztésére fordítja.

Adószám: 18379761-1-04
Segítségüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel: A Kuratórium

A Sárréti Gyöngyhalász
Gyermeksport Egyesület 

az idén is szívesen fogadja adója 1%-át.
Egyesületünk a támogatásból befolyt ösz-
szeget sportszerek vásárlására, gyermekek 

sportolására, versenyeztetésre fordítja.
Adószám: 18377927-1-04

Tisztelettel: Az Elnökség
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István • 70-szeres véradók: Nagyné Füredi Julianna, Szôke József 
• 90-szeres véradók: Nagy István (Csokonay u.) • 120-szoros vér-
adó: Nagy István (Kolozsvári u.) • 117-szeres véradó: Szabó István 
• 135-szörös véradó: Ökrös Béla, akit provita díjjal tüntettek ki. 
A díjat Budapesten vette át a Köztársasági Elnök Úrtól novemberben. 

gratulálunk az önkéntes véradóknak, sok sikert és jó egészséget 
kívánunk Nekik!

az egÉszsÉgkÖr Éves Munkaterve 2016-ra

idôpont Helyszín elôadó tÉMa
2016.01.04. 17 óra Családsegítô  Barkóczi Sándor A gyógyító méz
2016.02.01. 17 óra  Civil Ház Kleibertné Nagy Katalin  Lelki problémák testi tünetei
2016.03.07. 17 óra Civil Ház Imre Magdolna Gyógyító kövek
2016.04.04. 17 óra  Toókosné Pauluk Andrea Gyógytorna
2016.05.02. 17 óra Civil Ház Tóthné Lovász Ilona Bálint féle cseppek gyógyhatásai
2016.06.06. 17 óra  Civil Ház Patai Richárd Elsôsegély nyújtás
2016.09.05. 17 óra Civil Ház  Csákné Polgárdi Éva Fülakupunktúra, köpölyözés
2016.10.03. 17 óra Civil Ház   Szappankészítés,gyógyszappanok
2016.11.07. 17 óra Családsegítô Pap Ida Amit a kineziológiáról tudni kell
2016.12.05. 17 óra  Családsegítô Nemesné Kiss Ildikó Gyertyakészítés

A helyszínek változhatnak, a programok elôtt érdeklôdjetek!

A nyári idôszakban folytatjuk a kerékpártúrákat „Gyarmati kerekek és lépések” jelszóval. Kastélytúrákat szervezünk Keblusek 
Béla vezetésével. Többek között: Báró Wenckheim-kúria, Akasztó major, D’Orsay-kastély, Szeghalom Sárréti Közérdekû Muzeá-
lis Gyûjtemény ezen kívül: Körösladány, Helytörténeti Gyûjtemények Háza, Vésztô-Mágor Történelmi Emlékpark, Látogatás a 
biharnagybajomi füvesasszonyhoz, Kerékpárral a Berettyó partra, Határnézô Kovács Károllyal a vadászok autóján.

Idôpont egyeztetés az Egészségkör összejövetelein. Igény szerint szervezünk színházlátogatást vagy egész napos kirándulást. 
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt! Szarka Ferencné, városi vöröskereszt titkára

tudatos egÉszsÉgvÉdeleM

Januárban ismét csatlakoztunk az Európai Méhnyakrák Megelôzési Héthez. Nem csak 
a budapesti országos rendezvényen voltunk jelen, hanem városunkban ismételten felhív-
tuk a figyelmet a szûrések fontosságára és nem utolsó sorban a prevencióra. Elsôként a 
felnôtt nôket szólítottuk meg a város utcáin. A Mályvavirág Alapítvány tájékoztató anyaga 
mellett saját kézzel horgolt mályvavirág kitûzôkkel kedveskedtünk a lányoknak, asszo-
nyoknak. Ebben az évben sem feledkeztünk meg a fiatalokról, hiszen az Általános Iskola 
7. és 8. osztályos lányai részére – rendkívüli osztályfônöki óra keretében – felvilágosító 
órát tartottunk, valamint rózsaszín gyöngyökbôl karkötôt fûztek a lányok, ezzel is szimbo-
lizálva, hogy ôk figyelnek magukra, az egészségükre. Továbbra is fontosnak tartom, hogy 
folyamatos munkánkkal kialakítsunk egy olyan szemléletet, melynek eredményeként a 
mostani fiatalok felnôtt korukra valóban tudatosan figyelnek majd az egészségükre. Kö-
szönet az iskola együttmûködéséért, illetve minden NÔNEK, akik aktívan segítették a 
programok megvalósítását. Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselô

Az Ulatowszky Ervin és Majláth Erzsébet
Közhasznú Alapítvány a Gyermekekért 

szívesen fogadja adója 1 %-át. Az alapítvány a 2-4. 
osztályos rászoruló gyermekek iskolakezdését támogatja.

Adószám: 18393615-1-04
Segítségüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel: A Kuratórium

A Pálfi János a Füzesgyarmati 
Gyermekeiért Alapítvány

szívesen fogadja adója 1 %-át.
Az alapítvány a középiskolai

továbbtanulásban segíti a gyermekeket.

Adószám: 18381511-1-04
Segítségüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel: A Kuratórium
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ingyenes prosztataszûrÉs FüzesgyarMaton!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy várhatóan 2016. május – június hónap-
ban ingyenes Prosztataszûrést biztosítunk az érdeklôdôk részére városunkban. A 
program megvalósításához elôzetesen szükséges felmérnünk, hány férfi tartja fon-
tosnak a megelôzést. Ezért kérjük Önöket, ha szeretnének a szûrésre eljönni, akkor 
jelezzék munkaidôben az alábbi elérhetôségek valamelyikén március 31-ig: szabó 
lászlóné (Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény. Füzesgyarmat, Bethlen u. 
9.) Telefon: +36 66/491-055 • suchné szabó edit: +36 70/701-5953

Megfelelô számú jelentkezés esetén a szûrés pontos idôpontjáról késôbb adunk 
tájékoztatást!

kÖzÖsen az Ön egÉszsÉge ÉrdekÉBen!

a kÖrÖs-sárrÉt turizMusáÉrt egyesület 2015. Évi kitelepülÉsei

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a Tourinform Körös-Sárrét irodával együttmûködve 
a 2015-ös évben is számos helyi, megyei és országos 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 térségi települések lakossága számára.

Évek óta részt veszünk a rangos, óriási látogatottságú rendezvényeken, mint a FeHoVa 
Kiállításon, az Utazás Kiállításon és az Országos Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Kiál-
lítás és Vásáron, melyek Budapesten kerülnek megrendezésre. A fôvárosi rendezvények 
mellett a Kolozsvári Magyar Napokon, a hajdúszoboszlói Bioétel- és Borfesztiválon, az 
V. Nagy Magyar Turizmusnapon Bécsben és a Békéscsabai Kolbászfesztiválon vettünk 

részt. Ezeken a rendezvényeken igen nagy érdeklôdés mutatkozott térségünk iránt, fôként falusi szálláshelyek és 
programlehetôségek, gyógy-vagy termálfürdôk, gasztronómiai programok, üdülési ajánlatok, a térség természeti és 
történelmi értékei iránt érdeklôdtek a látogatók.

A térségi rendezvényeken való kitelepülések alkalmával a Péter András Gimnázium önkéntes tanulói segítették mun-
kánkat. Az együttmûködésben 10 tanuló vett részt, akik ez által betekintést nyerhettek az iroda életébe, a turistákkal 
való kapcsolattartásba és elmélyíthették tudásukat a térség nevezetességeirôl. 

Az év elején a Füzesgyarmati Gazda – és Vállalkozónapokon, a Fûszeresek - és Kézmûvesek Vásárán, a csökmôi 
Pásztor Találkozón, a szeghalmi Autocross Országos Amatôr Bajnokságon és a biharugrai Bihari Táj Napja elnevezésû 
rendezvényen fogadtuk az érdeklôdôket. Nyáron a települések falu-és városnapjaira látogattunk el, így jártunk Füzes-
gyarmaton, Körösladányban, Dévaványán, Kertészszigeten és Szeghalmon. E mellett természetesen részt vettünk a 
Füzestuning Autóstalálkozón, a füzesgyarmati Lovas Napokon és a Mágori Fesztiválon. Ôsszel a szeghalmi Pákász 
Futamon, a Füzes Grill Kupán és a Füzesgyarmaton megrendezett GPC Világkupán vettek részt a dolgozók, akik nagy 
lelkesedéssel látogatják a különbözô rendezvényeket, hiszen segítségére lehetnek az ide érkezô turistáknak és infor-
málhatják a helyi lakosságot. 

A Tourinform Körös-Sárrét Iroda és a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesü-
let igyekszik a térség adottságait maximálisan kihasználni, az erôsségekre 
építve folytatja marketing tevékenységét és turisztikai termékfejlesztését a 
szolgáltatókkal együttmûködve a kistérség fejlôdése érdekében.

világjárók, akik FüzesgyarMatot választották

Füzesgyarmat kedvelt üdülôhely sok messzebbrôl érkezô turista számára. A 
Kastélypark Fürdô melletti Termálkemping egyre népszerûbb a német nyugdí-
jasok körében, akik nem ritkán egy hónapnál is több idôt töltenek itt az elô-és 
utószezonban. 

Sokan vannak, akik már több, mint egy évtizede visszajárnak, de érkeznek 
új vendégek is minden évben. Aktívan töltik nyugdíjas éveiket, magyarorszá-
gi tartózkodásuk során általában végiglátogatják kedvenc fürdôvárosaikat or-
szágszerte, gyakran a legtöbb idôt Füzesgyarmaton töltve. Miért is szeretnek 
annyira ide jönni? A csendes, nyugodt környezet, a különleges „Sárrét Gyön-

gye” elnevezésû termálvíz, és a kemping közvetlen közelsége a fürdôhöz a legfôbb vonzerôk. Általában mindegyikük 
megfordul a Fürdôvel szemben található Tourinform irodában is, ahol részletes tájékoztatást kapnak a helyi és tér-
ségi látnivalókról, a szolgáltatók elérhetôségeirôl, valamint kerékpár kölcsönzésre is lehetôségük van. Nemrég egy 
Schweinfurtban élô házaspár többször is betért az irodába, hogy egy kicsit beszélgessenek a több idegen nyelven tudó 
munkatársakkal. Láthatóan örültek, hogy anyanyelvükön társaloghatnak, s a férj több napra kölcsön adta olvasásra 
indiai és galapagos-szigeteki útjáról készített naplóját, valamint pár fényképet is ajándékozott az irodának, melyeket 
térségünkben készített. Az iroda dolgozói számára is mindig örömet nyújt, ha a vendégek személyében kultúrák, életek, 
generációk találkoznak egymással.

Barkóczi Adrienn



7

egyHázaink Élete
FarsangBól BÖjtBe És HÚsvÉt FelÉ…

„Az esztendôk eljönnek, hogy elenyésszenek, / Az idônek tengerébe 
elmerüljenek, / Így iramlik, foszlik széjjel ez az élet is, / S ami elmúlt, 
vissza nem jön, bárhogy kéred is.”- énekeljük lelkesen szép zsoltárun-
kat. És ha így van, akkor megerôsödik bennünk az az isteni hit, hogy 
mind jobban és jobban kell vigyázzunk az elfutó évek minden percére. 
Még az ünnepi öröm bûvöletében bontottuk el karácsonyfáinkat a csa-
ládok szétszéledése elôtt, az új évi munka kezdésekor.

Vízkereszt után megemlékeztünk az Erdélyi Rendek 1568. január 
6-13. között Tordán tartott Országgyûlésének híres lelkiismereti és val-
lásszabadság törvényérôl, ami a világon elôször mondta ki, hogy mindenki azt a vallást gyakorolja, amely felfogásával 
megegyezik, mert a „hit Isten ajándéka”, és senkit nem szabad kényszeríteni lelkiismerete szava ellen. Sajnos, sokszor 
még ma sem áll ott a világ, hogy ezt az isteni törvényt betartsa, szinte naponta megszegve azt!

Az elsô egyházközségi közgyûlés fontos témája volt sok más egyéb mellett a lelkészházaspár továbbszolgálásának 
egyhangú megkérése a budapesti és kolozsvári püspökségtôl, hiszen elközeledett a nyugdíjkorhatár ideje ennek az 
évnek nyarán. A lelkészházaspár is tovább akarja vinni Krisztus terhét. A kérés mellé társult a város vezetése is, amit 
nagy elismeréssel és köszönettel vettek tudomásul mind a budapesti, mind pedig a kolozsvári fô egyházvezetôink.

Örömteli volt a nagy hideghullám ellenére az ökumenikus egyetemes imahét minden estéje. Mi hat alkalommal 
imádkoztunk a kereszténység egységéért, két vasárnap és egy este templomunkban, egyszer a katolikus kápolnában, 
egyszer a református gyülekezeti teremben és egyszer Dévaványán, a református tanácsteremben. Itthon minden kö-
zös alkalommal szeretetvendégséggel zártunk. Ének- és versszámok is elhangzottak. 22-én, a Kultúra Napja alkalmá-
ból istenes áhítattal megemlékeztünk nemzeti imádságunk, a Himnusz születésnapjáról énekszámmal, a Kölcsey-vers 
elhangzásával, majd közös eléneklésével. Igazán odaillett ez a méltó megemlékezés az imaheti szertartások közé!

A farsang zárásaként hangulatos rendezvényünk 
volt a templomban a hittanosainkkal és a Margaré-
ta Családos Egyesülete megjelent tagjaival. A szer-
tartást Korcsok Klára és öccse, András tartották, 
a jelmezek mellett bôven volt elfogyasztani való és 
tombola. A jelmezesek külön jutalomban részesültek 
a gondnokasszonyunk egyesülete jóvoltából.

Február 28-án, a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapján hajtunk fejet, az akár életüket is, nem 
csak karrierjüket feláldozó elôdeink küzdelmes éle-

te elôtt. Az ökumenikus istentiszteleten a helyi lelkészek mellett az ünnepi szónok-igehirdetô Gulyás Dóra, városunk 
leendô református papnôje, jelenlegi budapesti negyedéves teológiai hallgató lesz.

Húsvét felé vezetô nagyböjti utunkon ôszinte önvizsgálattal reménykedjünk, hogy az eddig is megpróbáló idôk után 
jön majd a tavasz és vele együtt lelki és testi megújulásunk. Isten áldásával köszönti: Balázsi László lelkész, ny.mb.
püspök

iskolai Hírek január

Ez a hónap is színes és mozgalmas volt iskolánkban.
A hónap folyamán 2 versenyen mérhették össze tudásukat felsôs és alsós diákjaink. Az alsósok Szépolvasó ver-

senyen, a felsôsök a Kazinczyról elnevezett szépkiejtési versenyen. Büszkén mondhatjuk, hogy a pedagógusok 
nagyszerûen felkészítették a gyerekeket, akik remek teljesítményt nyújtottak.

Iskolánk jó gyakorlata a „Hívogat az iskola” program, melynek keretében a leendô elsôsöket és szüleiket látjuk 
vendégül. Pedagógusok, gyermekorvos, iskolapszichológus és gyógypedagógus segít a gyerekeknek és a szülôknek 
megkönnyíteni az iskolakezdést. Így történt ez most is. Remek délutánt töltöttek el a résztvevôk.

Megemlékeztünk a Magyar Kultúra napjáról, amikor is iskolánk minden tanulója és pedagógusa együtt szavalta a 
Himnusz és a Szózat sorait a Sportcsarnokban. 

A szabadidô szórakoztató eltöltését is biztosítottuk a gyerekeknek, hisz közösségépítô délutánokon focibajnoksággal, 
smink-és amôbaversennyel és játékdélutánnal kapcsolódhattak ki a gyerekek. A január egy iskola életében a félév 
zárását, a félévi bizonyítványt jelenti. A gyerekek, a szülôk életében is jelentôs esemény. A jó bizonyítvány szerencsé-
re még mindig nagyon fontos a családokban. A tanulás felértékelôdik, hisz minden család a gyermek jó teljesítmé-
nyére vágyik. A jó és kiváló teljesítmények a gyermek-szülô-pedagógus jó együttmûködésének, közös munkájának 
köszönhetôek. Nincs olyan pedagógus, aki az általa oktatott és nevelt gyermekek rossz teljesítményét szeretné elérni. 
A félév során arra törekedtünk, hogy iskolánk minden tanulója képességeihez mérten teljesítsen. A félévi bizonyítvány 
jelzése annak, hogy év végéig mit kell ugyanúgy jól teljesíteni, vagy mit kell javítani.

Ehhez a munkához kívánunk a gyerekeknek és a szülôknek kitartást és egészséget!

Koósné Horváth Angéla intézményvezetô-helyettes
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Lapzárta minden hónap 5-én. A szerkesztôség a magán jellegû közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal! 
Kéziratot és fotót nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza, kérésre a szerkesztôségi irodában átvehetôk az újság megjelenését követô 30 napig.

Új leader kiadványok a kÖrÖs-sárrÉti vidÉkFejlesztÉsi 
egyesület gondozásáBan

Nemrég érkeztek meg a Tourinform Körös-Sárrét Irodába azok a kiad-
ványok, melyek a Körös - Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület által készültek 
2015-ben. A kiadványok 22 település történelmi, gazdasági és kulturális 
életének bemutatását tartalmazzák magyar, angol és német nyelven, vala-
mint bemutatják az egyesület mûködési területén a 2007-2013-as progra-
mozási idôszak megvalósult fejlesztéseit.

Az EMVA III. tengely és LEADER intézkedések keretén belül 300 pályázó 
közel 3 milliárd forint értékû fejlesztést valósított meg, mellyel megszépül-
tek a települések, fejlôdtek a vállalkozások, és segítették a civil szerveze-
teket céljaik elérése érdekében. Az akciócsoport mûködési területéhez tar-
tozik: Szeghalom, Vésztô, Füzesgyarmat, Körösladány, Dévaványa, Sarkad, 
Biharugra, Bucsa, Bélmegyer, Ecsegfalva, Geszt, Kertészsziget, Körösnagy-
harsány, Köröstarcsa, Körösújfalu, Kötegyán, Méhkerék, Mezôgyán, Okány, 
Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Zsadány.

A kiadványok megtekinthetôk és átvehetôk a Tourinform Körös-Sárrét 
Irodában, illetve az Iroda kitelepülései során terjeszti azokat.

Barkóczi Adrienn

lakossági tájÉkoztató a szegHalMi kÖzponti
orvosi ügyelet MûkÖdÉsÉrôl

az ügyeleti Betegellátás Helye: Az ügyeleti idôben történô beteg-
ellátás alapvetôen a központi ügyeleti rendelôben történik, melynek helye: 
5520 Szeghalom, Ady E. u. 1/b. alatti Központi Orvosi Ügyeleti Rendelô. 
Lakáson, területen történô helyszíni ellátásra kizárólag a jogszabály adta 
kereteken belül, csak valóban indokolt esetekben, súlyos betegség, moz-
gáskorlátozottság esetén kerülhet sor. Az ügyelet házhoz hívása kényelmi 
szempontok alapján nem megengedhetô gyakorlat.

Hogyan Hívjuk az ügyeletet? Az Ügyelet diszpécserszolgálatot 
mûködtet, melynek telefonszáma: 06-70-3703-104, az ügyelet tehát ezen 
a számon érhetô el. Hívás esetén a mentôszolgálat fog bejelentkezni, ôk 
döntik el a segítségnyújtás módját az idôveszteség elkerülése érdekében. 
(Természetesen továbbra is él a mentôszolgálat 104-es hívószáma, amit a 
hirtelen jelentkezô legsúlyosabb kórképek: pl. eszméletvesztés, szélütés- 
vagy szívinfarktus gyanúja vagy pl. balesetek esetén azonnal hívhatnak. Ha 
kétségük van, hogy melyik hívószámot tárcsázzák, bármelyiket hívhatják, 
tehát a 104-et vagy a 06-70-3703-104-et is)

prograMajánló

MárCiusra

kÖszÖntô Mûsor a nôk napja
alkalMáBól 
2016. március 6. 11.00 óra
Helyszín: Unitárius templom

elôadás az egÉszsÉgkÖr
szervezÉsÉBen: gyógyító kÖvek
2016. március 7. 17.00 óra
Helyszín: Civil Ház, Klapka u. 34.

„FüzesgyarMat És ziMándÚjFalu 
Helyi ÉrtÉkei” C. kiállítás
Megtekinthetô: 2016. február 6.−2016. 
április 1. között 10.00−17.00 óráig
Helyszín: Szitás Erzsébet Képtár

Xv. lovasBál
2016. március 12. 19.00 óra
Helyszín: Füzesgyarmat,
Városétkeztetés Étterme

ÖkuMenikus eMlÉkezÉs
MárCius 15. alkalMáBól
2016. március 15.
Helyszín: Református templom

tÚlMegy Minden Határon...
vujity tvrtko elôadása 
2016. március 25. 18.00 óra
Helyszín: Mûvelôdési Központ, Szeghalom

nagypÉnteki passió elôadás
2016. március 25. 18.30
Helyszín: Unitárius templom

További információ:

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


