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Beszélgetés Bere Károly Polgármesterrel

Idôrôl idôre az újság hasábjain arra kérjük a polgármester urat, hogy az eltelt 
idôszak történésirôl és jövôbeni tervekrôl, megfogalmazott célokról, az önkor-
mányzat által elvégzett munkáról adjon tájékoztatást a lakosság számára. Most 
is így történt.

Elsô kérdésünk a bizonyára sokakat érdeklô új intézményre vonatkozott, hogy 
milyen tervek vannak az oktatási és kulturális központ hasznosítására?

− Az intézmény megkezdte mûködését, már több rendezvénynek is helyet 
adott. Azt szeretnénk elérni, hogy a fenntartóval együttmûködve minél több em-
bert tudjunk megmozgatni, és fôként a fiatalokat bevonni a város kulturális éle-
tébe. Ezt a célt szolgálta az art mozi elindítása, amely több elôadáson is túl van, 
és még számos vetítést szeretnénk lebonyolítani. A klasszikus mûvelôdési ház 
funkció mellett az oktatásnak is helyet biztosít az intézmény. Jelenleg óvodás 
korú gyermekeknek tartanak angol nyelvû oktatást. Céljaink között szerepel egy 
programsorozat elindítása, amely a Füzesgyarmati Rendhagyó Találkozások (FÜRT) nevet viselné, és ezeken az alkal-
makon a település közéletével kapcsolatos beszélgetésekre kerülne sor. Az elsô alkalommal a tanuszoda kérdésével 
foglalkoznánk.

− Ha már tanuszoda, mit tudhatunk a beruházásról?
− Jelenleg zajlik az építkezés. Az átadásának tervezett idôpontja 

ez év július 31., így az ôszi tanévkezdésnél már a gyerekek minden 
bizonnyal használhatják majd a gyerekek. Emellett egy dekoratív, 
Makovecz Imre stílusában megépített ingatlannal gazdagodik a vá-
ros, amelynek köszönhetôen az úszósportok kedvelônek – mivel az 
uszoda fedett – a fürdôszezonon kívül is lehetôségük lesz az úszás-
ra, sportolásra. A beruházáshoz az önkormányzat is hozzájárult a 
bekötôút, az átjáró és közmûvek megépítésével.

− Ebbôl is érzékelhetô, hogy Füzesgyarmaton a turisztika mel-
lett nagy hangsúlyt fektetnek a sportra, a sport támogatására és a 
sportlétesítmények fejlesztésére. Jelenleg van-e olyan terv, amely ezt a célt szolgálná?

− Igen. Beadtunk egy pályázatot, amely a Lázár Gyula Sport és Szabadidô Központ fejlesztését célozza meg. Ameny-
nyiben kedvezô elbírálásban részesül, akkor egy olyan fejlesztést hajthatunk végre, amely egyszerre szolgálna sport és 
turisztikai célokat is. Az ide látogató vendégek és a helyi lakosság a szezonalitástól függetlenül aktívan el tudnák tölteni 
a szabadidejüket az új létesítményekben, csak példaként említve a létrehozandó bowling vagy fallabda pályán.

− A város, a városközpont további fejlesztésére, szépítésére vannak-e további tervek?
− Ezt a cél szolgálja majd, reményeink szerint az úgynevezett Zöld Város Program. A beadott pályázatban többek 

között a közmûvek föld alá helyezése, kandeláberek kihelyezése a Mátyás utcától a Közösségi Központig és a könyvtár 
felújítása is szerepel. Természetesen emellett padok kihelyezése, utak, járdák felújítása, építése is szerepel a prog-
ramban, valamint a sportolási lehetôségek is bôvülnének, mivel egy modern edzôterem létesítését is belefoglaltuk a 
pályázatba, amelyet többek közt a Boss Body Klub és mások is használhatnának. Ezen kívül pályáztunk a bölcsôde és 
az egészségház felújítására, van egy ipari park fejlesztési programunk is, valamint tovább szeretnénk folytatni a kerék-
párút-hálózat bôvítését az Arany János utcán, és itt, az arany János utcai és a Petôfi téri nagy kanyart is szeretnénk 
a jövôben kiegyenesíteni, amelyhez már egy ingatlant is megvásárolt az önkormányzat. Szót kell ejtenem a közmunka 
programunkról is, amelynek egy fô feladata a közeljövôben az utak, közterületek rendbetétele lesz, és amelyre több 
millió forintot különített el az önkormányzat. 

− Egy jó kezdeményezést láthattunk az idén télen a mûjégpálya mûködtetésével. Ezzel kapcsolatosan milyenek 
voltak a tapasztalatok?

− Valóban egy új kezdeményezés volt, amely elsôsorban szülôi és civil kezdeményezésre. Az önkormányzat bérelte 
a mûjégpályát, mivel nem csupán újnak, hanem jónak is tûnt a kezdeményezés. A gyerekek nagy örömmel fogadták, 
de sajnos a fizetô vendégek száma nem hozta az elvárásokat, így gondolkodnunk kell a folytatáson.

− Füzesgyarmatot a Sárréten egyfajta rendezvényvárosnak is tekinthetjük!
− Igen, most is számos rendezvénnyel vártuk és várjuk a helybelieket és a városba látogatókat. A rendezvénynaptá-

runk már elkészült, az önkormányzat oldalán megtekinthetô, letölthetô. Az önkormányzat támogatja ezeket a rendez-
vényeket, és hozzájárul a sikeres lebonyolításhoz. Az elmondható, hogy az idén is a Füzes Fesztivál lesz a legnagyobb 
rendezvényünk. Már a zenekarok közül is megemlíthetô az Apostol vagy Honey Beast. Emellett megszervezésre kerül 
idén is a Sárszigeti Napok és a Füzes Tuning is, amelynek a szervezôje, Bíró József az Év Vállalkozása Díját is átvehette 
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a VI. Füzesgyarmati Gazda- és Vállalkozónapok, Vidékfejlesz-
tési Konferencián Galambos Sándor hintókészítô mesterrel 
együtt. Ehelyrôl is szeretnék gratulálni nekik, és megköszönni 
az eddig végzett áldozatos munkájukat.

− Hogyan értékelné az idei rendezvényt?
− Sikeresnek mondható. Szinte mindvégig teltházasok vol-

tak az elôadások, amelyek az idén az energetika területét cé-
lozták meg elsôsorban. Jó hírként elmondható, hogy a MOL 
Nyrt. képviselôje elmondta, hogy egy 2 megawattos napelem 
parkot fog létrehozni a területén. A rendezvényünket megtisz-
telte több prominens személyiség mellett Dr. Aradszki And-
rás, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelôs 
államtitkára és Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat 
elnöke is. Államtitkár úr elmondta, hogy van kötôdése Békés megyéhez, hiszen békéscsabai származású, és itt, 
Füzesgyarmaton is többször megszállt a Hotel Garában. Bízzunk benne, hogy többször is ellátogat még hozzánk, és 
segítségünkre lesz a város fejlesztésében és a terveink megvalósításában.

Kincses Zoltán 

Hintó és tuning, avagy jármûveKért járt a díj

A jármûiparból került ki az Év Vállalkozása Díjának két nyer-
tese az idén Füzesgyarmaton, amelyet immáron hagyomá-
nyosan, a hatodik alkalommal megrendezett Gazda- és Vál-
lalkozónapok, Vidékfejlesztési Konferencia keretében adták át 
Bíró Józsefnek, a FÜZESTUNING ügyvezetôjének és Galambos 
Sándor hintókészítô mesternek február 3-án.

Habár a Vidékfejlesztési Konferenciával egybekötött Gazda- 
és Vállalkozónapok idén az energetika, a gazdaságos energia-
felhasználás körül forgott, mégis alapvetôen a helyi vállalkozá-
sokról, vállalkozásoknak szólt. A konferencia megszervezése 
is azt a célt szolgálta, hogy a Sárrét kapujában fekvô településen mûködô vállalkozások információkhoz juthassanak, 
eszmét cserélhessenek, képbe kerülhessenek a legújabb trendekkel, változásokkal, lehetôségekkel kapcsolatban. Eh-
hez az adott szakterület – jelen esetben az energetika –olyan szakembereit, döntéshozóit hívják meg évrôl-évre, akik 
érdemi és hasznosítható információkkal szolgálhatnak a sárréti vállalkozóknak vagy akár a lakosságnak is.

Mindezt mi sem mutatja jobban, mint hogy ebben az évben, a témára való tekintettel a rendezvényt Bere Károly 
polgármester mellett Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelôs államtitkára nyitotta 
meg. Az elôadók között ott volt Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, aki a területfejlesztési célokról és 
a hozzá kapcsolódó pályázati forrásokról és lehetôségekrôl tartott elôadást. Bere Károly polgármester az önkormány-
zat és a vállalkozások együttmûködésérôl beszélt, de szóba került az adózás és a foglalkoztatás is, így az energetikai 
kérdések mellett egy szélesebb körû tájékoztatást kaptak a jelenlévôk.

A konferencia szüneteiben egy rögtönzött kiállítás lehetôséget biztosított arra, hogy megtekinthessék a helyi vállal-
kozások termékeit a raklapoktól, a sporthálókon át a termelôi mézig, de aki többet akart megtudni a gyártási folyamat-
ról, a cégek munkájáról, az még a rendezvényt megelôzôen látogatást tehetett az üzemekben is.

A rendezvény fénypontja természetesen idén is az Év Vállal-
kozása Díj átadása volt. A Hotel Gara étterme zsúfolásig meg 
is telt erre az alkalomra. Tôkésné Gali Mónika, a Tourinform 
Körös-Sárrét Iroda vezetôjének felvezetése után Ibrányi Éva al-
polgármester asszony méltatta a díjazottakat. Szavaiból kide-
rült, hogy az idén is két olyan személy kapta meg a kitüntetést, 
akik sokat tettek azért, hogy Füzesgyarmat hírnevét öregbítsék 
és a világ minden tájára eljuttassák. Nem túlzás a kifejezés, 
hiszen Galambos Sándor hintóit a hazai fogathajtókon és lovas 
gazdákon túl számtalan országban ismerik, még Kenyába is 
került ki kocsija, de a FÜZESTUNING Kereskedelmi és Szol-
gáltató Bt. mûhelyébôl is kikerült olyan munka, amely átlépte, 
sôt, átrepülte az országhatárt, hiszen még a dél-afrikai világ-
bajnok, Nigel Hopkins repülôgépéhez is készítettek fényezést.

A díjat a két nyertes Nagy Mihálytól, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Békés Megyei Szervezeté-
nek elnökétôl vehette át, majd ezek után egy kulturális mûsorral is kedveskedtek nekik.

Az ünnepélyes díjátadó után jöhettek a finom falatok, a muzsika, és természetesen lehetôség nyílott a díjazottakkal 
is a kötetlen beszélgetésre. Így zárult a péntek este, és másnap reggel – szintén hagyományosan – következhetett a 
disznótor, a finom kolbász és a pecsenye.

Kincses Zoltán
Forrás: hír6.hu
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másodiK Farsangi mulatság

A füzesgyarmati Hagyományôrzô Egyesület 
Népdalköre 2017. január 28-án ismét megren-
dezte a „Farsangi Mulatságot”. Meghívásunk si-
keres volt, hiszen öt népdalkör és több civil szer-
vezet részvételével teltházas lett az összejövetel. 
Már 10.30-tól gyülekeztünk, 11-kor pedig kez-
detét vette a mûsor. Fellépôk voltak: Füzesgyar-
mat Népdalköre, Szeghalmi Népdalkör, Sárrét-
udvari, Biharnagybajom, Csökmô Népdalkörei, 
akik tréfás, a farsangi mulatsághoz kapcsolódó 
énekekkel színesítették a rendezvényt.

A fellépések után ebédeltünk, majd tréfás 
mûsorral készült Csák Imre, Gurucziné Fekete 
Gyöngyi, Szabóné Erzsike, Budainé Erzsike, Horváthné Piroska, ami nagyon tetszett a közönségnek. Rövid, párperces 
jelenetek voltak, de annál nagyobb csattanóval. Közben készülôdtek a jelmezesek, hiszen a farsang nem múlhat el jel-
mezesek nélkül. Igen sokan beöltöztek, aminek nagyon örültünk. Részükre jelképes jutalmat adtunk át, majd kezdetét 
vette a tánc.

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik bármivel hozzájárultak, hogy ilyen sikeres mulatságot tarthattunk 
meg, immár második alkalommal.

Fekete Jánosné az egyesület elnöke

ÖnKormányzati HíreK
• Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-

testülete kinyilvánította azon szándékát, hogy az 1. számú házi-
orvosi körzet feladatainak ellátását Dr. Nagy Vilmos, mint a pra-
xisjogot megszerezni kívánó orvos személyes közremûködésével 
biztosítja 2017. április 1. napjától. 

• Településünkön jelenleg az iskola-egészségügyi ellátást Dr. 
Rudner Bernadett gyermekorvos látta el. A szerzôdés 2003. 
évben jött létre, ami óta az egészségügyi alapellátásra vonatko-
zó jogszabályi környezet jelentôsen megváltozott. A Képviselô-
testület feladat-ellátási szerzôdést köt az iskola egészségügyi 
feladatok ellátására Dr. Rudner Bernadett gyermekorvossal és 
a Füzesgyarmati Védônôi szolgálattal. 

• Elfogadásra került a Kastélypark Kft. 2017. évrôl készült 
pénzügyi terve. A kormányrendeletben meghatározott növekvô 
bérköltség jelentôs többlet kiadással jár a kft-nek, amit sajnos 
csak áremeléssel tud kigazdálkodni. Ezek alapján a jegyárak 
15%-os, a szállás és az átadott gyógyvíz árának 10%-os eme-
lése következett be.

• A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzem-
eletetési Kft. 2017. évi benyújtott üzleti terve elfogadásra ke-
rült. A társaság fô tevékenysége az építményüzemeltetés. A 
melléktevékenységei közé tartozik többek között a közterülettel 
összefüggô kertészeti munkák elvégzése, a zöldterület fenntar-
tása, köztisztaság biztosítása, közutak, járdák üzemeltetése, 
piac, közintézményi épületek üzemeltetése és karbantartása, 
csatornahálózat karbantartása. A Kft. 3 fô szellemi tevékenysé-
get végzô és 10 fô fizikai állományú munkavállalóból áll.

• A központi költségvetésérôl szóló törvény alapján megter-
vezésre került, hogy milyen bevételekre számíthat önkormány-
zatunk, illetve milyen kötelezô kiadások fogják terhelni 2017. 
évben.

• A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alap-
ján megállapításra került Bere Károly fôállású polgármester havi 
illetménye, valamint Ibrányi Éva társadalmi megbízatású alpol-
gármester tiszteletdíja 2017. január 1-tôl a tisztség fennállásáig.

• Megállapításra került, hogy Bere Károly polgármester 
2016. évi ki nem vett szabadsága 15 nap, amelyet hozzászá-
molva a 2017. évben igénybe vehetô szabadságához összese 

54 nap szabadság áll rendelkezésére. A Polgármester szabad-
ságának ütemezése megállapításra került.

• A Polgármesteri Hivatal 2017. július 17. – 2017. augusztus 
20. (nyári) és 2017. december 25. – 2018. január 7. (téli) kö-
zötti idôszakokban igazgatási szünetet tart.

• Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából pályázat ke-
rült kiírásra. Füzesgyarmat Város Önkormányzata hozzájárul, 
hogy az „1956-os emlékmû építése Füzesgyarmaton” címû 
pályázat benyújtásra kerüljön. A pályázat 100% támogatású. 
Új emlékmû állítása esetében a maximálisan elnyerhetô tá-
mogatás 5.000.000.-Ft. Terveink szerint a meglévô 1956-os 
eseményekre állított kopjafa és a Központi iskola közötti részen 
a kopjafától körülbelül 2 méter távolságra kívánunk felállítani 
egy 1,10 m magas mészkôbôl készített emlékmûvet, mely egy 
1956-os lyukas trikolort ábrázol.

• A Képviselô-testület a szociális igazgatás és a szociális el-
látások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról rendel-
kezett. Az önkormányzati rendelet kiegészült a Természetben 
nyújtott szociális tûzifa támogatással, valamint több módosító 
rendelet került bevezetésre. 

• Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” címû felhívásra. Igényelt támogatás: 
bruttó 7.000.000;- Ft, melynek lényege, hogy az önkormány-
zat a feladatai ellátásához szükséges szoftvereket ne magának 
vásárolja meg, hanem egy távoli, országos központi rendszeren 
keresztül használja.

• A 2016-os év közfoglalkoztatási programjai február 28-án 
befejezôdnek. Ehhez az idôponthoz köthetô Önkormányzatunk 
egyik leglényegesebb feladatának elvégzése, a 2017-18-as 
évekre vonatkozó közfoglalkoztatási programokat megalapozó 
kérelmek benyújtása. Támogatási kérelem került benyújtásra 
mezôgazdasági, helyi sajátosságokra épülô, belvíz-elvezetési, 
mezôgazdasági utak rendbetételére irányuló és belterületi utak 
karbantartására szolgáló közfoglalkoztatási programra.

• A Képviselô-testület a Füzes Tv Szolgáltató Kft.-vel 2016. 
január 1. napján megkötött vállalkozói szerzôdését 2017. dec-
ember 31. idôtartamra meghosszabbítja a képviselô-testületi 
ülések élô, valamint a www.fuzesgyarmat.hu honlapon történô 
közvetítésére, illetve egyszeri vasárnapi ismétlésére.
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isKolai HíreK - január

Iskolánk pedagógusai remélik, hogy az év elsô hónapja minden városlakónak csak jót hozott! Kívánjuk, hogy az 
év többi hónapjában is így legyen! A január egy iskola életében a félévzárást jelenti, ami komoly izgalmakat jelent az 
oktatás minden résztvevôje számára. A gyerekek többsége nagy energiákat mozgat meg magában a jó eredmény el-
éréséért, hiszen meg akar felelni a szülôi elvárásoknak. A szülôk remélik a jó bizonyítványt, ezért különféle módon ösz-
tönzik gyermekeiket. Mi, pedagógusok munkánk legnehezebb részéhez érünk, ez pedig az értékelés. Boldogan jutal-
mazzuk a tanulók önmagukhoz mért jó teljesítményét, és szomorúak vagyunk, ha a tanulóink egy része nem teljesített 
megfelelôen. A félév az út fele. Jelzés a jövôhöz. Gyerekek, szülôk, pedagógusok összefogva, lehetôséget kapnak arra, 
hogy a második félévben, kitartó munkájuk eredményeként, csodálatos év végi bizonyítványok szülessenek. A január 
igazi örömet is hozott a gyerekeknek. A mûjégpálya nagyon sok kellemes percet jelentett a gyerekeinknek. Szervezett 
formában tanórákon és tanórán kívül is örömmel vették birtokba a pályát, fôként a kisebbek. A szülôknek is köszönjük 
a pozitív reagálást. Izgalmas, de örömökben gazdag hónap volt számunkra a január. Kérjük azokat a szülôket, akiknek 
a félévzárás nem hozott örömet, ne keseredjenek el! A második félévben mindenki kap második esélyt!

Koósné Horváth Angéla, Intézményvezetô- helyettes

óvodai HíreK
Örömmel tudatjuk a város lakóival, a kedves szülôkkel, 

hogy régi vágyunk teljesült január közepén, 32 m2 tatami 
vásárlásával. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy óvodánk, 
modern, jól felszerelt intézmény. Eszközeink, felszerelt-
ségünk, a környezô óvodákhoz viszonyítva is kiemelkedô. 
Köszönhetô ez, Füzesgyarmat Önkormányzatának, mint 
fenntartónak, és a Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvodás- és Bölcsôdés Gyermekekért Alapítványnak. Az elmúlt 
idôszakban is szépen fejlôdött az udvari játékparkunk, fogyóeszközeink pótlása is megtörtént, az Alapítványunk kará-
csony elôtt három tartósan beteg kisgyermeknek is tudott segíteni. Tornatermünket nagy örömmel használjuk, min-
denféle mozgásformára: preventív torna, foci, tehetségfejlesztô mozgás, mazsorett, de a mezítlábas tornát a hideg 
laminált burkolat miatt, csak jó idôben tudtuk megvalósítani. Ezért gondoltuk, hogy az Intézmény és az Óvoda össze-
fogásával tatamit vásárolunk, mely puha, kellemesen meleg, nagyon jó érzés rajta tornázni. Január közepén, amikor 
megérkezett, boldogan vettük birtokba. Ibrányi Éva óvodapedagógus

BemutatKoziK a Füzesgyarmati naPKÖzi ottHonos óvodáK-és BÖlcsôde gyermeKeiért alaPítvány

Alapítványunk, 1999-ben jött létre, Szabó Józsika súlyos balesetének következményeként. Akkor a szülô hozta létre, 
hálából, hogy gyermekének összefogással segítettünk a Pethô Intézetbeni rehabilitációjában. Azóta segítettünk egy 
kislányunknak életmentô mûtétjéhez eszközbeszerzésnél - Istennek hála-, meggyógyult ô is. Rendszeresen támogat-
tunk nehéz körülmények között élô kisgyermekeket, tartós élelmiszerrel, ruházat vásárlásával, hozzájárultunk a környe-
zettudatos nevelés érdekében egy szelektív hulladékgyûjtô sziget vásárlásához, amit azóta is használunk. Támogattunk 
szakmai rendezvényt, amikor Vekerdy Tamás gyermekpszichológus volt a vendégünk, óvodai eszközbeszerzésben is 
segítettünk, (asztalokat, székeket készítettünk, fejlesztô játékokat vásároltunk, ill. az udvarunk játékait is gazdagítottuk 
három rugós játékkal, homokozó árnyékolóval, a támogatók mellett hozzájárultunk az ovi udvar megújulásához, 2013-
ban 12 családnak segítettünk az óvoda és bölcsi kezdéshez.) Támogattuk a Bölcsôdét és Óvodát fejlesztô játékokkal, 
szerepjátékra alkalmas lovaskocsival bôvítettük az óvoda udvari játékait, három táplálkozási problémával tartósan 
küzdô kisgyermekünknek segítettünk karácsony elôtt, 20 m2 tatamit vásároltunk az óvoda számára, segítve a mezít-
lábas-és preventív tornát.

Cél szerinti tevékenységeink: tartósan beteggé vált gyermek gyógykezelése, rehabilitációja, óvodai program fej-
lesztése, szakmai programok támogatása, szociális tevékenység, fejlesztô játékokkal támogatás, az egészséges,- és 
környezettudatos nevelés elôsegítése, NEA pályázatokon való részvétel – mûködésünket segíti.

Óvodás gyermeklétszám: 143 fô, bölcsôdés: 34 fô. Munkánkat az Önkormányzat is elismeri, ha szükséges, segíti! 
Mint minden évben, úgy 2017-ben is tisztelettel kérünk minden adófizetô állampolgárt, hogy segítse munkánkat az 
adó 1%-nak felajánlásával. Önnek csak egy kis papírmunka, nekünk a létünket jelenti. Amennyiben érdemesnek találja 
munkánkat a támogatásra, az alábbi adószámon rendelkezhet, amit ez úton is tisztelettel és köszönettel veszünk.

a Füzesgyarmati napközi otthonos óvodák és Bölcsôde gyermekeiért alapítvány adószáma: 18381580-1-04
Ibrányi Éva kuratóriumi elnök

Születések
Németh Nóra 2017. 01. 06.

Kovács Balázs Károly 2017. 01. 20.

Takács Attila 2017. 01. 22.

H ázasságkötések
2017. január 13-án került sor
Nemes Zsuzsanna és Ladányi Attila házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal párnak!
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2016-Ban is Folytatta a turisztiKai értéKeK megismertetését
a KÖrÖs-sárrét turizmusáért egyesület

Az Egyesület a Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület mára a kistérség turizmusának legfontosabb idegenforgalmi civil 
szervezôdése.

Tevékenységünkkel évente kb. 10 000 fôt érünk el, mely Zsadány, Biharugra, Okány, Körösújfalu, Vésztô, Szegha-
lom, Ecsegfalva, Dévaványa, Körösladány, Bucsa, Kertészsziget, Füzesgyarmat településekre terjed ki. A pályázatokat 
a Nemzeti Együttmûködési Alaptól nyerte el Egyesületünk, „Térségi értékek megismertetése az ifjúsággal” elnevezés-
sel. Célunk volt, hogy a Körös-Sárrét épített és természeti örökségét megismerhessék a térségünk településein élô 
iskolás gyermekek és felnôttek, s a közös programok során segítsük az ifjúsági korosztály beilleszkedését a társadalmi 
életbe. Ennek érdekében 2016-ban 3 db ismeretterjesztô elôadást szerveztünk általános iskolásoknak a Körös-Sárrét 
értékeirôl – Dévaványán és Füzesgyarmaton -, hiszen törekszünk arra, hogy az ifjúsági korosztály számára növekvô 
számban elérhetôvé váljanak a térségi értékek megismerését elôsegítô alkalmak. Mûködésünk során erôsíteni kívánjuk 
a térségi turizmus szervezésében betöltött szerepünket, s növelni a turisztikai értékek ismertségét az oktatási intéz-
ményekben. Ezáltal elôsegítve, hogy minél több osztálykirándulást, a tananyag elmélyítését segítô ismeretszerzô utat 
a kistérségünkön belül valósítsanak meg, kihasználva a helyi humán és természeti erôforrásainkat. A helyi értékek 
feltárásában részt vettek az önkormányzati, civil és vállalkozói szférából egyaránt, ezzel is erôsítve a települések közötti 
együttmûködést. 2016-ban közel 2400 példányt sikerült újra nyomtatni a Körös-Sárréti Kalauz kiadványunkból is, 
melynek forrását a NEA biztosította.

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a partnereivel folytatott közös munka eredményeként további projektek ter-
vezését és a megvalósításukhoz szükséges források bevonását alapozza meg.

Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület
Székhely: 5526 Kertészsziget, Kossuth utca 1.
Iroda/levelezés: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Tel.: 66/470-395, 30/372-3634
mail: kstedoc@gmail.com
www.sarretitura.hu; http://kste.gportal.hu/

az ÖnKéntes tûzoltó egyesület
Füzesgyarmat Hírei

Igen mozgalmas volt a 2016-os év vége és a 2017. év kez-
dete. 2016. decemberben Tûzoltó Mikulás járta be Füzesgyar-
mat város hátrányos helyzetû gyermekeit. Köszönet a támogató 
magánszemélyeknek és vállalkozóknak! Nekik is köszönhetôen 
több mint 50 gyermeket látogattunk meg, okozhattunk egy kis 
örömöt!

2017-ben is folytatjuk készenléti szolgálatunkat a gyors be-
avatkozás jegyében. Ehhez rendelkezünk a jogszabályoknak megfelelô személyi és tárgyi feltételekkel!

2017. januárjában egy mûszaki mentô eszközzel gyarapodott a tûzoltó szakfelszerelések tárháza. Egy LUCAS típusú 
hidraulikus feszítô-vágó berendezést vásároltunk. Ez az eszköz alkalmas egy esetleges közúti balesetnél a beszorult 
sérült kimentésére. Reméljük, élesben nagyon kevésszer fogjuk használni. Több gyakorlatot szerveztünk az elmúlt 2 
hónapban az állomány képzését illetôen. Jégrôl mentési gyakorlat során egy jégbeszakadt személy mentését model-
leztük. Olyan eszközt állítottunk össze, amely alkalmas a jégen való közlekedésre, esetleges beszakadás során nem 
süllyed el, és a mentendô és mentô személyt is biztonságosan partra lehet juttatni vele.

Egy gépjármû roncsot is sikerült szereznünk, melyen kiválóan gyakorolhattuk a feszítô-vágó berendezésünket. A 
gyakorlaton a Szeghalmi HTP aznapi szolgálati csoportja is részt vett.

Köszönjük a VASIZOM KFT-nek, hogy a gépjármûroncsot rendelkezésünkre bocsátotta, és köszönjük a SZEGHALMI 
HTP-nek a segítôkészséget és a gyakorlaton való részvételt, hogy átadták szakmai tudásuk egy részét!

Füzesgyarmat város mentô és tûzvédelmét Ön is tudja növelni!
adója 1 %-val támogassa az ÖnKéntes tûzoltó egyesület Füzesgyarmat

munkáját, szakmai elômenetelét! adószámunk: 18374900 -1-04 

A margaréta családos egyesület tisztelettel megköszöni a 2016. 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
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FelHívás FényKéPeK gyûjtésére

a csánki dezsô Helytörténeti egyesület, a Füzesgyarmati református egyházközség és a
Füzesgyarmati unitárius egyházközség felhívása a reformáció 500. évfordulójára.

2017. október hónapban ünnepeljük nemzetközileg a reformáció 500 éves évfordulóját. Ehhez a programsorozathoz 
a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség, a Füzesgyarmati Református Egyházközség és az Egyesület egy képkiállítást 
és a rendezvény anyagához kapcsolódó kiadványok kiadását tervezi. A kiállítás megrendezését a Város vezetése és a 
Tourinform iroda is támogatja.

A képkiállítás anyagát az elmúlt korokban készült, alábbi témájú képekbôl választanánk ki:
1. A református és unitárius templomainkról készült külsô és belsô felvételek.
2. Egyházi eseményekrôl készült felvételek, úgymint: keresztelô, konfirmáció, esküvô, temetés, egyéb egyházi ün-

nepek.
A képanyag egy részét az Egyesület meglévô gyûjteménye adná. A másik részét a lakosság felé tett kérésünkbôl 

biztosítanánk, ezért kérjük mindazon családokat, akiknek ebben a témában készült régi fénykép van birtokában, és 
közzétételéhez hozzájárul, azokat a következô elérhetôségekre hozza be. A képek leadhatók a Református, Unitárius 
Lelkészi Hivatalokban, az Egyesület tagjainál, vagy jelezni a következô telefonszámon lehet: 06-20/3927116. Akinek 
már bemásolt képe van, elküldhetô a csankidezsoegyesulet@gmail.com email címre. A képeket legkésôbb április 
végéig kérjük eljuttatni. A családokban fellelhetô képekrôl másolat készülne, azokat nem kérnénk el, csak a másolat 
készítésének idejére, így a családoknál maradna, de akár a helyszínen is megoldhatjuk a másolást. A kiállításon fel-
tüntetnénk az azon látható eseményt, szereplôket és annak nevét, aki közreadta. 

A képek leadásakor egy papírra kérjük, írják rá, hogy mikor készült, ki készítette, ki az, aki a képen látható, ki az, 
aki kölcsön adja, és milyen címre tudjuk visszaadni. Megbeszélés esetén a másolat elkészítése után azonnal is vissza 
tudjuk adni a képet. Köszönettel a segítô közremûködésért:

Balázsi László, Tóth Zoltán lelkészek, Incze László egyesületi alelnök

vÖrÖsKeresztes HíreK

A Vöröskereszt Füzesgyarmati Alapszervezete eredményes és mozgalmas 
évet zárt 2016-ban. A városban 9 véradást szerveztünk, melyen 362 egy-
ségnyi életmentô vért gyûjtöttünk össze. Köszönjük az önkéntes véradók-
nak, akik idôt és fáradtságot nem kímélve jönnek, hogy segítsenek beteg 
embertársaikon. December 15-én a véradók napja alkalmából rendezett va-
csorával köszöntük meg a kerek számú vért adóknak (10, 20, 30,…120) az 
önzetlenségüket. Ehhez és a véradásokon levô uzsonnához az Önkormány-
zat nyújtott anyagi támogatást.

Egy-egy alkalommal az önkéntes segítôknek több száz meghívót kell szét-
hordani a városban, és ebbôl 20-60 ember tud eljönni véradásra. Kérjük, hogy aki elköltözött, külföldön dolgozik, vagy 
már nem adhat vért, jelezze felénk. Lemondani csak személyesen lehet véradások alkalmával a helyszínen. Továbbra 
is számítunk viszont az új véradókra! 2017-ben a következô idôpontokban lesz véradás: február 16., március 
30., április 25., július 05., július 27., október 05., december 08., december 14.

Az alapszervezetnek 130 tagja van, a város lakosságához képest szerény szám. Ha valaki szeretne ismét tagja lenni 
vagy új tag lenni ennek a karitatív szervezetnek, kérem, keressen engem vagy önkéntes segítôimet. Az éves tagdíj 
dolgozóknak 600 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft. Fogadó óra minden hónap elsô és harmadik hétfôjén 15-tôl 
16 óráig a Civil Házban (Klapka u. 34.).

A szervezet az elmúlt évek során külsô adományt (munkahelyektôl, szervezetektôl stb.) nem kapott. A város lakói 
viszont elhalmoztak bennünket olyan adományokkal, ami számukra már felesleges lett, másoknak viszont szüksége 
volt rá. Ezeket az adományokat osztottuk szét az érdeklôdôk között 6 hónapon keresztül a volt Japán Múzeum két 
termében, amit sajnos novemberben ki kellett üríteni. Nagyon sok ember vette igénybe a segítségünket, novemberben 

pl. az ingyenes ruhabörze alkalmával közel 160 
személy jött el. Jelenleg nincs alkalmas helyisé-
günk az adományok gyûjtésére és osztására.

3 éve mûködik sikeresen az Egészségkör- klub. 
10-25 fô jön el egy-egy elôadás alkalmával. Az 
elôadásokra olyan általában helyi elôadókat 
hívunk meg, akik az egészségmegôrzés vagy 
prevenció területén képzettebbek nálunk. Az 
elôadás ingyenes. Tag lehet bárki, aki érdeklôdô 
és társaságkedvelô. Ôsszel és tavasszal az 
igényektôl függôen színházlátogatásokat, kirán-
dulásokat, kerékpártúrákat szervezünk.

Szarka Ferencné
Vöröskereszt Helyi Alapszervezet Titkára
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áradás!
/Füzesgyarmati reFormátus egyHázKÖzség Hírei/

A tél a lélek tavasza! Böjti idôben a Lélek áradására várunk. 
ne csak várjuk a tavaszt, szaladjunk elébe!

Református Gyülekezetünk mindennapjaiban ezt tesszük. 
Januárban testvérgyülekezeteinkkel találkoztunk ismét az Öku-
menikus imahéten. A helyi testvéreinken túl a Biharnagyba-
jomi reformátusok kopogtattak be hozzánk új lelkipásztorukkal, 
Nagyné Bakó Katalinnal. Ô korábban a Genfi Magyar Refor-
mátusok lelkipásztora is volt. Ajándékul egy méhkast kaptunk 
tôlük, köszönjük!

Konfirmandusainkkal Debrecenben, a Reformációi 
Emlékév megnyitóján jártunk, megtekintettük a Reformá-
ciós Vándorkamiont, mely körüljárja Európát az 500 év 
üzenetével, részt vettünk a Bolyki Brothers koncerten a 
Nagytemplomban. Harangjaink megöntése ügyében is jó 
reménységgel lépni tudtunk, a legkedvezôbb ajánlatot el-
fogadtuk. Nyolc hónap alatt hisszük, elkészül mindkét ha-
rang!

egyháztagság! Minden Testvérünk, aki Hitvallásainkat 
vallja, /Apostoli Hitvallás, Heidelbergi Káté, II Helvét Hitval-
lás/ hitét gyakorolja és gyülekezetünkhöz ragaszkodik, úrva-
csorával él, egyháztagunk. választói tag, aki ezen felül 

rendszeresen Egyházfenntartói járulékkal is támogatja gyülekezetünk életét. Ez jelenleg 3000 Ft/Fô/év. Ez év ôszén 
a Magyarországi Református Egyház törvényei értelmében Presbiterválasztás lesz. Egyházközségünk Elnöksége kéri - 
akinek elmaradása van, de választói tag kíván maradni - Húsvétig rendezze egyházfenntartását. Köszönjük!

temetô! Szintén Húsvétig kérjük a nyugati temetôben lévô sírhelyek tulajdonosait, váltsák meg a lejárt sírhelyeiket. 
/Jelenleg egyes sírhely 3.500 Ft, dupla sírhely 5000 Ft /25 év/. Ezt követôen a sírhelyek ára 7000 Ft, illetve 10000 
Ft-ra változnak./ Köszönjük azoknak, akik idáig is megváltották a sírhelyeket, ez összegbôl tudjuk rendben tartani a 
temetôt./ Áldás Békesség- Istené a Dicsôség!

Tóth Zoltán református lelkipásztor

Hitéleti alKalmaK a Hideg FarsangBan…

Gryllus Dániel szép énekének üzenete melengette lelkünket a megpróbáló téli hetekben: „Mily gyönyörûség, íme, 
lásd, / amikor az atyafiak együtt muzsikálnak! / Ott van az áldás, hiszed-é? / Csak oda küld a mi Urunk pengô citerákat. 
/ Drága olaj, mely lefolyik, / le a köntös prémes pereméig; / Vagy ha Sionnak tetején / megül a Hermon harmatja s 
csillog Ninivéig. / Az sem olyan jó s gyönyörû, / mint mikor az atyafiak együtt muzsikálnak. / Itt van az áldás, hiszed-é? 
/ Csak ide küld a mi Urunk pengô citerákat!” (a 133. zsoltár után).

Pótolhatatlan, nagy veszteségünk után gyûltünk össze emlékezni templomunkban január 8-án. Türelmesen viselt 
szenvedés után elveszítettük kiváló presbiterasszonyunkat, Barna Lajosné Daru Magdi drága hívünket.

A következô vasárnap emlékeztünk a vallás- és lelkiismereti szabadság törvényének kihirdetésére, amikor 1568-
ban egyházunk alapítója, Dávid Ferenc radikális reformátor kezdeményezésére, János Zsigmond elsô erdélyi fejedelem 
támogatásával kimondatták, hogy mindenki azt a vallást gyakorolja, amely felfogásával megegyezik, mert a „hit Isten 
ajándéka”, és abban nem rendelkezhet sem egyházi, sem világi hatalom. Ezen a vasárnapon elkezdôdött az Egyetemes 
Imahét is. Kedden Dévaványán szolgáltunk feleségemmel, szerdán templomunkban fogadtuk keresztény-keresztyén 
hittestvéreinket, csütörtökön a katolikusoknál imádkoztunk, pénteken a református gyülekezetben zártuk a helyi soro-
zatot. Mindenhol a lehetôségekhez mérten a lelki táplálék mellett testi táplálékban is részesültünk. Legyen mindenki 
áldott, aki valamivel is áldozatot hozott!

22-én megtartottuk évi elsô beszámoló közgyûlésünket, amelyen az eddigi gyülekezeti vezetés szolgálatát meg-
hosszabbítottuk újabb 3 évre. Kovács Lajos presbiterünket kineveztük Barna Lajosné helyére a Zs. Nagy Lajos Hunor 
Emlékalapítvány Kuratóriumába. A gyûlésen felvázoltuk a 2017-es esztendônk terveit, céljait. 29-én, szokás szerint 
megtartottuk a helyi Hajnal István Idôsek Otthonában elsô, újévi istentiszteletünket. 

A tél keménysége ellenére is „mûködünk”, ha meg-
csappant számmal is. Február 12-re terveztük az idei 
farsangi gyermek-istentiszteletünket, 26-ra pedig a Kom-
munizmus Áldozatainak Emléknapja istentiszteletet.

Reméljük, hogy a következô lapszámban be tudunk 
számolni arról, hogy sikerültek-e ezek az alkalmak, vol-
tak-e, akikkel megrendezni a tervezett módon. Mi min-
denképpen a fenti alkalmakon templomozunk.

Mindenkinek, a hidegek ellenére, melegszívû farsan-
golást kívánunk: Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök.
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Programajánló

FôniX art mozi: Hóesés 
BarcelónáBan
Idôpont:  2017. február 24 – 25. 

16.00 óra
Helyszín:  Füzesgyarmat, Közösségi 

Központ

FôniX art mozi: mielôtt
megismerteleK
Idôpont:  2017. február 24 – 25. 

18.00 óra
Helyszín:  Füzesgyarmat, Közösségi 

Központ

gyógytorna
toóKosné PauluK andrea 
gyógytornásszal
Idôpont:  2017. március 6.
Helyszín:  Füzesgyarmat, Gara Hotel

dr. németi iBolya elôadása:
„eHetô KerteK”
Idôpont: 2017. március 10. 
Helyszín:  Füzesgyarmat, Közösségi 

Központ

gyermeKruHa BÖrze
Idôpont: 2017. március 11. 
Helyszín:  Füzesgyarmat, Közösségi 

Központ

lovasBál
Idôpont: 2017. március 18.
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

Városétkeztetés

testgyertyázás
tótHné lovász ilonával
Idôpont: 2017. április 3.
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

Civil ház

a KastélyParK Fürdô
FeBruári Programjai

Fürdônk két fontos eseményhez kapcsolódóan hir-
det akciót február hónapban.

A Kastélypark Fürdô csatlakozik a Magyar Fürdô-
szövetség 2017. február 28-i akciójához, és meghirdeti 
a „szökjön ki egy fürdôbe” címû kampányt, melynek 
keretében az egész napos teljes áru felnôtt és ked-
vezményes diák-nyugdíjas jegyeket 50%-os kedvez-
ménnyel vásárolhatják meg, a szauna akciósan 700 
forint egységáron vehetô igénybe.

Márciusi terveink között nônapi akció szerepel, vala-
mint a Víz Világnapja alkalmából rajzpályázatot hirde-
tünk meg az általános iskolások körében.

Szeretettel várjuk minden kedves
régi és új vendégünket!

totó

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába 
(Kossuth u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben 
(fuzesgyarmat@tourinform.hu) március 20-ig. A helye-
sen válaszolók között a Jegyzô Úr jelenlétében 1 db, a 
Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül ki-
sorsolásra! Az áprilisi számban a nyertesek nevét közzé 
tesszük. Elakadt? Jöjjön be az irodába és segítünk! 

1.  Mikorra nyúlik vissza Füzesgyarmat okleveles bizonyí-
téka? 
 a, 1319. b, 1219. c, 1520.

2. Milyen állat látható a település címerében? 
 a, gólya b, gém c, kócsag

3. A település mely család birtokában volt elôször? 
 a, Blankenstein b, Nadányi c, Harruckern

4. Mely család kastélya állt a településen? 
 a, Harruckern család b, Wenckheim család 
 c, gróf Blankenstein-familia

5. Mikor vált várossá Füzesgyarmat? 
 a, 2010. július 1. b, 2001. július 1. 
 c, 2000. július 1.

5+1.  Hogy nevezik a település krónikáját (a könyv 
címe)?

..............................................................................

Név:  ......................................................................

Tel.: ........................................................................

E-mail:  ...................................................................

Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyar-
matról, melyek a TOTÓ kérdései közé bekerülnek!

Aktivitását hûtômágnessel jutalmazzuk!


