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Föltámadott a tenger gyarmaton!

Ha egyetlen szót kellene találni arra, hogy milyen volt a füzesgyarmati megemlékezés és ünnepség, 
amelyet március idusa kapcsán tartottak, akkor az bizonyára a „méltó” lenne. Méltó a forradalomhoz, 
méltó a szabadságharc hôseihez, méltó a városhoz és méltó ahhoz a közösséghez, amely a települé-
sen él.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn!” Ezzel a Széchenyi idézettel 
kezdte ünnepi beszédét Bere Károly polgármester, majd szélesebb történelmi kontextusba helyezve 
beszélt a márciusi ifjak tettének fontosságáról, és a forradalom máig érzékelhetô hatásairól. Természe-
tesen nem maradhattak ki a szabadságharc helyi vonatkozásai sem, hiszen Füzesgyarmat is részese 
volt az akkori eseményeknek, ôk is megszervezték a nemzetôrséget, és ôk is küldtek honvédeket, hogy 
megvédhessék azt, amit Petôfi és a márciusi ifjak kivívtak, a függetlenséget, a szabadságot és azt, 
hogy újra büszkén nézhetett a nemzet szembe önmagával és az egész világgal.

Szemben az 1848-as március 15-tel, most a természet is kegyes volt az ünneplôkkel, hiszen most 
nem esett az esô, mint akkor, amikor Petôfi szavalta a tömegek elôtt a Nemzeti dalt. A kellemes tavaszi 
napsütésben egy emelkedett hangulatú és emberközeli megemlékezésnek lehettek tanúi a gyarmatiak.

Az ünnepség zamatát és szépségét az adta meg, hogy nem sztárvendégek léptek fel, hanem a helyi 
közösség soraiból kerültek ki a megemlékezôk. A Füzesgyarmati Hagyományôrzô Egyesület Népdal-
körének dalcsokra után maga a polgármester mondta el az ünnepi beszédet, majd a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskolai diákjai adtak egy rendkívül színvonalas, látványos és – mint 
ahogy az már korábban is említésre került -, az ünnep és a történelmi esemény fontosságához, szel-
lemiségéhez méltó mûsort.

A mûsor zárásaként a Csökmôi Ifjúsági Zenekar adott muzsikájával kellô ünnepi hangulatot, aztán a 
fôtéren álló emlékoszlopnál helyezhették el a gyarmatiak a megemlékezés virágait és koszorúit.

Maga az ünnepség is egybecsengett azzal a kossuthi gondolattal, amellyel Bere Károly polgármester 
is zárta gondolatait: „A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az 
iránt is, amely lehet, s lesz.”
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önkormányzati Hírek
• A Képviselô-testület Gálné Kecskeméti Ilonát bízta meg 

a Füzesgyarmati gyógycentrum egészségügyi Szolgáltató 
intézményvezetôi munkakörének ellátásával, 2017. február 
17. napjától kezdôdô, 2022. január 31. napjáig tartó határozott 
idôre, 4 hónap próbaidôvel.

• „Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelése” 
címû pályázat kerül benyújtásra, valamint a pályázat kereté-
ben benyújtandó Megvalósíthatósági tanulmány megrendelés-
re került. A pályázati lehetôséget figyelembe véve számításba 
jöhet a város központjában lévô középületek (Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola, a Lurkófalva Óvoda, az Egészségügyi központ, a 
Polgármesteri Hivatal épülete, a volt japán múzeum, az idôsek 
otthona, a sportpálya) fûtési igényének kielégítése, oly módon, 
hogy a hivatal udvarán lenne egy új meleg vizes kút fúrva, a 
lehûlt (használt) víz visszasajtolása pedig a strand területén 
történne, megvizsgálva a víz újrahasznosításának lehetôségeit. 

• Füzesgyarmat Város Önkormányzatának költségvetési po-
litikájának fô célja a gazdaságosság és a hosszú távú stabilitás 
megteremtése a településen, a zavartalan feladatellátás és a 
folyamatos településfejlesztés. Az önkormányzat kötelezô és 
önként vállalt feladatai, valamint a kiadások és bevételek meg-
határozásra kerültek. A 2017. évi költségvetés elfogadásra 
került.

• A Képviselô-testület a saját bevételei, valamint az adós-
ságot keletkeztetô ügyleteibôl eredô fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét jóváhagyta.

• Az ajánlatkérônek minôsülô szervezetek a költségvetési év 
elején éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíte-
ni az adott évre tervezett közbeszerzéseikrôl. Az Önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési tervét elfogadta, és azt honlapján 
közzétette.

• A Képviselô-testület hozzájárult, hogy Füzesgyarmat Város 
Önkormányzatának mezôôri szolgálata egy további álláshely-
lyel kerüljön kibôvítésre, így a településhez tartozó termôföldek 
nagyságához igazodóan két fô mezôôr kerüljön felvételre a pá-
lyázati eljárást követôen, amennyiben ez az Önkormányzatra 
vonatkozóan többletkiadást nem keletkeztet. 

• A helyi és települési adók beszedésének fokozása érdeké-
ben anyagi érdekeltségi rendszer kerül bevezetésre. Az alap 
lényege, hogy az eddigi évek során felgyülemlett adótartozások 
végrehajtására nagyobb hangsúly kerülne, ezzel növelve az Ön-
kormányzat bevételeit. Az alap nagysága kb. a kintlévôségek 3 
%-a körüli összegbôl gyûlne össze, amelybôl az adóügyi felada-
tokat ellátó kollégák, valamint a közvetlen munkahelyi felette-
sük részesülne.

• A Füzesgyarmat külterület 0416/70 hrsz.-ú ingatlan bér-
be adásáról, valamint elôvásárlási jog biztosításáról döntött a 
Képviselô-testület. 2017. március 1-tôl, 100.000 forint + ÁFA 
bérleti díj fejében bérbe adja az ingatlant az ART-KER PLUSZ 
Kft. részére, valamint a bérleti szerzôdésben elôvásárlási jog 
kerül kikötésre a Bérbe vevô részére, ahol zöldségfeldolgozó és 
csomagoló üzemet szeretnének létrehozni.

• Az elmúlt hetekben több tárgyalás is lefolytatásra került a 
tekintetben, hogy a KUKA Robotics Kft. további területekre 
szeretné kiterjeszteni az ipari tevékenységét. Ennek kere-
tében felmerült annak lehetôsége, hogy Füzesgyarmat belte-
rületén lévô, a 287 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanból, 
a lehetôségekhez mérten kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület kerüljön kialakításra. Ehhez a településrendezési terv és 
a helyi vagyonrendeletének módosítása szükséges, amely eljá-
rásokat a Képviselô-testület megkezdte. 

• A 2017-es évben az Emberi Erôforrás Fejlesztési Operatív 
Program keretében több pályázati kiírás is megjelent térségi 
szemléletû, humánszolgáltatás fejlesztési programok megvaló-
sítására. A pályázat keretében önkormányzatunk a helyi közne-
velési intézmények óvodásait, valamint tanulóit kívánja támo-
gatni, ennek keretében pl. angolnyelvoktatást, úszásoktatást 
valósítana meg. Ezen túl a helyi hátrányos helyzetû lakosság 
részére munkaerô-piaci és képzési lehetôségek kerülnének biz-
tosításra. A pályázat lehetôséget ad továbbá a helyi kisközös-
ségek programjainak támogatásra, az egészségfejlesztési iroda 
tevékenységének kiterjesztésére, valamint közösségi közleke-
dés megvalósítására. A második pályázat alapján Önkormány-
zatunk egy bôvebb ösztönzô rendszert alakíthatna ki a rászoruló 
középiskolai, illetve felsôfokú oktatásban részt vevô gyermekek 
részére. Ezen túl lehetôség lenne a humán szolgáltatást nyújtó 
települési tisztviselôk képzésére. A pályázat lehetôséget nyújt a 
komplex óvodai nevelés fejlesztésére. Füzesgyarmat Város Ön-
kormányzata konzorciumban pályázatot nyújt be a fent említett 
pályázatok keretében további 4 fejlesztendô járásban található 
települési önkormányzattal.

• Felülvizsgálatra került a civil szervezetek és civil társa-
ságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat. A 
szabályzatban az alábbi módosítások léptek életbe: a civil szer-
vezetek részére kötelezettség volt az, hogy az általuk szervezett 
tevékenységekrôl a helyi lapban beszámoljanak, a továbbiak-
ban ezt egy összesítô formában megtehetik az év során egy 
alkalommal, amelyrôl a helyi lap szerkesztôje igazolást állít ki. A 
támogatással való elszámolás évente február 28-i határidôvel 
került eredetileg meghatározásra, ez a határidô egy hónappal 
hamarabbi idôpontban került meghatározásra. Külön válik az 
elôzô évi elszámolás befogadása és a tárgyévi támogatás meg-
állapítása. A támogatás önereje az elôzô években a támogatott 
összköltségvetésén 10%-ban került meghatározásra, ezentúl 
ez a projekt 10%-hoz fog igazodni. A támogatás igényléséhez 
a továbbiakban nem lesz kötelezô benyújtani a szervezet éves 
költségvetését. A teljes szabályzat a www.fuzesgyarmat.hu ol-
dalon megtalálható. 

• A települési önkormányzat a helyi nemzetiségi önkor-
mányzattal a törvényben meghatározott feltételek biztosítására 
(így különösen tárgyi eszközök, valamint helyiség biztosítása, 
személyi feltételek biztosítása a nemzetiségi önkormányzat 
képviselô-testületének ülései elôkészítésére, sokszorosítási, 
postázási feladatok) együttmûködési megállapodást kötött, 
melynek éves felülvizsgálata során változatlan tartalommal 
fenntart.

A Füzesgyarmat idegen nyelv oktatásáért 
alapítvány szívesen fogadja adója 1%-nak 

támogatását. Az alapítvány támogatja a 
gyermekek idegen nyelv oktatását, táborban 

való részvételét, eszközök vásárlását.

Adószám: 18390296-1-04

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Is-
kola Gyermekeiért Alapítvány idén is szívesen 
fogadja adója 1%-át. Alapítványunk a támogatá-
sokat a gyermekek táboroztatására, színházláto-
gatásra, oktatási eszközök fejlesztésére fordítja.

Adószám: 18379761-1-04
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2017. március 01.
Ösvény Esélynövelô Alapítvány

SaJtÓközlemÉny

„VÉdÔHálÓkÉnt” Segíti a CSaládokat az öSVÉny eSÉlynöVelÔ alaPítVány UniÓS ProgramJa 
FÜzeSgyarmaton, BUCSán, BiHarUgrán ÉS Sarkadon

az ösvény esélynövelô alapítvány 40.000.000 Ft európai Uniós támogatást nyert az eFoP-1.2.1-15-2016-
00813 kódszámú „támaSz – Családsegítô programsorozat az ösvény esélynövelô alapítványnál” címû pro-
jekt lebonyolításához. 

A projekt keretében szervezetünk kifejezetten a gyermekes szülôknek (beleértve a gyermekvállalás után a 
munkaerôpiacra visszatérni szándékozó szülôknek), a párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben 
tanácsadást, segítségnyújtást igénylô személyeknek, valamint a sajátos vagy nehéz helyzetben lévô csa-
ládoknak, nagycsaládoknak, többgenerációs családoknak szóló programokat fog megvalósítani, úgy, mint a 
Család és munka összeegyeztetését segítô tanácsadás, családi közösségépítô rendezvények stb. 

Projektünk Füzesgyarmaton, Bucsán, Biharugrán és Sarkadon 2017. március 1. – 2019. március 1. közötti 
idôszakban valósul meg.

A projektrôl bôvebb információt a www.osveny.hu oldalon olvashatnak.

további információ kérhetô:
Hegedûsné Pörneki Renáta
szakmai vezetô

tÜzeFa túra 

A Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület és a Tourinform Körös-
Sárrét iroda közös szervezésében kerül megrendezésre 2017. április 
1-én a Tüzefa kerékpáros túra. Célunk, hogy saját környezetünket, 
értékeinket ismertessük meg a lakossággal és az érdeklôdôkkel. 
A fa Füzesgyarmat - Kishagymás külterületen található, mely egy 
védett kocsányos tölgy, a régi vízi világ utolsó tanúja, közel 300 
éves. A túra a Tourinform irodától indul 9.30-tól, 9.00-tól regisztrá-
ció. Az útvonal egy része kijelölt kerékpárúton halad, majd burkolt 
közúton, az utolsó 800 méter mezôgazdasági úton. A cél 7,5 km-
re található, ahol ismertetést hallgathatunk meg a fa történetérôl. 
Visszaindulás min. 1 órás pihenô után, de egyénileg is történhet. A 
túrára történô elôzetes regisztráció a www.sarretitura.hu honlapon 
a Túrák menüpont alatt vagy személyesen a Tourinform irodában 
lehetséges. A táv oda-vissza 15 km, a nehézségi foka könnyû, így 
kortól függetlenül minden érdeklôdôt szeretettel várunk! Üzembiz-
tos kerékpárt és elemózsiát hozzon magával!

Lázár Kata

Európai Szociális
Alap

ösvény esélynövelô alapítvány
5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 4/b. 
Telefon/Fax: 06-66/590-310 
E-mail: osveny@osveny.hu, Web: www.osveny.hu

Születések
Boda Boglárka Zoé 2017. 02. 03.
Varga Csaba 2017. 02. 05.
Czinczár Dorina 2017. 02. 09.
Hajdu Norbert 2017. 02. 14.
Medgyesi Balázs Zoltán  2017. 02. 20.
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2017-Ben iS tegyÜnk az egÉSzSÉgÜnkÉrt!

Mint ahogy az már megszokott, ebben az évben is csat-
lakozott településünk az immár XI. Európai Méhnyakrák 
Megelôzési Héthez. Ebbôl az apropóból elôadást hall-
hattak a résztvevôk a helyi Közösségi Központban a 
szûrések fontosságáról, a HPV elleni védôoltásról és 
egyéb nôket érintô megbetegedésekrôl. Meghívott ven-
dégünk Dr. Zákány Zsolt Fôorvos volt, aki már nem is-
meretlen a füzesgyarmati hölgyek körében. A felnôtt 
nôk mellett öröm volt látni azokat a 13-14 éves lányo-
kat is, akik eljöttek a programra, és elsô kézbôl hall-
gathatták meg a számukra szóló felvilágosítást. A részletes tájékoztatás mellett a Mályvavirág Alapítvány kiadvá-
nyait is átadtuk az érdeklôdôknek, illetve egy rövid filmet is levetítettünk a fent említett témával kapcsolatosan. 
A rendezvényt egy közös mandalafestéssel zártuk. A több méteres mandalákat a kiszínezést követôen a Berettyóújfalui 
Gróf Tisza István Kórház Szülészeti – Nôgyógyászati osztályára juttattuk el. Az osztály betegeinek vélhetôen erôt adnak 
majd a gyógyulásban, pozitív gondolatokat ébresztve, illetve mostantól a kismamák is gyönyörködhetnek az alkotás-
ban. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik részt vettek a színezésben, külön köszönöm Csató Imre asztalosnak 
és Füzesgyarmat Város Önkormányzatának a megvalósításban nyújtott segítséget!

Ebben az évben is járjanak szûrésre, és használják ki, hogy közel egy éve helyben is biztosítunk Önöknek nôgyógyászati 
ellátást. Ne feledjék: „Nônek lenni boldogság és felelôsség!”

Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô, Európai Nôk Szervezete alelnök

a CSánki dezSÔ HelytörtÉneti egyeSÜlet ÉletÉBÔl

A Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület február 23-án tartotta Közgyûlését, melyen a tagság elfogadta a 2016. 
évi gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a 2017. évi pénzügyi tervet. Összeállításra került a 2017. évi munka-
program. Arra törekszik a vezetés, hogy minél mozgalmasabb, élménydúsabb rendezvények legyenek. Így pl. az elmúlt 
évszázadok népi életébôl, a még élô, szép kort megért emberek beszélgetésre invitálását a múlt értékeinek feltárá-
sára. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a meglévô anyagok rendszerezésére, a település életével kapcsolatos kiadvá-
nyok elkészítésére. Mindez személyi, tárgyi és legfôképpen anyagi feltételekhez kötött. Ennek érdekében a Nemzeti 
Együttmûködési Alaphoz pályázatot nyújtottunk be 559 ezer Ft értékben a tárgyi feltételek megteremtésére.

Ibrányi János elnök

az egÉSzSÉgkör 2017. ÉVi terVezett ProgramJa

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, kirándulásokat, kerékpártú-
rákat szervezünk.

04. 03.  gyógytorna 
Toókosné Pauluk Andrea gyógytornász, Gara Hotel

05. 08.  amit a jógáról tudni kell 
dr. Pécsi-Huszár Ildikó, Civil ház

06. 12. Fitoterápia Bagos Zsuzsanna, Civil ház
09. 04. a nô csodája Kleiberné Nagy Katalin, Civil ház
10. 02.  Vegyem, ne vegyem? 

dr. Gyôrfy Bence gyógyszerész, Civil ház
11. 06. aromaterápia, illóolajok Papp Ida, Civil ház

tervezett kirándulások, kerékpártúrák
Április: Báró Wenckheim-kúria, Akasztó major
Május: Látogatás a biharnagybajomi füvesasszonyhoz
Június: Körösladányi Helytörténeti Gyûjtemények Háza
Július: Vésztô-Mágor Történelmi Emlékpark
Szeptember: Kerékpárral a Berettyó partra
Október: Határnézô Kovács Károllyal, a vadásztársaság 
autójával

Szarka Ferencné
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a gyÓgyVíz JÓtÉkony HatáSai

Ön mikor volt utoljára a füzesgyarmati Fürdôben? Néhány 
érv, hogy felkeresse a „Sárrét Gyöngye” gyógyvizet. 

Természetesen sokat hallottunk már róla, hogy a gyógyvíz a moz-
gásszervi, nôgyógyászati megbetegedésekre jótékony hatással bír. 
Azonban nem szabad elfeledkeznünk a szellemi és fizikai kimerült-
ségre gyakorolt hatásáról sem. A mindennapi rohanásban fontos, 
hogy jusson idô a kikapcsolódásra is. A gyógyvíznek számos jó-
tékony hatása van az emberi szervezetre, s ha ez a föld mélyérôl 
feltörô kincs itt is megtalálható, használjuk is ki! Nyugtató, görcsol-
dó, fájdalomcsökkentô, lazító és értágító hatású, melynek következ-
tében a szervezet ásványianyag-összetétele is megváltozik. Fokozza 
a vérkeringést, gyorsítja az anyagcserét, így testünk sok salakanyag-
tól is megszabadul. Mindezek által nyugodtabbak leszünk, kissé el-
fáradunk. A megszokott életritmus lelassul, így oldja a feszültséget, csökkenti az idegességet, az álmatlanságot, a válto-
zókori tüneteket, a magas vérnyomást és erôsíti az immunrendszert. A hétköznapokban vagy hétvégén, de keresse 
fel településünk kincsét, mely biztos felüdülést garantál, akár egyedül, párjával vagy családjával érkezik.

Lázár Kata

mÉHÉSzeti termÉkek JÓtÉkony HatáSai

A propolisz görög eredetû szó, azt jelenti a város elôtt, 
avagy elôváros a kaptár védelmezôje. A propoliszt a méhek 
saját egészségük megôrzéséért hordják a kaptárba. Mindent 
bevonnak vele, és a réseket, nyílásokat ezzel a balzsamszerû 
anyaggal tömítik. Oroszországban már a XII. században pro-
polisszal gyógyítottak többféle szájüregi betegséget. Az in-
kák lázas fertôzések kezelésére alkalmazták. Az egyiptomi 
papok a múmiák tartósításához használták. Hasonló módon 
kerül a méhlakásba, mint a virágpor csak ettôl már társaik 
segítségével tudnak megszabadulni, mert ezt a fák levele-
inek és rügyeinek ragacsos anyagából nyerik. Gyûjtôrácsot 
alkalmazok, hogy számomra is termeljenek ebbôl a 
nagyszerû anyagból. Tudományos vizsgálatok igazolták a 
propolisz baktérium, gombaellenes, gyulladáscsökkentô és 
helyi érzéstelenítô hatását. A nyers propoliszt nem tudjuk 
megemészteni. Tinktúrát készítünk belôle, mely kesernyés 
ízû, és folyadékkal összekeverve fehéres színûvé válik. A 
propolisz - másik nevén méhszurok- tartalmaz gyantát, vi-
aszt, illóolajokat, virágport, vitaminokat, ásványi anyago-
kat, flavonoidokat. Számos egészségügyi problémára kínál 
megoldást. A tinktúra eredménnyel alkalmazható baktérium 
okozta fertôzéseknél, mint a légúti megbetegedés, garat, 
mandula, és középfülgyulladás, az epe, vese és a húgyutak, 
reumás ízületek gyulladásainál. Értágító hatása miatt magas 
vérnyomás esetén is eredményes. 5 csepp bevételével elvé-
gezhetjük az allergiapróbát. Nem csak betegségre, hanem 
megelôzésre illetve immunerôsítésre is kiváló. A tisztelt ol-
vasó kérdéseit felteheti a következô elérhetôségeken: e-mail 
cím: sandor.barkoczi3@gmail.com Tel.: +36 30 9588759.

Barkóczi Sándor méhészmester

A Pálfi János a Füzesgyarmati gyermekeiért 
alapítvány szívesen fogadja adója 1%-át.

Az alapítvány a középiskolai továbbtanulásban 
segíti a gyermekeket.

Adószám: 18381511-1-04
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mazSorett Siker

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes Csillagfürt cso-
portja, a második szakmai megmérettetésén is remekül 
szerepelt. Tavaly Szeghalmon, a Kiss Anita Emlékverse-
nyen Bronz Minôsítést szereztek. Február utolsó hétvégé-
jén a Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyrôl, a 6-9 
éves kislányok ezüstéremmel tértek haza.

a csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, Bökfi Vivien, 
Budai Martina, Czibi Erzsébet, Somogyi Jázmin, Textor 
Sára Andrea, Túri Fanni, Vígh Dorina.

Köszönjük szépen az Önkormányzati segítséget, a hoz-
zátartozók mindenre kiterjedô figyelmességét és a lelkes 
szurkolást.

Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô

iSkolai Hírek - FeBrUár

Mindenki kap második esélyt! Ezzel a gondolattal zártam elôzô cikkemet, és ennek a gondolatnak a jegyében telt 
a február. A félévi szülôi értekezleteken a 406 tanulónk szüleibôl 149 szülô tisztelt meg minket a részvételével, ahol 
a második félév iskolai tevékenységeirôl kaphattak tájékoztatást. Az osztályfônököktôl szakmai segítséget is kérhet-
nek, és kapnak gyermekükkel kapcsolatosan. Ezt követôen a nyílt tanítási hét adott újabb lehetôséget a szülôknek 
arra, hogy gyermeküket iskolai közegben láthassák. Segítség abban, hogy a látottak alapján jobban megismerhessék 
gyermeküket, és az ôket tanítókat. Ezen a nyílt héten 146 szülô fogadta el meghívásunkat. A pedagógus által felkínált 
fogadóórák, szülôi értekezletek és nyílt tanítási órák, meghívások együttmûködésre a gyerekekért. Az elektronikus 
naplóban minden tanulónk teljesítménye nyomon követhetô, ezáltal meg lehet tudni, hogy él-e a második eséllyel 
gyermekük. Köszönetet mondunk mindazon szülôknek, akik partnereink a közös munkánkban, hiszen a pedagógus 
egyedül nem képes csodákra.

Iskolánk alapítványa, melynek célja a gyerekek sokrétû támogatása, komoly összeggel gyarapodott az Iskolabál ren-
dezvényünk által. Példaértékû az adományozó kedv a szülôk, intézmények, szervezetek és városlakók részérôl. Hálásan 
köszönjük! A hónap folyamán két rendezvényt is tudtunk támogatni ennek köszönhetôen. Egy élményekben gazdag 
rendhagyó történelemórán vehettek részt tanulóink, melyet egy debreceni történész tartott. A másik rendezvény a Mo-
bil Planetárium elôadása volt. Ezeket a rendezvényeket a jövôben is szeretnénk megszervezni, így felmenô rendszerben 
minden tanulónk részesül az élménybôl.

Bízunk benne, hogy a farsangi télûzéssel iskolánk gyermekei meghozták a tavaszt városunkba, hiszen ez az évszak 
is az új esély szimbóluma.

Koósné Horváth Angéla, Intézményvezetô-helyettes

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

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egye-
sület az idén is szívesen fogadja adója 1%-át. 

Egyesületünk a támogatásból befolyt összeget 
sportszerek vásárlására, gyermekek 

sportolására, versenyeztetésre fordítja.

Adószám: 18377927-1-04
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egyHázaink Hírei
FÜzeSgyarmati reFormátUS egyHázközSÉg Hírei

nagyPÉntek - HúSVÉt!

nagypéntek. A reformátusok legnagyobb ünnepe. Íme, mától munkaszüneti nap lett! Kis elégtételt érzünk, erre 
vártunk, végre hátradûlhetünk. Hiszen Mindenszentek - November 1. már régóta az… Katolikus testvéreink csak 
többen vannak…. De most, a reformáció 500-ik évében megszavazta a kormány, jól imádkoztunk. Imádkoztunk? 
Hátradûlhetünk? A szabadnap biztosítja ugyan a pihenést az állampolgárnak, ám ünneppé csak a keresztyének 
szentelhetik. Mástól ne is várjuk. Szép énekünkkel valljuk. ”Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt 
alatt…”

Húsvét. Jézus mondja: „Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai.” 
(Jelenések könyve 1, 18) keresztyén az, aki találkozott a Feltámadott krisztussal. Az elsô keresztyének Urunk 
feltámadásának napján, vasárnaponként gyûltek egybe istentiszteletre. Tanultuk, oroszul - vasárnap /djcrhtctymt/, a 
feltámadás napját jelenti. Jöjjünk, énekeljük szép dicséretünket: Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott, Örvendez-
zünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, Halleluja! /185. Dicséret/

Hisszük, az Ô ereje minket is új életre támaszt fel!

Ünnepi alkalmainkra várjuk szeretettel:
Április 9. Vasárnap de. 10 óra Virágvasárnap 
Április 13. du. 17 óra Nagycsütörtök
Április 14. du. 17 óra nagypéntek, Passió
Április 16. Vasárnap de. 06 óra, Hajnali istentisztelet az Új temetôben
Április 16. Vasárnap de. 10 óra, Húsvét, istentisztelet, konfirmáció, úrvacsora
Április 17. Hétfô de.10 óra, Húsvét II. napi istentisztelet 

áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Tóth Zoltán református lelkipásztor

taVaSzodáS, HúSVÉtVáráS 
mindannaPJainkBan 

HoSSzú nagyBöJtön át…

Bizonytalan tavaszodásunk lehet bi-
zonytalankodással töltött el minden rendû, 
rangú embert, hívôt, hitetlent. Költôi meg-
fogalmazásokkal fejezhetjük ki ezt a lelki-
állapotunkat. József Attila mondja: „ Tu-
dom, hogy zöldel a fû, de nem értem, / 
minek zöldel és kinek zöldel. / Érzem, hogy 
szeretek, de nem tudom, kinek a száját / 
fogja megégetni a szám. / Hallom, hogy fú 
a szél, de nem tudom, minek fú, mikor / én 
szomorú vagyok…” Aztán idôsebb nemze-
dék fogalmazhat Ady Endrével: „Uram, adj 

csöndes éjt, / Nyugodalmas nagy éjt / A te vén gyermekednek, / Beteg, rossz gyermekednek. / Fölséges dáridók, / 
Keserves dáridók Muzsikája kerüljön, / Hangja messze kerüljön…/ Aludjak kacagón, / Álmodjak kacagón / S boldogul-
jak álmomban, / Ifjuljak meg álmomban. / Imádkozzak, mint gyerek, / régi iskolás gyerek, / Istenes áhítattal, / Altató 
áhítattal.” Áprily Lajos imája is mindennapi kenyerünk lehet e böjtben: „Uram, / Te nagy völgyedben ne legyek, / énekre 
béna, hitre gyáva. / Úgy kapaszkodjam, Kéz, beléd, / mint kicsi koromban anyámba.”  Hosszú böjtünkben imádkozhat-
nak Tóth Árpáddal azok is, akik nem várják  Krisztust, csak a tavaszt és ünneplést: „ Álomsereg  víg Fáraója voltam, / S 
szép katonáim zengô csodasorban / Vittem dôrén, amerre örvény tátong. / S most itt vagyok, szelíd szavadra vágyva, 
/  Mert nem maradt más bennem, csak a gyáva, /  És gúnyolódnám, s ajkam halk imát mond…”

Aztán nemzedékektôl függetlenül a Nobel-díjra is jelölt Füst Milán: Magyar Könyörgés-e néhány sora is jusson 
eszünkbe nagyböjtünkben magyar hazánkért, népünkért: „ És mért nem küldesz látnokot, / Hunyt szemmel, aki vezetni 
szokott, / Rettenetes lángoszlopot? / Mit mutassunk? nyitott sebeket, / Sáros, sebes, nyüves szíveket? / - Megalázottat 
ki szeret? / Emeld fel még egyszer a fônket, / Gyûjtsd össze megtört kis erônket, / Könyörögni, hogy tudjunk elôtted!” 

Farsangzárásként és böjti elindulásra biztatásként kis gyülekezetünk kis csapattal hangulatos gyermekistentiszteletet 
tartott. A „szolgálatot” Hegyesi Dominika és Kovács Szimonetta, a nyári búcsún konfirmáló hittanosok végezték.  A 
szeretetvendégséghez és a tombolázáshoz hozott adományokat mindenkinek köszönjük. Kovácsné Czeglédi Mária 
Tünde gondnokasszony a Margaréta Családos Egyesület elnöke értékes ajándékokkal kedveskedett a megjelent gye-
rekeknek. A beharangozott ökumenikus istentisztelet a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából, az elôzô 
években is és most is, az ilyen rendezvények iránt tapasztalt érdeklôdés hiánya miatt, sajnos, elmaradt. 

Áldott böjti utat és tavaszodást kívánunk városunk minden lakójának: Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök.



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 30-án. A szerkesztôség a magán jellegû közleményekért, nyomdai hibákért felelôsséget nem vállal!

ProgramaJánlÓ

FÔniX art mozi: 
a Szerelem törtÉnete
Idôpont:  2017. 03. 31 – 04.01. 

16.00 óra
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

Közösségi Központ

FÔniX art mozi: a dÉmon arCa
Idôpont:  2017. 03. 31. – 04. 01. 

18:00 óra
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

Közösségi Központ

HúSVÉtVárÓ CSaládi naP
Idôpont: 2017. 04. 06.
Helyszín:  Füzesgyarmat, Általános 

Iskola technika terme

költÉSzet naPJa
Idôpont: 2017. 04. 11.
Helyszín:  Füzesgyarmat, Hegyesi 

János Városi Könyvtár

retro diSCo
Idôpont: 2017. 04. 15.
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

Városétkeztetés

HúSVÉti kemenCÉS ÉtelkÓStolÓ
Idôpont: 2017. 04. 16.
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

Kossuth u. 48.

zaCHer gáBor 
drogPreVenCiÓS elÔadáSa
Idôpont: 2017. 04. 20.
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

Közösségi Központ

További inform.: Tel.: 66/470-395
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
E-mail: fuzesgyarmat@tourinform.hu

Honlap: www.sarretitura.hu
www.tourinform.hu

A Tourinform iroda nyitvatartása:
H-P: 9.00 – 17.00

totÓ

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába 
(Kossuth u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben 
(fuzesgyarmat@tourinform.hu) április 20-ig. A helyesen 
válaszolók között a Jegyzô Úr jelenlétében 1 db, a Tour-
inform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül kisor-
solásra! A májusi számban a nyertesek nevét közzé tesz-
szük. Elakadt? Jöjjön be az irodába és segítünk! 

1. Kinek a leszármazottja Szabó Magda írónô? 
 a, Hegyesi János b, Gacsári István 
 c, Csánki Dezsô

2. Hogyan hívták régen a Kossuth utcát? 
 a, Hajnak utca  b, Kandia c, Nagy utca

3. Mikor volt Füzesgyarmat mezôváros? 
 a, 1840 b, 1867 c, 1803

4. Mikor nyílt meg a strandfürdô? 
 a, 1969. június 19. b, 1970. május 01. 
 c, 1968. május 01.

5. Ki tervezte a nagyiskolát? 
 a, Borsothy Géza b, Berg Sándor 
 c, Fischer Ágoston

Név:  ......................................................................
Tel.: ........................................................................
E-mail:  ...................................................................

A kérdések beküldôje Incze László. Köszönjük! 
a januári számban megjelent totÓ nyertese: 

Untervéger Mihályné. Gratulálunk!
Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyar-

matról, melyek a TOTÓ kérdései közé bekerülnek!
Aktivitását hûtômágnessel jutalmazzuk!

Az újságból kivágott kupont átadva,
550 Ft-os áron vehetô igénybe a fürdô-
szolgáltatásunk 2017. szeptember 30-ig.

Szeretettel várjuk minden 
kedves vendégünket!

n 3D látványtervezés
n stílustanácsadás n átgondolt terek
n széles körû gyártói kapcsolatok n személyre szabottan, akár egy szobára is
n gazdaságos csomagok n egyedi megoldások

OTTHONLakásból

Hencz nikoletta
lakberendezô 

+36 70 609 2387 
hennislakber@gmail.com

hennis.lakberendezes
www.hennis.hu

A Sárréti Hökkentôk 
újabb elôadása 

2017. április 22-én 
19 órától 

Füzesgyarmaton a 
Közösségi Házban.

Régi darab, új szereplôkkel!
Mindenkit szeretettel várunk!


