
Víz Világnapja 2017. március 22.

A Kastélypark Fürdô „Víz nélkül nincs 
élet” címmel rajzpályázatot hirdetett meg 
a Víz Világnapja alkalmából az általános 
iskolások körében. A pályázatra 58 rajz 
érkezett, 57 alsó tagozatos és 1 felsô ta-
gozatos. Nagyon kedves, ötletes alkotások 
születtek, amelyek a víz fontosságára, kör-
nyezetünk védelmére hívta fel a figyelmet. 
A zsûri döntése alapján minden évfolyam 
esetében hirdettünk 1-3 helyezést.
1. osztályosok
I.helyezett: Nagy Gabriella 1.a
II.helyezett: Holcz Hanna 1.a
III. helyezett: Virág Szabolcs 1.a
2. osztályosok
I.helyezett: Textor Sára Andrea 2.b
II.helyezett: Zsibrita Hanna 2.a
III.helyezett: Mata Zsófia 2.b
3. osztályosok
I.helyezett: Éri Barbara Erzsébet 3.b
II.helyezett: Szabó Réka Anna 3.b
III.helyezett: Dienes Réka 3.b
4. osztályosok
I.helyezett: Köleséri Petra 4.c
II.helyezett: Fekete Beáta Mónika 4.b
III.helyezett: Bujdosó Bendegúz 4.c
Különdíj: Lázár Romina 8.c

A díjazottak fürdôbérletet kaptak, és 
minden résztvevônek fürdôbelépôvel kö-
szöntük meg rajzaikat. Az alkotásokból 
március 22-tôl április 2-ig tartó kiállítást 
szerveztünk a termál épületben, ahova 
minden alsó tagozatos osztály kilátoga-
tott. Fürdô- és szállóvendégeink is nagy 
érdeklôdéssel tekintették meg a rajzokat. 
Köszönjük a gyerekek alkotásait, valamint 
a pedagógusok lelkesedését ez úton kö-
szönjük meg!

Bere Katalin

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja • XXIX. évfolyam 04. szám • 2017. április
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• Szabó Zoltánné, élelmezésvezetô megtartotta beszámolóját 
a Füzesgyarmati Napközis Konyha 2016. évi mûködésérôl. Eb-
ben beszámolt többek között a korcsoportonkénti elôírásokról, 
személyi és tárgyi feltételekrôl, valamint a szakmai mûködésrôl.

• Gálné Kecskeméti Ilona, az intézmény vezetôje megtartot-
ta beszámolóját a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi 
Szolgáltató beindításával kapcsolatban elvégzett feladatokról. 
2017.02.16. óta megkezdték a Gyógycentrum beindításához 
szükséges elôkészületeket, melynek keretében a tárgyi és sze-
mélyi feltételek betöltése folyamatban van. Ez év május elsejétôl 
a Gyógycentrum szolgáltatásaival várja a gyógyulni vágyókat. 

• Lévainé Homoki Éva igazgató, a Hegyesi János Városi 
Könyvtár és Közmûvelôdési Intézmény 2017. évi munkatervérôl 
és szolgáltatási díjairól megtartotta beszámolóját. A 2017. évi 
munkaterv összeállításakor a könyvtár és a képtár kiemelt fi-
gyelmet szeretne fordítani az általános iskolások tematikus és 
könyvtárhasználati óráira, illetve a rajz, média órákra. A könyv-
tár részérôl az olvasóvá nevelés a fô cél, a képtár részérôl felku-
tatni a mûvészetre tehetséges ifjúságot. Emellett a képtár és a 
könyvtár éves programterve is bemutatásra került.

• A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intéz-
mény igazgatójának magasabb vezetôi megbízatása 2017. júni-
us 30. napján lejár. Füzesgyarmat Város Önkormányzata az in-
tézmény igazgatói állásának betöltésére pályázatot hirdet, mely 
a www.fuzesgyarmat.hu oldalon olvasható. 

• Az Emberi Erôforrás Fejlesztési Operatív Program kereté-
ben pályázati kiírás jelent meg „A könyvtári intézményrendszer 
tanulást segítô infrastrukturális fejlesztései„ címmel. A pályázat 
benyújtásra kerül, összköltsége legfeljebb 60.000.000 Ft. A 
könyvtár a pályázat keretében további tanulást segítô és kiszol-
gáló helyiségekkel fog bôvülni. 

• A költségvetési rendelet 2016. februári elfogadása óta szá-
mos olyan bevételhez jutott az önkormányzatunk, illetve olyan 
kiadások is felmerültek, amelyek a rendelet megalkotásakor 
nem, vagy nem pontosan voltak tervezhetôek. Ezeknek a té-
teleknek a beépítése történik meg az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének V. sz. módosításával.

• A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 
fenntartásában létrejött, gazdasági szervezettel nem rendelkezô 
költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás 
került jóváhagyásra. A gazdasági szervezettel nem rendelkezô 
költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait továbbra is 
a Polgármesteri Hivatal látja el.

• Az intézményi gyermekétkeztetést biztosító települési ön-
kormányzat rendeletben szabályozza a térítési díjakat, amely 
megegyezik az étkeztetés nyersanyagköltségének egy ellátottra 
jutó összegével. Felülvizsgálta került a gyermekétkezetés intéz-
ményi térítési díja, mely változatlan formában marad.

• A bölcsôdei ellátás keretében biztosított gyermekétkezte-
tésre vonatkozó személyi térítési díj mellett a bölcsôdei ellátás 
keretében nyújtott gondozásra is személyi térítési díj állapítható 
meg. Mindez felülvizsgálatra került a Füzesgyarmati Bölcsôde 
tekintetében. Az önkormányzat a Bölcsôdében a gondozásért 
külön személyi térítési díjat nem kíván megállapítani a kisgyer-
meket nevelô családok részére.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete a 
házi segítségnyújtás, kötelezô önkormányzati feladatát a Sarkad 
Belváros Református Egyházközség által fenntartott Református 
Szociális Gondozó Központtal kötött ellátási szerzôdés kereté-
ben kívánja ellátni a továbbiakban.

• Az 1. sz. felnôtt, területi ellátási kötelezettségû háziorvosi 
körzet mûködtetésére Dr. Nagy Vilmos vállalkozó háziorvossal 
2017. április 1-jétôl határozatlan idôre, de minimum 5 évre fe-
ladat-ellátási szerzôdést köt.

• Pályázat kerül benyújtásra a „A közösségi mûvelôdési in-
tézmény- és szervezetrendszer tanulást segítô infrastrukturális 
fejlesztései” címû felhívásra. Ennek keretében lehetôsége van a 
Bethlen utca 67. szám alatti ingatlan (technika terem) felújítá-
sára és abban alkotóház kialakítására.

• Pályázat kerül benyújtásra az „Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatásra” címû pályázati felhívás-
ra. Támogatási kérelmét a belterületi utak, járdák, hidak fel-
újítására adja be. A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat 
megvalósításához szükséges önerôt 2017. évei költségvetésébôl 
biztosítja. 

• Pályázat kerül benyújtásra Bors település Önkormányzatá-
val közösen, az „Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal 
szembeni ellenálló képességet és katasztrófakezelô rendszerek 
fejlesztését célzó beruházások támogatása” elnevezésû pályá-
zat keretében. A pályázat keretén belül, a helyi katasztrófavé-
delmi eszközgarnitúra fejlesztésére lenne lehetôség: 1 db kot-
ró-rakodó gép beszerzése, 1 db Tûzoltó autó (Pickup terepjáró 
felszereléssel) beszerzése.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzata az „Esély Otthon” 
elnevezésû pályázati felhívásra elkészített projektötletet jóvá-
hagyta. Támogatási kérelem benyújtását határozza el, a vidék 
népességmegtartó képességének javítása, a fiatalok vidékrôl 
történô elvándorlásának megakadályozása, a vidéki fiatalok szá-
mára reális életpálya modell kialakításának segítése érdekében.

ÖnKormányzati HíreK



3

eHetô Kert – gazVacsora?

A Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete 
2017. március 31-én egy új rendezvény típussal 
jelentkezett városunk közönsége és az ideláto-
gató turisták elôtt.

A nagy rendezvények mellett kis kerti bemu-
tatókkal, kisebb csoportok számára elérhetô 
programokkal kívánják a falusi vendégasztalt, a 
hagyományos magyar ételeket népszerûsíteni. A 
rendezvénysorozat, amelynek elsô alkalommal 
lehettünk részesei, az „Ehetô kert?” címet kap-
ta. Ez alkalommal Dr. Németh Ibolya, 2016-ban 
Környezet díjjal kitüntetett környezeti nevelô, fa-
lusi vendégasztal szolgáltató, vidéki vendégváró, 
a Gazvacsorák és az Ökocsali c. projektek kitalálója és számtalan elismerés kitüntetettje volt a vendégünk. Biobia 
(www. biobia.hu) blogot is ír, ahol a gazvacsorás történetek mellett számos, jobbnál-jobb receptet is közzé tesz, az 
egyszerûen, kertben, mezôn, réten, erdôkben fellelhetô és elérhetô növények felhasználásához.

A nagy számban megjelent érdeklôdôk nem csak láthatták és halhatták Biobia történeteit, a növények gyûjtése so-
rán szerzett tapasztalatait, hanem közösen el is készítettek néhány ételt, salátát és kenôkét. Az FVSZE Kossuth utcai 
udvarán a kemencét nem hiába gyújtották be aznap, a salátákat és kenôkéket frissen sült kenyérrel és kenyérlángossal 
is meg lehetett kóstolni. 

Gergely Mária, Elnök – FVSZE

tájéKoztató Füzesgyarmat Város 
integrált településFejlesztési 
stratégiájánaK elKészítésérôl

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
Vállalkozókat, Egyházakat, Civil Szervezete-
ket, hogy 2016-ban Füzesgyarmat Város Ön-
kormányzata megkezdte Füzesgyarmat Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
(ITS-ének) és az azt Megalapozó Vizsgálatának 
elkészítését, tervezését a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendeletnek megfelelôen. 

Az ITS a települési problémákat komplexen 
kezelô, azokra együttesen reagáló dokumen-
tumként lehetôvé teszi Füzesgyarmat számára 
az átgondolt, tervszerû fejlôdést. Füzesgyarmat 
város a partnerség elve mellett elkötelezôdve 
fontosnak tartja mind a tervezés, mind a meg-
valósítás, illetve a majdani felülvizsgálat során 
is a partnerség, mint horizontális alapelv érvé-
nyesítését.

Ennek érdekében az Önkormányzat ezen 
partnerségi felületen keresztül szeretné kér-
ni az érintetteket, hogy kísérjék figyelemmel 
az ITS-sel kapcsolatos híreket, eseményeket, 
a dokumentumok tervezetének elkészültét, 
honlapon történô közzétételét követôen kap-
csolódjanak be a véleményezési, társadalmi 
egyeztetési folyamatokba. 

Az ITS-sel kapcsolatos hírekrôl, 
eseményekrôl a jövôben a város honlapján, 
közterületen/Polgármesteri Hivatalban elhelye-
zett hirdetôtáblán, a helyi újságban és televízi-
óban tájékozódhat.

A jövôbeli együttmûködésben bízva, tiszte-
lettel:

Bere Károly, 
Füzesgyarmat Város Polgármestere

Meghívó
Szeretettel várunk minden
érdeklôdôt 2017. május 20-án 
szombaton, 13.30 órától kezdôdô
Családnapra

Helyszín: Kastélypark Fürdô elôtti tér

Tervezett programok:
társastánc-, mazsorett bemutató
bábelôadás, ugrálóvár
kézmûves-foglalkozások
íjászat, airsoft,
a békéscsabai
Jókai Színház
Színitanháza
növendékeinek
bemutatója

A rendezvényen fellép:

CARAMEL
Margaréta Családos
Egyesület
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isKolai HíreK – március

A tavasz elsô hónapja izgalmas hónap iskolánk életében. A tehetségeink és felkészítô pedagógusaik életében a napi 
munkájukon felül, a versenyeken való megmérettetések egyik kiemelt hónapja. Nyolc helyi versenyen, három területi 
versenyen, két megyei versenyen és egy országos versenyen öregbítették iskolánk és városunk jó hírét. 

A versenyek közül büszkén emelem ki az iskolánkban megrendezett elsô, területi idegennyelvi versenyt angol és né-
met nyelvbôl. A versenyre a Sárrét iskoláiból érkezett 26 nyelvi tehetség az 5. és 6. évfolyamról. Iskolánk és városunk 
egy újabb lehetôséget szerzett arra, hogy még ismertebbé válljon.

A hónap mindig nagy izgalmakat hoz a mindenkori hetedikes tanulóknak és osztályfônökeiknek. Nagy nemzeti 
ünnepünkrôl, az iskolai és városi szintû méltó megemlékezés, az ô feladatuk. Az idei megemlékezés is, mint minden 
évben, lélekemelô volt. A Sportcsarnokban az óvodás és iskolás gyerekek, a városi ünnepségen a részvevôk érezhették 
át az ünnep szellemét segítségükkel. Büszkék vagyunk a megemlékezést összeállító és koordináló pedagógusokra, és 
a tehetséges, fegyelmezett tanulóikra és a tanulók szüleire.

Büszkék vagyunk azokra a diákjainkra, akik a hónap során képességeiknek megfelelôen végezték napi munkájukat 
és példamutatóan viselkedtek. Gratulálunk a szüleiknek is!

Koósné Horváth Angéla, intézményvezetô-helyettes

KÖrnyezetVédelem

Az elsô tavaszi napokban, a víz világnapján, engedve a csalogató napfény 
és a rég várt jó idô hívásának, útra kelt a 4. b osztály a város határába. A 
Garalapos felé vettük utunkat, hogy meglessük a nádas és környékének ébre-
dését. A természetjárásaink során mi soha semmiféle szemetet nem hagyunk 
magunk után.

Az országosan szervezett TeSzedd! akciókon túl is szedtük már össze má-
sok után a szemetet.

Megdöbbentett bennünket, hogy ezt a területet van, aki szemétlerakónak 
használja, ahogy az a mellékelt felvételen is látható.

Kérjük a felelôsen gondolkodó, jóérzésû embereket, figyeljenek oda, hogy 
ilyen ne fordulhasson elô! Csak egy Földünk van, vigyázzunk rá!

4. b osztály tanulói

tüzeFa KeréKpáros túra

2017. április 1-én Egyesületünk Kerékpáros Túrát szervezett a Füzes-
gyarmat határában lévô több száz éves kocsányos tölgyhöz azért, hogy 
ismételten felhívjuk a figyelmet annak megóvására, illetve annak megte-
kintésére serkentsük a lakosságot. Nem mindenhol van ilyen fa, ahol a 
történelem egy darabkáján keresztül visszatekinthetünk a múltba.

Látni lehetett azt, hogy a gyermekek és a felnôttek is örültek a külön-
leges helyszínnek, felszabadultak, vidámak voltak.

Nagy örömünkre nagyon sokan vettek részt a kiránduláson, rengeteg 
mosolygós gyermek jött velünk városunk sok, lelkes lakója mellett. Több 
mint nyolcvanan látogattuk meg a sok száz éves fát, régmúlt idôk tanúját. 
Köszönjük a sok résztvevônek, hogy velünk tartottak, valamint támogató-
inknak, akik segítettek megvalósítani kirándulásunkat. (Tourinform iroda 
munkatársainak, Városunk Önkormányzatának, Iskolánk pedagógusainak 
és dalos tanulóinak, Tóth Zoltán lelkész Úrnak, a társ Civilszervezetek-
nek és a Polgárôr Egyesület Közhasznú Szervezet vezetôjének és tag-
jainak, valamint Kovács Zolinak a finom szalámiért.) A pedagógusok a 
megterhelô tanítási napok után szabadidejükben vállalták a gyermekek 
felügyeletét, irányítását, a jelen lévô szüleik mellet. Hálás köszönet érte!

A kirándulók mindegyike a különleges természeti helyet, a kocsányos 
tölgyet a természet nagy ajándékának tekintette. Ha az a sok száz éves 
kocsányos tölgy beszélni tudna, sokat mesélhetett volna nekünk. 300-400 év nagyon sok emberöltôt tesz ki. A 
jelenlévôk élvezhették a friss tavaszi levegôt, a gyönyörû napos idôjárást, a helyszín hangulatát, nem is nagyon akartak 
maguktól eljönni a helyszínrôl. A tervezett egy órás idôtartam így közel kétórásra bôvült. Érdekes és megható látványt 
nyújtott, ahogy Kovács Zoli legkisebb fiával, mindketten kerékpárral haladtak elôttünk, miközben az apa kerékpárjának 
kormányán mindkét oldalon egy szál vastag kolbász libegett. Zoli még a nem túl magas, de 5 gyermek által körbefogott 
vastagságú fára is felmászott, mintegy üdvözölve azt a lehetô legközvetlenebbül.

Ibrányi János, CSDH Egyesület elnöke
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turisztiKai KiállításoK

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület és a Tourinform 
Körös-Sárrét iroda az idei évben is számos turisztikai kiál-
lításra és környékbeli rendezvényre tervezi a kitelepülést. 

Március 24-26. között Debrecenben, a Nagyerdei Sta-
dionban megrendezett Utazás és Szabadidô Kiállításon, 
még április 7-8-án a Szolnoki Utazás Kiállításon vett részt 
kiállítóként. A helyszínen a kiállítások mellett színes prog-
ramok várták az érdeklôdôket, többek között együttesek, 
tánccsoportok bemutatói, játszóház, kézmûves bemutató 
és helyi termékek vására színesítette a kínálatot.

A rendezvényeken térségünk teljes turisztikai kínálatát, 
így Füzesgyarmat és a Körös-Sárrét turisztikai vonzerejét 
képezô attrakciókat mutattuk be és ajánlottuk a nagykö-
zönségnek. A látnivalókon túl csomagajánlatokkal, ren-
dezvényekkel és Totóval vártuk az érdeklôdôket. Azokat a 
játékosokat, akik helyesen válaszoltak a totó kérdéseire, hûtômágnessel ajándékoztuk meg.

Kiadványaink közül többek között a „Templomtúra”, a „Helyi értékek Füzesgyarmaton”, a Körös-Sárrét településeit 
bemutató „Kalauz”-t ajánlottuk, de térségi turisztikai szolgáltatók ajánlataival, vendégváró üdülési csomagokkal is 
vártuk az érdeklôdôket az információs standunknál. Az ingyenes információs anyagok segítségével a látogatók meg-
ismerkedhettek a térségben található érdekes kirándulási és túra helyekkel, természeti és történelmi értékekkel is.

A rendezvények sikeresen zárultak, hiszen rengeteg érdeklôdôvel ismertettük meg a körös-sárréti értékeket, akik 
remélhetôleg a közeljövôben ellátogatnak hozzánk.

Lázár Kata

Visszapillantó VárosunK múltjába

1. Mióta írjuk egybe településünk nevét? Míg azt sokan tudják, Mária Terézia rendelete óta nevezzük településünket 
„füzes” elôtaggal, korabeli írásmóddal Füzes-Gyarmat néven. Az már nem annyira közismert, hogy ezt mióta kell egybe 
írni. A Békés megyei Közlöny 1901. június 09-i számában közlik a belügyminiszteri rendeletet, amely június 01-tôl 
lépett hatályba. „Új községnevek. A hivatalos Budapesti Közlöny most közli az új községneveket, abban a formában, 
amint a belügyminiszter a helynevekrôl szóló új törvény és az országos törzskönyvbizottság javaslata alapján megál-
lapította.” Így a megye többi, korábban elválasztva leírt településneveihez hasonlóan az új írásmód: Füzesgyarmat.

2. Egy „színes” hír 1879. április elejérôl, mely a közadakozásról szól, és akkori lakosságunk összefogását és 
nagylelkûségét bizonyítja. Füzes-Gyarmat, április 7.

„T. szerkesztô ur! 
A fûzes-gyarmati ifjúság folyó évi április 5-én mûkedvelôi zeneestélylyel egybekötött tánczvigalmat rendezett a sze-

gedi vizkárosultak javára, és anyagi eredményét — 43 frt 23 krt — mai napon már rendelkezése helyére el is indítot-
ták. Az estélyen mint mûkedvelôk Csánky Dezsö ur kisbögôn és Pilitzer Adolf ur hegedûn, a szép számmal egybegyûlt 
vendégek elragadtatására a legjobb sikerrel mûködtek. A kedvezôtlen idôjárás miatt vidékrôl csak két vendégünk 
érkezett, és pedig Dietzel Lajos és Christo Sándor urak Szeghalomról, kik vig hangulatuk által, Terpsichorénak is áldoz-

va, az estély emelésére jórészben 
hozzájárultak. Felülfizettek: nt. 
Csánky Benjámin ur, Ring Sándor 
ur, Kozel Vincze ur, Holczer István 
ur, Dor Sándor ur, Pilitzer Péter ur, 
Engl Mór ur, Pilitzer Gábor ur, Sófi 
Lászlóné asszony, Borsoti József ur, 
Komis Gyula, Tóth Zsigmond ur, dr. 
Balog Károly úr. Az Olvasó-egylet ez 
alkalomra táncztermét ingyen áten-
gedte, miért fogadják mindnyájan 
szives köszönetünket, nem kevésbé 
a helybeli zenekar is, mely példás 
feláldozással húzta egész virradtig 
és a szerencsétlen vizkárosult em-
bertársak javára lemondott minden 
honoráriumról.

Kiváló tisztelettel: PI.”

Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület
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KecsKeméti taVaszi Kupa-gyermeK 
loVas Verseny a bozsoKy-loVasudVarban.

Úgy gondolom, elmondhatom, hogy ez a nap minden 
tekintetben sikeresnek bizonyult! 2017. március 26-án ez 
év elsô versenyén méretettük meg magunkat más indulók-
kal szemben. Csapatunk minden tagja derekasan helytállt!

Az idei elsô versenyünkön, ahol kevés felkészüléssel 
tudtunk részt venni (sajnos az idôjárás és talaj minôsége 
nem mindig kedvezett nekünk, hogy tudjunk készülni) da-
colva a rövid idôvel, széllel szemben helyezéseket értek el: 
6 startból 6 érmet hoztunk haza!

Futószáras: 2. hely: Czibi Erzsébet 3. hely: Tóth Nikoletta
Kezdô ügyességi: 3. hely: Tóth Nikoletta 5. hely: Czibi Erzsébet
Haladó ügyességi: 2. hely: Tóth Laura Kezdô ugró: 3. hely: Tóth Laura 
Szeretnénk megköszönni Hajdu Istvánnak a gépjármûvet, hogy elhúzhattuk vele lószállítónkat, valamint Varga Lász-

lónénak és Tóthné Biró Tündinek, hogy végig jelen voltak velünk a versenyen. Erôs kis csapat csak így tovább, saját 
önerôbôl is meg tudjuk csinálni, itt az élô példa rá! Mindenkinek gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Szabó Erzsébet

a KastélyparK Fürdô Hírei

A hosszú, hideg tél után reménykedve várjuk a jó idôt. A ta-
valyi év eredménye - a kedvezôtlen idôjárás miatt- elmaradt a 
várakozásainktól. Reméljük, idén nagyon sok napsütéssel, igazi 
strandidôvel ajándékoz meg bennünket a természet!

Május 1-tôl teljes üzemben várjuk a pihenni vágyókat. Vala-
mennyi kültéri medencénk üzemel ettôl a naptól kezdve. Február 
elsejétôl változtak az áraink, de a kedvezményes akciókat tovább 
folytatjuk.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghirdetjük a „csobbanó 
szerdákat”, melynek keretében minden szerdán érkezô vendé-
günk kedvezményes áron, 550 forintért veheti igénybe a fürdô 
szolgáltatásait /a 6 éven aluli vidéki gyermek 310, illetve gyar-
mati esetén 200 forintos áron/.

Tovább folytatjuk az Amondóban meghirdetett kuponos akci-
ónkat, a kupont átadó vendégünk 550 Ft-os áron strandolhat.

Minden kedves régi és új vendégünket szeretettel várjuk!

2017. feruár 01-től érvényes árak a Kastélypark Fürdőben 
 

Teljesárú felnőtt belépő 9 órától - zárásig 1.270 Ft 
Felnőtt belépő 17.00 órától - zárásig 1.070 Ft 

Kedvezményes családi belépő 2 felnőtt 2 gyerek (6-14év) 3.810 Ft 
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépő     9 órától -zárásig 1.000 Ft 

Kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépő     17.00 órától -zárásig 820 Ft 
Kedvezményes (gyermek 6 év alatt) belépő 310 Ft 

Teljesárú felnőtt bérlet 10 alkalomra 10.650 Ft 
Teljesárú felnőtt bérlet egész éves 79.880 Ft 
Teljesárú felnőtt bérlet szezonra 53.250 Ft 

Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet 10 alkalomra 8.120 Ft 
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet egész éves 59.900 Ft 

Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet szezon 39.940 Ft 
Szék bérlés 120 Ft 

Úszóbérlet szezonra 19.020 Ft 
Úszóbérlet 10 napra/fő (csak oktatásra) 4.310 Ft 

Szauna (egész napra) 840 Ft 
Szauna bérlet 10 alkalom 6.980 Ft 

Parkolás: személygépkocsi egész napra 700 Ft 
Parkolás: személygépkocsi 1 órára 180 Ft 

Parkolás: motor egész napra 350 Ft 
Parkolás: motor egy órára 120 Ft 

Parkolás: buszra egész napra 1.800Ft 
Parkolás: busz 1 órára 600 Ft 

Park.díj mgi jármű egész napra 3.450 Ft 
Park díj mgi jármű 1órára 600 Ft 

Teljesárú felnőtt f.gyarmati lakos belépő       9 órától -zárásig 950 Ft 
Felnőtt f.gyarmati lakos belépő     17.00 órától -zárásig 750 Ft 

Kedv.belépő (diák, nyugdíjas) f.gyarmati lakos     9 órától -zárásig 750 Ft 
Kedv.belépő (diák, nyugdíjas) f.gyarmati lakos  

17.00 órától -zárásig 
550 Ft 

Kedvezményes (gyermek 6 év alatt) belépő 200 Ft 
Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati 10 alkalmas 8.120 Ft 
Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati egész éves 53.260 Ft 

Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati szezon 33.280 Ft 
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati 10 alkalmas bérl. 6.220 Ft 
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati egész éves bérlet 37.300 Ft 

Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati szezon bérlet 19.980 Ft 
Erzsébet Kártyával megvásárolható napi jegy 720 Ft 

Erzsébet Kártyával megvásárolható 17 óra utáni jegy 530 Ft 
Erzsébet kártyával megvásárolható szauna jegy 790 Ft 

 
15 fő fölötti csoportos belépés esetén a füzesgyarmati kedvezmény érvényesül. 

Születések
Nagy Csenge 2017. 03. 05.
Sipos Balázs 2017. 03. 06.
Tarr Bálint 2017. 03. 20.
Takács Linett 2017. 03. 20.
Szôke Lilla Erzsébet 2017. 03. 21.
Lázár Liliána 2017. 03. 31.

H ázasságkötések
2017. március 17-én került sor Nagy Edit és Vígh János.
március 27-én került sor Papp Eszter és Csaba László Ferenc.
március 31-én került sor Sütô Anita és Holcz Tibor házasságkötésére.
Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!

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

Szeretettel várjuk minden 
kedves vendégünket!
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nincs igazi taVaszodás HúsVéti Hit nélKül…

„Uram, Teneked sok a Pétered, / sokak a Nagycsütörtök éjszakáid. / Ó, bár lehetnék csendes Jánosod, / aki nem 
ígér, nem fogadkozik, / de hû marad egész a Golgotáig!”- írja tavaszi vágyakozással Túrmezei Erzsébet evangélikus 
vallású diakonissza-költônô azzal a húsvéti hittel, ami nélkül nem lehet igazi ünnepünk, csak kapott szabadnapok 
hosszú sora. Hogy milyen lesz (volt) az ünnepünk, az nagymértékben attól is függ, hogy milyen volt a lelki-szellemi-
vallásos életünk a nagyböjt idején. Kis gyülekezetünkben megemlékeztünk istentiszteleten a Nôk Nemzetközi Napján 
nôtestvéreinkrôl. Imádkoztunk életükért, akik annyi áldozatot hoznak életükben létünkért. Nemzeti ünnepünkön részt 
vettünk a városi rendezvényen feleségemmel, és koszorúztunk a református lelkészházaspárral egyházaink, valamint 
Nemzetközi Szent György Lovagrendünk nevében. Templomunkban is megemlékeztünk az 1848/49-es szabadság-
harcról és forradalomról. Március utolsó istentiszteletén a nemzetközi unitárius vasárnap alkalmából imádkoztunk 
máshol élô hittestvéreinkért. Április mind közelebb hozta tavaszunk legkedvesebb vendégét, a Húsvétot. Közben, a 
Költészet napjára gondolva, 9-én idéztük a két nagy író-költô fejedelem, Márai Sándor és József Attila emlékét, akik 
ugyanazon a napon, 11-én születtek. Nagypénteken este „megfogyva bár, de törve nem”, elôadtuk a hagyományos 
Passiót az ünnepre készítve magunkat.

Húsvét áldott ünnepén három helyen tartottunk úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet: templomunkban, 
a helyi Hajnal István Idôsek Otthonában és Gyulán, a Pándy Kálmán Megyei Kórház ökumenikus kápolnájában. Húsvét 
hétfôn locsolkodás volt kisebb és nagyobb környezetünkben. Ünnepmúltával visszarendeztük életünket a megszokott 
medrébe. Sok-sok, immár húsvéti hittel megerôsített hittel, lelkesedéssel folytattuk munkánkat, készülve a Reformá-
ció 500. évfordulójára tervezett célok megvalósítására: nyári búcsú, kopjafaavatás, képkiállítás a református és az 
unitárius egyházközségek életérôl, márványtábla avatás Homoki Lajos, gyülekezetalapító hívünk és híres lovászmester 
emlékére. A beindult tavaszi életben készülünk a május eleji anyák napja megünneplésére is. Hitünk szerint Isten ki-
árasztja lelkét a világmindenségre és megújulnak mindenek, benne a mi emberi életünk is: kivirul a világ / valamennyi 
fája, / északi fenyôktôl / délszaki pálmákig / mind üdén kizöldel, / lombot hajt, virágzik…Egy percre olyan szép lesz a 
világ, / átölel minden színe, illata!”- írják költôink, de meg kell éreznünk nekünk is, hogy ne csak egy percre legyen szép 
a világunk. Szép ünnepek utáni, erôt adó tavaszodást kívánunk mindenkinek: Balázsi László ny. lelkész-mb.püspök és 
gyülekezete.

Füzesgyarmati reFormátus
egyHázKÖzség üzenete 

„Amint közelebb ért, meglátta a várost és meg-
siratta… Nem hagynak belôled követ kövön, mert nem 
ismerted fel meglátogatásod idejét.” Lukács 19,41

a keresztyén világ húsvétot ünnepelt. Mégis 
Jézus könnyei jönnek elénk a Nagyhéten. Szentpéter-
vár, Stockholm, Szíria, Egyiptom. Egy szûk hét látvá-
nyos merényletei, megrendítô eseményei, s csak re-
mélni tudjuk, e sorok megjelenéséig nem kell folytatni 
a sort… Jézus csalódott. Sírás közt látjuk Urunkat. Siratja Jeruzsálemet. Ismerôs érzés. csalódottak vagyunk már 
régóta. Nem ezt vártuk. Nem ezt ígérték. Becsaptatok! Csalódtunk a rendszerváltozásban, demokráciában, emberek-
ben. Ez az ország lakossága nagy többségének az alapérzése.

Miben is csalódtak akkor? Jézus nem tisztította meg az országot a gyûlölt rómaiaktól, hanem helyette a zsidó nép 
fellegvárát, a jeruzsálemi templomot tisztította meg. Izráel csalódott Jézusban, a hozsánnázó tömeg néhány nap múl-
va „feszítsd meg” kiáltással keresztre küldi királyát. De Jézus is csalódott Izráelben. „bár felismerted volna ezen a 
napon te is a békességre vezetô utat! de most el van rejtve szemeid elôl.” Csalódottságában keservesen sírva 
fakad. A nép még nem tudja, de Jézus már látja a szörnyû véget. A város elpusztul, ”kô kövön nem marad”.

A két csalódás között azonban óriási a különbség. Izráel csalódottságában végleg elutasítja Jézust, míg Ô sír népe 
fölött és meghal érte. Csalódottságában is szereti. „Ha mi hûtlenek is vagyunk Ôhozzá, ô hû marad, magát meg nem 
tagadhatja. Csalódtunk már mi is. Jézus virágvasárnapi csalódása figyelmeztet. Boldog az, aki benne meg nem bot-
ránkozik. Vajon Jézus nem látta népe sanyarú sorsát? Nem érezte saját bôrén az elnyomást? Dehogynem. Tisztában 
volt vele, ô is békét akart, csak másképp! Tisztába volt vele, „aki fegyvert fog, fegyver által vész el…” Mt. 26, 52 
Tudta, a maroknyi zsidóság nem képes a hatalmas római birodalommal szembeszállni. Tudta, erôszak erôszakot szül. Ô 
azt kérte, „békülj meg ellenségeddel…” Mt.5,25. Igazából nem a rómaiakkal van a baj, hanem a belsô békétlenséggel. 
Nem kívülrôl befelé, hanem belülrôl kifelé haladva valósulhat meg a béke. Ezt a felismerést Isten munkálja bennünk. 
Igénk bátorít és vígasztal. „Bárcsak felismerted volna te is…” 

Az élô Krisztussal találkoztunk gyülekezetünkben ünnepet várva. Húsvétváró játszóházunkban gyerekek és 
felnôttek együtt élték át a csodát, miközben a tradicionális és innovatív alkotások születtek: „Valami érzést, valami 
szépet, valami hangot, valami képet, valami újat, valamit újra…”

Épp aznap látogattak el hozzánk lengyel harangöntôk, a Krusowscky testvérek elôkészíteni a munkálatokat. 
A gyerekek biztosították ôket, segítenek felhúzni a toronyba a harangokat! Gyûjtsük erônket, fogjunk össze továbbra 
is! Orando et Laborando! Imádkozva és dolgozva.

Tóth Zoltán református lelkipásztor
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programajánló

majális
Idôpont: 2017. május 1. 
Helyszín: Kastélypark Fürdô

mesés napoK – „KôleVes”
Idôpont: 2017. május 6. 
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

Kossuth u. 48.

ii. túzoKFesztiVál – 
természetVédelmi nyílt nap
Idôpont: 2017. május 6. 
Helyszín:  Dévaványa, Réhelyi 

Látogatóközpont

egészségKÖr: amit 
a jógáról tudni Kell
Idôpont: 2017. május 8.
Helyszín: Füzesgyarmat, Civil Ház

V. biHari táj napja – 
természetVédelmi nyílt nap
Idôpont: 2017. május 20.
Helyszín:  Biharugra, 

Bihari Madárvárta

mazsorett gálamûsor
Idôpont: 2017. május 27.
Helyszín:  Füzesgyarmat, 

Sportcsarnok

Városi gyereKnap
Idôpont: 2017. május 28.
Helyszín: Közösségi Központ

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

totó

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

1. Mióta Kastélypark Fürdô a strand neve? 
 a, 2006. január 01. b, 2000. május 01. 
 c, 2003. április 01.

2. Mikor volt az elsô gázkút kitörés Füzesgyarmaton? 
 a, 1985. b, 1982. c, 1981.

3. Mikor avatták fel Hegyesi János szobrát? 
 a, 2016. június 10. b, 2010. május 01. 
 c, 2014. június 27.

4.  Ki volt a régi tulajdonosa a mai orvosi rendelô épüle-
tének? 
 a, Dr. Czollner Gyula b, Polgár Pál 
 c, Dr. Domokos Kálmán

5.  Hogyan nevezik a Füzesgyarmat határában található, 
közel 300 éves védett fát? 
 a, Fûzfa b, Tüzefa c, Tüzes fa 

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

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

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

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

A kérdések beküldôje Incze László. Köszönjük! A februári 
számban megjelent TOTÓ nyertese: Bere Józsefné. Gra-
tulálunk! Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Fü-
zesgyarmatról, melyek a TOTÓ kérdései közé bekerülnek! 
Aktivitását hûtômágnessel jutalmazzuk! rendelés: 06 30/824-2489

További információ: www.facebook.com/Kiskastély-Fogadó

rendelhetô 
minden nap

11.00-21.00-ig!

Kiskastély Fogadó,
Kossuth u. 88/a

olasz pizza, gyros és „kézmûves” hamburger


