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„LÉGY AKTÍV FÜZESGYARMAT!”

Az Európai Sporthét az Európai Bizottság kezdeményezése, mellyel az egész kontinensen népszerûsíteni kívánja a 
sportot és a testmozgást. Az egész Európára kiterjedô kampány célja, hogy az európaiak egy héten keresztül többet 
mozogjanak és persze ha lehet akkor egész évben továbbra is aktívak maradjanak. Az említett programhoz Magyar-
ország is csatlakozott három évvel ezelôtt, illetve már abban az évben mi is rendezvényt szerveztünk városunkban. Az 
idei évben ismét közös kerékpározásra hívtuk az itt élôket. A csodás ôszi napsütésben sokan jöttek el felhívásunkra. 
Akik eljöttek, egy igazán kellemes délutáni programnak lehettek részesei. Bízom abban, hogy évrôl – évre egyre többen 
csatlakoznak Füzesgyarmaton is a megmozdulásunkhoz és nem csak ezen az egy napon, hanem az év többi napján is 
sikerül mozogni az egészségünkért.

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselô, Európai Nôk Szervezete alelnök
(Fotó: Illés András)

AKIÉRT A HARANG SZÓL…

A Reformáció - 500 esztendôvel ezelôtt - nem újat 
talált ki, hanem visszatért az alapokhoz, a Szentíráshoz, 
Krisztushoz. Ôseink nyomdokába lépve valami kicsit mi 
is tehettünk, reformáltuk azt, ami deformált volt! 2017. 
szeptember 22-én Harangszentelési ünnepünkön azért 
adtunk hálát, hogy 73 év árvaság után az Öregharang 
visszakapta testvéreit. A becsület úgy kívánta, cseleked-
jünk, amíg közöttünk élnek az utolsó tanúk, kik gyermek-
fejjel még három harang hangjára siettek templomunkba. 
Ahogyan az alapító Ft. Nagy László, városunk díszpolgá-
ra elmondta ünnepi beszédében: „Nekünk nem jó a rész, 
a csonka, a darab,…Isten nekünk nem csonkán, nem da-
rabban adta Jézus Krisztust, hanem egészen és teljesen. 
Ezért jogos bennünk a vágy a teljesség után, ezért élünk, 
ezért munkálkodunk, ezért hiszünk, ezért imádkozunk…”

folytatás a 7. oldalon

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI MÁRTÍROKRÓL

Október 6-án emlékezhetett a gyarmati közösség az 
aradi tizenháromra és a szabadságharcot követô megtor-
lások számos áldozatára a 48-as emlékmûnél a 17 órakor 
kezdôdô ünnepi megemlékezésen.

A jelenlévôk egy emelkedett hangulatú, énekkel, ver-
sekkel és prózai betétekkel színesített mûsort tekinthettek 
meg Kovács Ágnes és Gulyás Erika elôadásában, amelyet 
Kincses Zoltán állított össze.

A mûsort követôen a jelenlévôk elhelyezték az emlékmû 
talapzatánál a megemlékezés virágait. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
•  Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete el-

fogadta a Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2016. évi gazdálko-
dásról szóló beszámolóját.

•  A költségvetési rendelet 2017. februári elfogadása óta szá-
mos olyan bevételhez jutott az önkormányzat, illetve olyan 
kiadásaink is felmerültek, amelyek a rendelet megalkotása-
kor nem, vagy nem pontosan voltak tervezhetôek. Ezeknek 
a tételeknek a beépítése történt meg a költségvetési rende-
let módosításával.

•  Az önkormányzat folyószámla-hitelkerete 2017. szeptember 
28-án lejárt. A számlavezetô pénzintézet 2017. december 
29-ig tartó idôtartamra kíván szerzôdni önkormányzatunk-
kal a folyószámlahitel további biztosítására. Az OTP Bank 
Nyrt. tájékoztatása alapján 70 millió forint folyószámla-hi-
telkeretre számíthat az Önkormányzat.

•  A csecsemô és kisgyermekkorban a fejlôdés üteme a 
leggyorsabb, így kiemelkedô jelentôségû a tudatosan fel-
készült, a társadalmi – gazdasági változások elvárásainak 
megfelelô, a szociális érzékenységû családok támogatásá-
ban segítô bölcsôdei szakember. A Füzesgyarmati Bölcsôde 
a 2017-2018. évben gondozási egységenként egy fô jelöltet 
küld továbbképzésre.

•  A Füzesgyarmati Lurkófalva Óvodában a 2017/2018-as ne-
velési évre vonatkozó beiratkozás 2017. április hónapban 
megtörtént. A beiratkozás alapján az Óvodába a szülôk ösz-
szesen 163 fô gyermeket írattak be. A Képviselô-testület az 
Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát – a beíratott gyermekek számára fi gye-
lemmel – 7 darab csoportban határozta meg. 

•  A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Fôosztályának 
Törvényességi Felügyeleti Osztálya szakmai segítségnyúj-
tás keretében jelezte, hogy egyes önkormányzati rendele-
tek kisebb fokú törvénysértéseket tartalmaznak. A szakmai 
segítségnyújtás három rendelet szabályozását érintette: 
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének sza-
bályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgál-
tatásért fi zetendô díjak mértékérôl szóló önkormányzati 
rendelet; Önkormányzatunk szervezeti és mûködési sza-

bályzatáról szóló rendelete; valamint az önkormányzat tulaj-
donában lévô lakások és helyiségek elidegenítésérôl szóló 
önkormányzati rendeletet. A Képviselô-testület a jogszerû 
gyakorlatok helyreállítása érdekében elfogadta a három 
rendelet módosítást, egyúttal ingyenessé tette a Füzesgyar-
maton házasulni kívánók részére a hivatali helyiségen illet-
ve hivatali munkaidôn túl kötendô házasságokban történô 
anyakönyvvezetôi közremûködést. 

•  Füzesgyarmat belterületén lévô, a füzesgyarmati ingatlan-
nyilvántartásban 512/35 helyrajzi számú ingatlanon épülô 
tanuszoda vonatkozásában az Önkormányzat feladata, a 
Nemzeti Sportközpontokkal kötött külön megállapodás 
alapján, az ingatlan közmûvekkel történô ellátása, a csatla-
kozási pontok kiépítése. Ahhoz, hogy jogszerûen kerüljenek 
kialakításra a tanuszodához szükséges bekötések, a hozzá 
vezetô út közterületté nyilvánítása vált szükségessé. A szük-
séges módosításokról a képviselô-testület döntött. 

•  Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô testülete csat-
lakozik a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fi atalok, 
felsôoktatási hallgatók, illetôleg felsôoktatási tanulmányo-
kat kezdô fi atalok támogatására létrehozott Bursa Hunga-
rica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 
évi fordulójához. A Képviselô-testület a Bursa Hunarica 
ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában a települési önkor-
mányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-Ft-ban hatá-
rozta meg.

•  Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 
értékesítette a felajánlott, 320.000 forintos vételáron a 
Füzesgyarmat külterület 0152/9. hrsz. alatt nyilvántartott, 
agyaggödör mûvelési ágú ingatlant. 

•  Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 
értékesítette az értékbecslésben meghatározott, 300.000 
forintos vételáron a Füzesgyarmat belterület 2672. hrsz. alatt 
nyilvántartott, kivett lakóház és udvar mûvelési ágú ingatlant.

•  A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület által TAO 
támogatás terhére, vissza nem térítendô önkormányzati 
támogatással biztosított önerôvel autóbusz került beszer-
zésre. Füzesgyarmat Város Önkormányzata együttmûködési 
megállapodást kötött a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport 
Egyesülettel az autóbusz-használat rendezése érdekében.

FELHÍVÁS

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2018. évben ismételten csatlakozott a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat-
hoz. A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
Füzesgyarmaton állandó lakóhellyel rendelkezô, felsôoktatási hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos hallgató, 
valamint érettségi után felsôoktatási intézmény nappali tagozatán 2017/2018. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási tanul-
mányokat kezdeni kívánó – hátrányos szociális helyzetû diák részesülhet.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
-  a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerzôdéses állományú hallgatója
-  doktori (PhD) képzésben vesz részt
-  kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat 2017. november 07. napjáig nyújtható be a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szociális csoportjához.
A pályázat benyújtásának feltételeirôl információt kérhet a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szociális csoportjá-

nál, illetve a https://www.emet.gov.hu honlapján. 

Figyelem!
A pályázati ûrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenôrzését és feltöltését 

követôen a pályázati ûrlapot kinyomtatva, aláírva, a szükséges mellékletekkel (tanuló jogviszonyról szóló igazolás, 
mindennemû jövedelemrôl szóló igazolás, hátrányos helyzet igazolása) a települési önkormányzat szociális csoportjá-
nál kell benyújtani. 

Dr. Blága János jegyzô
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EREDMÉNYESSÉGI TÁMOGATÁSOK, ELISMERÉSEK ÁTADÁSA

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány és a Füzesgyarmati Mazsorett 
Együttes felterjesztése alapján:

•  A Szolnokon megrendezett Open Országos Mazsorett Versenyen elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben 
és eredményességi támogatásban részesült a „Csillagfürt” Mazsorett Csoport. A csoport tagjai: Bánsághy Gréta
Inez, Bökfi  Vivien, Budai Martina, Czibi Erzsébet, Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, Túri Fanni, Vígh Dorina.

•  A Füzesgyarmaton megrendezett Országos Mazsorett Fesztiválon I. korcsoportban, Kiemelt Arany Oklevél meg-
szerzéséért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült a „Százszorszép” Mazsorett 
Csoport. A csoport tagjai: Báthori Petra, Gergely Gréta Amira, Hegyesi Ágnes, Imre- Erdôs Jázmin, Jakusovszki 
Réka Panna, Kovács Liliána Ildikó, Pálfi  Angelika Ágnes, 
Szabó Réka Anna.

•  A Füzesgyarmaton megrendezett Országos Mazsorett 
Fesztiválon felnôtt korcsoportban, Show kategóriában 
Arany, Pom-pon kategóriában Kiemelt Arany Okle-
vél megszerzésért, díszoklevél elismerésben és ered-
ményességi támogatásban részesült a „Napsugár” 
Mazsorett Csoport. A csoport tagjai: Éri Alexandra,
Kocsán Kitti Anikó, Korcsok Klára, Kovács Laura,
Pálfi  Liza, Szabó Alexa Izabella, Széles Zorka Anna, 
Szôke Fanni, Túri Judit.

 Díszoklevél elismerésben részesült felkészítôjük:
Macskinné Pór Erzsébet.

 
LAKOSSÁGI ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK BEGYÛJTÉS!

Füzesgyarmat Város Önkormányzata és az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (Karcag)
lakossági elektromos és elektronikai hulladék begyûjtést szervez. 2017. október 20. (péntek)-tôl október 23. 

(hétfô)-ig minden nap 9:00–17:00-ig a Polgármesteri Hivatal udvarán.

Leadható elektronikai hulladéknak minôsülnek a következôk: barkácsgép, CD lejátszó, centrifuga, falióra, fax, 
fényképezôgép, fénymásoló, gyorsforraló, hajszárító, házimozi, hifi  torony, DVD lejátszó, hûtôgép, hûtôszekrény, írógép, 
kamera, kávéfôzô, klaviatúra, konyhai robotgép, lámpatestek, mikrohullámú sütô, mobiltelefon, monitor, mosogatógép, 
mosógép, nyomtató, porszívó, rádió, számítógép, telefon, tûzhely, TV, vasaló, ventilátor, árammal mûködtetett régi le-
selejtezett készülékek, stb. Ugyanakkor veszélyes hulladékot (pl.: akkumulátor, fénycsô, stb.), lom- és építési 
hulladékot nem lehet behozni és leadni!

„NE CSAK EGY NAP, HANEM MINDENKOR”

A TeSzedd! – ÖNKÉNTESEN a tiszta Magyarországért 
országos akcióhoz Füzesgyarmat is csatlakozott. A megmoz-
dulásban több szervezet mellett a Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola, valamint a Lurkófalva 
Óvoda is részt vett. A gyerekek is szembesülhettek azzal, 
hogyan szennyezzük nap, mint nap a természetet. Fontos, 
hogy már egészen kicsi korban elkezdjük környezettudato-
san nevelni gyermekeinket! Köszönetemet szeretném kife-
jezni a tisztább és egészségesebb környezet kialakításához 

nyújtott segítségért a program résztvevôinek! A TeSzedd! akció elsôsorban a szemléletformálást szolgálja, de 
tárgyszerû haszna is megvan, hiszen városunk szerencsére nem túlságosan szennyezett, de így is találtak hulla-
dékot a résztvevôk. Remélem, hogy a programhoz történô csatlakozással egy, a mindennapokban is folyamatosan 
megvalósuló emberi magatartás kialakulásához járulhattunk hozzá! Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok

ISKOLAI HÍREK SZEPTEMBER

Megkezdôdött az új tanév. Tiszta lappal indul tanuló, pedagógus egyaránt. A gyerekek többsége várja az új tanévet, 
no nem a munkát, hanem a társakat. A legnagyobb várakozás mindig az új kis elsôsöké. A tanító nénik már a tanévkez-
dés elôtt megismerkedtek a szülôkkel és gyerekekkel. A tanévnyitón, mely most rendhagyó módon elsô nap reggelén 
volt, dallal köszöntötték az idôsebb diákok az elsôsöket. A pedagógusok nevében pedig az intézményvezetô. Célunk 
a tanévre, hogy kevesebb kudarc érje a gyerekeket, mint tavaly, persze ehhez szükség lesz a szülôk támogatására is 
gyermekeik érdekében. Iskolánk mottója ebben az évben Goethe gondolata: ”Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen 
most, ezzel visszatartod ôt a fejlôdésben. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel elôre segíted ôt életútján.” 
A nevelôtestület ebben a szellemben végzi munkáját. Munkánkhoz a gyermekek érdekében, kérjük az Önök segítségét!

Koósné Horváth Angéla intézményvezetô-helyettes
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VÁROSPOLITIKAI FÓRUM

A Képviselô-testület Várospolitikai Fórumára sokan ellátogattak október 3-án, kedden kora este a Közösségi Köz-
pontba. Elsôként az Integrált Településfejlesztési Stratégiát Gurály Edina településfejlesztési referens mutatta be. 
Szóba kerültek az energetikai korszerûsítések, a leszakadó településrészeket felzárkóztató programok, a turisztikai 
fejlesztési elképzelések, a szociális városrehabilitáció és sok más kérdés is, mint például, hogy fejlesztésre kerül az 
egészségügyi központ, kitûzött cél a fi atalok számára bérlakások kialakítása, az önkormányzati ingatlanok fejlesztése, 
a könyvtárfelújítás, a Hotel Gara fejlesztése, de érdekességként szóba került a téglagyár funkciójának újragondolása 
egy közösségi központ létrehozásával, valamint egy diófeldolgozó terve is.

A második téma egy településarculati kézikönyv létrehozása volt. Kôszeghy Ábel településrendezési tervezô arra 
biztatta a lakosságot, hogy vegyenek minél többen részt javaslataikkal, elképzeléseikkel, ötleteikkel a létrehozásában. 

A harmadik napirend egy geodéziai felmérésrôl tájékoztatta a jelenlévôket, amelyet a MOL felkérésére végez el a 
Füzesgyarmatot érintô területeken is az Acoustik Geofi zikai Szolgáltató Kft. 

Zárásként a Golden Pallet Kft. mutatkozott be. Csabai Zsolt Operatív Menedzsertôl megtudhattuk, hogy a cég fo-
lyamatosan fejleszt és fejlôdik, hiszen alig néhány év leforgása alatt közel háromszorosára nôtt a gyártás mennyisége, 
amely az idei évben közel 800 ezer raklapot jelent.

A SÁRRÉT VIRÁGAI ÉS ÍZEI

Az idei évben is megrendezte a Füzesgyarmati 
Nôk Egyesülete ezt a hagyományokat ápoló rendez-
vényt, melynek az Egyesített Szociális Intézmények 
adott helyet szeptember 2-án, szombaton. Vendé-
geik voltak a nagyrábéi barátaik, a füzesgyarmati 
Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub tagjai, valamint a 
Híd a Jövôért Egyesület tagjai.

A délelôtt folyamán megtekintették a református 
templomunkat és Hegyesi János parasztköltônk szobrát. A fi nom ebédrôl Barkóczi Sándor gondoskodott. Amíg fôtt a 
disznópörkölt, addig a 3 tagú zsûri kóstolgatta és értékelte a sokszínû és ízû salátákat. Délután a szárazvirág kötészet 
került elôtérbe a 2 Lenke segítségével. Az idôjárás kegyes volt velünk, együtt élvezhettük a nyár utolsó simogató suga-
rait. Szné.

AUTÓMENTES NAP FÜZESGYARMATON

„A Földet nem apáinktól örököltük, az unokáinktól 
kaptuk kölcsön”. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Bere 
Károly polgármester a Sportközpontban az autómentes 
nap délutáni programsorozatát, ugyanis a legkisebbek-
nek már délelôtt volt lehetôségük a Bajcsy utcai játszó-
téren ügyességi vetélkedôkön és egyéb programokon 
részt venni. A megnyitó után Ibrányi Éva alpolgármester 
ismertette a programokat, majd elsôként az élô cso-
csó pályához invitálta a közönséget. Az elsô mérkôzés 
az iskola válogatottja és az Önkormányzat dolgozóiból a 
Sárréti Hökkentôk tagjaiból verbuválódott csapata kö-
zött zajlott, majd a gyerekeké volt a pálya. Nem messze 
az élôcsocsó pályától a fi atalok egy kézi hajtányt próbál-
hattak ki a rögtönzötten felépített sínpályán.

Máshol KRESZ tesztet tölthettek ki az arra vállalkozók, és közben a programot irányító rendôrhölgy segítségével át-
nézhették, helyesen van-e felszerelve a kerékpárjuk. A Magyar Államvasutak standjánál is segítôkész felnôttek hívták fel 
a fi gyelmet a közösségi közlekedés elônyeire, és egy felállított, mûködô szemaforon magyarázták el a gyerekeknek, hogy 
melyik fényjelzés mit jelent. Nem maradhatott el a tombola sem, ahol egy helyesen és jól felszerelt kerékpár volt a fôdíj, 
amely a sorsolás végén gazdára is talált. A nap záró eseményeként Monspart Sarolta, tájfutó világbajnok prezentált 
egy elôadást, amelybôl nem hiányzott a humor, a közvetlenség, az emberség, és nem hiányozhattak az életvitelünkre 
vonatkozó jó tanácsok sem. Kincses Zoltán

SzületésekSzületések

Ladányi Szófi a 2017.09.03.
Fehér Izabella 2017.09.13.
Varga Dalma 2017.09.27.

4

HázasságkötésekHázasságkötések
2017. szeptember 15-én került sor Juhász Edit és Ladányi Sándor házasságkötésére.

2017. szeptember 29-én került sor Pásztor Éva és Farkas László házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fi atal pároknak!
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BESZÁMOLÓ

A füzesgyarmati „Életet az Éveknek” 
Nyugdíjas Klub a határon átnyúló bará-
ti nyugdíjas kapcsolatápoló rendezvény 
alkalmából harmadik alkalommal látta 
vendégül az erdélyi Nagyzerindi Nyug-
díjas Klub 14 fôs delegációját. 2017. 
szeptember 15-16-17-én a Kastély-
park Fürdô területén lévô panzióban 
voltak elszállásolva, kényelmes körül-
mények között.

Az itt tartózkodásuk ideje alatt látogatást tettek a Szeghalmon lévô Mundérba Bújt Történelem állandó kiállításon, 
amely Túri János magángyûjtô kiállítása. A következô napon a zsákai Rhédey Kastélyt látogatták meg, ahol négy állan-
dó kiállítást mutattak be a vendégek számára. Ezek voltak: „Rhédey Klaudia grófnô II. Erzsébet brit királynô ükanyja 
és a Windsor Uralkodóház kapcsolata”; „Twinings Tea, mint az Angol Királyi Család hivatalos beszállítói története”; 
Almásy – Vay – Wesselényi - Bethlen családtörténeti emlékszoba és álladó kiállítás; „Madarász Gyula festômûvész 
életmûvének megôrzése, tárgyi és szellemi örökségének ápolása” címmel tekintették meg.

A harmadik napon, vasárnap délelôtt a Református Istentiszteleten vettek részt, majd a Reformáció 500. évfordulója 
alkalmából megnyitott két protestáns felekezet történetébôl összeállított képkiállítást tekintették meg, melyet a Csánki 
Dezsô Helytörténeti Egyesület alelnöke, Incze László mutatott be. A vendégeket köszöntötte Bere Károly, városunk pol-
gármestere is. Látogatóink sokat fürödtek a Kastélypark Fürdô gyógyvizében is, aminek nagyon örülünk, hiszen ez által 
viszik határon túlra városunk hírnevét. Szeretném megköszönni Bere Károly Polgármester úrnak és az Önkormányzat 
Szociális és Humánügyek Bizottságának a baráti találkozóra nyújtott anyagi támogatását. Valamint szeretném megkö-
szönni az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub tagjainak munkáját és odaadó segítségét.

Lakatos Sándor klubvezetô

INDIÁN NYÁR GYULÁN

Kihasználva a szeptember utolsó napsugarait, a Családsegítô Szolgálat 
munkatársai kirándulást szerveztek a nappali ellátásban részesülô kliensei 
számára a gyulai Almásy-kastélyba. A helyszínre azért esett a választás, 
mert közel van a településünkhöz, valamint 2016. március 9-én nyitott meg 
a Látogatóközpont a gyönyörûen felújított kastélyban, amelyben interaktív 
kiállítás kapott helyet, ahol a vendégeket a saját nyelvükön szólítják meg.

A tárlat úgyis élvezhetô, ha nem kérnek hozzá idegenvezetést, annyi modern 
eszköz segíti elô a fôúri életmód, valamint a kisegítô személyzet, a cselédek 
életének a bemutatását. A látogatók találkozhatnak az ún. „holoprojektor”-
ral, amelyhez hasonló legközelebb csak Bécsben látható. Kipróbálhattuk, 
hogyan kellett megteríteni az asztalokat az étkezéshez. Nem is volt olyan 
könnyû feladat. A legjobban az árnyjátékterem, valamint a Varázstükör tet-
szett a csapatnak. Valósággal harsogott a múzeum a nevetésünktôl, amikor 
ezen termekhez értünk. A tárlat után egy könnyû kis sétát tettünk a parkban, alkalmazkodva az idôseink tempójához és 
igényéhez. Az idôjárás is kegyes volt hozzánk, mert igazi ôszi nappal ajándékozott meg bennünket, s ez megkoronázta 
a kirándulásunkat. Köszönetet szeretnénk mondani polgármester úrnak, aki rendelkezésünkre bocsátotta a hivatal 
kisbuszát, ezzel elôsegítve, hogy kedves ellátottjaink eljuthassanak erre a tartalmas kikapcsolódásra.

Pengô Lászlóné 

CSÁNKI DEZSÔ HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSA

Egyesületi kirándulásunk idei elsô útja szeptember 16-án a bihari tájakra vezetett. Elsôként a zsákai Rhédey kastély-
ban voltunk, ahol a nemrég kialakított kiállítást néztük meg, és meghallgattuk Dudás József Zsákáról szóló elôadását. 
Innen Berettyóújfaluban fogadtak nagyon kedvesen a Bihari Múzeumban, ahol szakképzett vezetôvel megtekintettük a 
legrégibb koroktól a közelmúltig átfogó történeti kiállítást. Az Igazgató Asszony jóvoltából több kiló könyvvel gazdago-
dott Egyesületünk szakkönyvtára. Majd a református templomban 
voltunk, ahol megismertük a templom történetét és benne a Liszt 
orgonát. Ezután könnyû ebéd volt, majd a csökmôi tájház, valamint 
a helytörténeti gyûjtemény következett, ahol nagyon szépen ki-
alakított gyûjteményeket láthattunk, némi „irigységgel” fûszerezve. 
Csak az elismerés hangján szólhatunk a csökmôi tájházról és 
mûködtetôirôl. Az egész napos kiránduláson sok élménnyel és 
tapasztalattal gazdagodva értünk haza. Köszönjük a lehetôséget 
városunk Önkormányzatának, hogy segítették utunk megvalósulá-
sát. CSDHE elnöksége
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HIT, REMÉNY, SZERETET

A 2017-es évet Szent László-emlékévnek nyilvánította a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság „A lovagkirály” trónra lépésének 940., szentté avatásának 
825. évfordulója alkalmából. Ezen programok része a zarándokút is Nagy-
váradra. A Szeged-Csanádi Egyházmegye plébániáiról 40 zarándok érke-
zett Nagyváradra. Olyan plébániai civil munkatársak töltöttek együtt két 
napot, akik az egyházat szolgáló munkájuk elismeréseképpen plébánosuk 
ajánlására kapott meghívást a Pasztorális Helynökségtôl.

Lengyel Antal plébános ezen útra Árva Istvánné Piroska nénit is fel-
terjesztette, aki szívesen képviselte az Egyházmegyét. Meglepetésére és 
nagy örömére a Szent Mise után Kondé Lajos a Szeged-Csanádi Egyház-
megye pasztorális helynöke a püspöki palota dísztermében oklevéllel és 
Szent László-emlékérem átadásával köszönte meg Piroska néninek állha-
tatos egyházépítô munkáját. Piroska néni beszélgetésünk alkalmával el-
mondta, hogy gyermekkorában Buri János atya vetette el a hit magját 
lelkében, majd 1989-ben édesapja halála után újra visszatért a vallásának 
gyakorlásához. 1993 óta látja el kántori feladatait (szervezi a templomtakarítást, templomgondok, templomkert gon-
dozója, sekrestyés, elôimádkozó, felolvasó), szolgálatot teljesít, mely kiterjed a szociális otthon lakóira is. Nagy szere-
tettel látogatja ôket, helyi termelôktôl bevásárolva friss gyümölccsel, zöldséggel látja el azokat a lakókat, akik hozzá 
fordulnak. Közösen imádságra hívja ôket, akik törôdését nagy szeretettel fogadják. Idôt, energiát nem sajnálva még 
a kórházban is meglátogatja a híveket. Példaképe Kalkuttai Teréz anya. Fontos számára, hogy szeretettel kell fordulni 
embertársainkhoz. Hiszen a szeretet mindennél többet ér! Kiemelte még beszélgetésünk alatt, hogy amit tesz csepp a 
tengerben, de szívbôl és szeretetbôl teszi. Hitbéli életét, munkásságát híven tükrözi a következô idézet: „Szentélyedben 
neked szolgáltam, hogy erôdet és dicsôségedet megláthassam. Mert irgalmad többet ér, mint az élet, ezért ajkam 
dicsôit téged.” Piroska néninek szívbôl gratulálunk az elismeréshez, és további jó egészséget kívánunk a szolgálathoz! 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok

NAGYMAMA-TÁBOR

Második alkalommal rendezte meg a Füzesgyarma-
ti Nôk Egyesülete ezt a tábort, melynek az Egyesített 
Szociális Intézmények adott helyet, augusztus 21-25-
ig. Ezen a héten a nagymamák, anyukák együtt voltak 
a foglalkozásokon unokáikkal. A kisebbek karkötôket 
készítettek, színeztek, ragasztottak, hajtogattak. 
A nagyobbak már Bujdosóné Katika segítségével 
dekupázs technikával alkothattak. A játék azért nem 
maradhatott el, minden nap a friss levegôn tram-
bulinoztak, tollaslabdáztak, fociztak, bújócskáztak a 
gyerekek. Délután a nagymamák uzsonnával kedves-

kedtek a gyerekeknek (zsíroskenyér paprikával, paradicsommal, palacsinta, rántott zöldségek és az elmaradhatatlan 
toppantott galuska). Ezen a héten ismét átadhatták a nagyik az örökségük egy szeletét unokáiknak (szeretetüket, 
kézügyességüket, fôzési fortélyaikat, türelmüket, kitartásukat). Mindezekre nagyon büszkék, hogy a fi atal nemzedék 
fogékony és megbecsüli az értékeiket. Szné.

1972 – 2017 SZÜLETÉSNAP

A Füzesgyarmati Hagyomány-
ôrzô Egyesület Népdalköre 
2017. szeptember 9-én ünne-
pelte fennállásának 45-dik 
évfordulóját. A rendezvény a 
Közösségi épületben volt. A 
megnyitót és visszatekintést a 
népdalkör megalakulásától nap-
jainkig Bere Károly Polgármes-
ter úr ismertette. Majd kezdetét 
vette a meghívottak fellépése: 
„Sárréti Népdalkör” Szeghalom, Vésztô Népdalköri Egyesület, Körösladány Népdalköre, Sárrétudvari Dalosklub, Bi-
harnagybajom Népdalköre, Csökmô Népdalköre, Füzesgyarmati Népdalkör. Az alapító tagokból már csak négyen van-
nak közöttünk. Utolsó mûsorszámunk végén méltó ajándékban részesültek, melyet Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 
tanácsnok adott át az Önkormányzat részérôl. Célunk, hogy ez a közösség továbbra is így mûködjön, ôrizve népzenei 
hagyományainkat az utókor számára. Fekete Jánosné elnök
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folytatás az 1. oldalról „Akiért a harang szól...”
Dr. Fekete Károly Püspök Úr igehirdetésében a harmóniát hangsúlyozta Isten és ember között. A harangzúgás- 

Esz, Gesz, B hang egy hármas hangzat! Katona Gyula Esperes Úr köszöntôjében elhangzott: „Nem csupán Harang-
szentelés történik. Itt a jó gyôzedelmét ünnepeljük a gonosz felett, épülést a rombolás helyett!” Városunk polgármes-
tere Bere Károly Füzesgyarmat régi-új hangjának, az Otthon kedves szavának nevezte a harangzúgást. Örömmel 
köszöntötték gyülekezetünket elôzô lelkipásztorai, Pluhár Gábor és Barát János. Végül megszólaltak a harangok! Soli 
Deo Glória! Több száz adakozónak mondtunk köszönetet az elmúlt három évben. Most is ezt tesszük!

Húsvéttól a harangszentelésig az adakozó családok és személyek a következôk voltak: Boross Zsigmond /Szegha-
lom/, Szabó József, Furkó Imre, Simon Antalné, Rózsa Lajosné, Barna János, Nemes Lilla, Bali Istvánné, Nyilas Endré-
né, Nagy Imréné, Nagy Kitti, Dorogi Károlyné /Körösladány/, Bagdi Imréné, Pál Lajosné, Csenkei Sándor, Földi Imre, ö. 
Földi Imréné, Kovács Endréné /Székesfehérvár/, Pikács Tamás /Tápiószecsô/, Károlyi Sándor, Galambos Jánosné, Ger-
gely József, Dr. Gergely Tamás, Dr. Bicsák Izabella /Szeged/, Lendvai Gábor, Gergely Anna /Budapest/, Gulyás Károlyné, 
Nádházi Gabriella /Gyula/, Huszár István, Tóth Istvánné, Kövér Sándor /Budapest/, Homoki Lajos, ifj. Homoki Lajos, 
Mennyei Imréné /Páty/, Szabó Attila, Baráth János, Baráth Andrea /Gyula/, Tóth Lajosné, Nyilas Károlyné, Szabó Imre, 
Nt. Nagy László /Gyula/, Vancsa Edit, Halász Sándor, Pikó Csaba, Dr. Sánta Tibor, Budai Imre, Kiss Zsigmondné, Kunos 
Bálint, Fadgyas Ferenc /Budapest/. A név nélkül is érkezett adományokon túl köszönetet mond Egyházközségünk 
Presbitériuma a segítôknek, városunk és gyülekezetünk tagjainak, kik a szervezésben, hívogatásban, tolmácsolás-
ban, fényképezésben, szeretetvendégségben, két kezük munkájával, erôgépekkel is részt vettek. Így a teljesség igénye 
nélkül - a képviselô testület, pedagógusok, a gyerekek, könyvtár, Tourinform Iroda, fôkertész, a Füzesgyarmati Baráti 
kör…. A Polgárôrség tagjai, köztük voltak, kik szemüket nem hunyták le, míg biztonságban nem tudták a harangokat! 
/Vida Imre és Kádár László polgárôrök/.

Három napig a harangokról szólt minden híradás. Az internetes nézettségben rekordok dôltek meg. A harangok 
beemelése igazi csapatmunka volt! Megszerettük a harangokat, alig gyôzzük feldolgozni az élményeket! De minden 
csoda három napig tart. Ne elégedjünk meg kevesebbel, mint hogy szívünk visszhangozza a harangok kondulását: 
„Mi Atyánk, szenteltessék meg a Te neved! …Jézus A Krisztus!... Teljesedjetek be Szentlélekkel!” Ezek a 
harangokon lévô Igék. A harangok öntése és beszerelése 8.125.847 Ft-ba /111600 PLN/ került. Antoni Kruszewskich 
lengyel harangöntô mester és csapata remekmûvet készített! Példaértékû összefogásban az ehhez szükséges összeg 
adakozásból egybegyûlt! Egyéb költségek is voltak - elektromos hálózat fejlesztése, statikus, daru, stb. – 567.000 Ft. 
Az Alapítvány így köszönettel veszi a további támogatást, áldásos mûködését folytatni kívánja. Lelki szemeink elôtt már 
a felújított, fûtött templomban megszólaló 1895-ben készült orgona…

Az Alapítvány számlaszáma: OTP 11733027-20053402 Tóth Zoltán református lelkipásztor

ÔSZI ÜNNEPÉLYES ALKALMAK…

Elsô helyre kívánkozik településünk eltelt 70 évének legnagyobb 
ünnepe, a református testvéreink harangszentelése, avatása. Moz-
galmas napok elôzték meg a 22-én, pénteken délután 5 órakor tar-
tott ünnepséget. E sorok írója is, mások mellett „szót” kapott, amiben 
azt üzente, hogy a 7 helybéli haranghoz kitartó, magyar keresztények-
re van szükség.

Hagyományos unitárius ünnepünkön itthon, a helyi Idôsek Ottho-
nában és a gyulai szórványgyülekezetben több mint 30-an éltünk az 
úrvacsorázás lehetôségével, ami az összlétszámunk negyede. Közben 

értesítést kaptunk arról, hogy elkészült a Homoki F. Lajos emléktáblája, amit október 22-én, mire ezek a sorok megje-
lennek, fel is avattunk az ökumenikus, ’56-os megemlékezés alkalmával, valamint a gyülekezetünk megalakulásának 
115. évfordulóján.

Szeptember 28-án Budapesten a Magyarok Házában ott voltunk a vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó jeles, 
világraszóló otrantói tengeri gyôzelme évfordulójára írt dráma bemutatóján. Megrázóan szép élményben volt részünk! 
Másnap szintén Budapesten az Attila Hotelben emlékszobát avattunk a Kormányzó emlékére és tiszteletére. A bô 
mûsorban kettônk mellett két unokánk, Gergô és Dorka elénekelte az Örökségünk híressé vált dalt szép nagy sikerrel.

Október 1-jén, az Idôsek Világnapja alkalmából imádkoztunk „örök ifjú” testvéreinkért. Ugyanaznap Szent László ki-
rályunk városában, Nagyváradon részt vettünk a 43. évi papi találkozónkon és 3-án is visszatértünk oda egy délutánra. 
Megható volt a sok beszélgetés az eltelt évekrôl, munkáról, kibôvült családjainkról, sikerekrôl, fájdalmakról egyaránt.

Október 5-én a fent említett Attila szállodában adtunk 40 perces mûsort nemzeti énekekbôl és versekbôl össze-
állítva. Október 7-én Vésztôn meghívásra szerepeltünk a X. Vésztôi Népdal és 1848-as Katonadal Fesztiválon saját 
mûsorral. Október 8-án Hatvanban szolgáltunk egy katolikus templomban feleségemmel a Szent György Lovagrend 
avatásán. Október 29-én megemlékezünk a Reformáció 500 ünnepsorozat bezárásáról, amivel véget ér a reformá-
tus templomban készített képkiállítás látogathatósága. A két gyülekezet és a helytörténeti egyesület ôrzi tovább az 
összegyûlt anyagot.

November 1-jén halottainkért szólnak a harangok, gyertyát gyújtunk, istentiszteleten emlékezünk elment szerette-
inkre. November 5-én imádságos lélekkel emlékezünk hôseinkre, akik az ’56-os, oroszok által vérbefojtott forradalom 
és szabadságharc áldozatává váltak, valamint az itthoni megtorlások során vesztették életüket vagy szabadságukat. 

Adjon Isten emlékekben és emlékezésekben gazdag ôszi napokat mindenkinek:
Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök
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A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába 
(Kossuth u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben 
(fuzesgyarmat@tourinform.hu) november 20-ig. A he-
lyesen válaszolók között 1 db, a Tourinform Iroda által 
felajánlott ajándékcsomag kerül kisorsolásra! A decem-
beri számban a nyertesek nevét közzé tesszük. Elakadt? 
Jöjjön be az irodába és segítünk!

1.  Fennállásának hányadik évfordulóját ünnepelte a
Népdalkör?
a, 10. b, 45. c, 50.

2.  Az Európai Sporthét keretében milyen közös tevé-
kenységben vehettek részt a lakosok?
a, kerékpározás b, torna c, úszás

3.  Hány év után kapta vissza az Öregharang testvéreit?
a, 100 b, 50 c, 73

+ 1. A Helytörténeti Egyesület tanulmányi kirándulása 
során mely településeket kereste fel?
a, Szeghalom, Körösladány
b, Zsáka, Berettyóújfalu, Csökmô c, Vésztô, Zsadány

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

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

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

Az augusztusi számban megjelent TOTÓ nyertese:
ZSADÁNYI EMMA, gratulálunk!

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

Aktivitását hûtômágnessel jutalmazzuk!
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HALLOWEEN PARTY
’17. október 31., Közösségi Központ

HÁRY, AVAGY PARASZTREVÛ
FÜZESGYARMATON
Boka Gábor és a Sárréti Hökkentôk
2017. november 4. 18.00 óra
Helyszín: Közösségi Központ

„ÖNBECSÜLÉS ÉS 
KÜZDÔKÉPESSÉG MEGALAPOZÁ-
SA GYERMEKKORBAN” Dr. Kádár 
Annamária egy. adj. pszichológus 
elôadása, nov. 8., Közösségi Központ

EGÉSZSÉGKÖR: A NÔ CSODÁJA
2017. november 6., Civil ház

FEKETE ZOLTÁN ÉS BARÁTAI 
NÓTAEST
2017. november 11. 18 óra
Jegyvásárlás a helyszínen
Hotel Gara recepció, 2500 Ft

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
LACKFI JÁNOS ÍRÓVAL
2017. november 14. 
Hegyesi János Városi Könyvtár

FOKOZOTT FIGYELEMMEL AZ UTAKON!

Az ôszi, téli idôszakban a megváltozott közlekedési kör-
nyezet váratlan helyzet elé állíthatja a jármûvezetôket. Min-
dig a látási- és útviszonyoknak megfelelôen kell az utakon 
közlekedni, ôsszel és télen erre különösen fi gyelni kell. A 
nyári vezetési stílustól lényegesen eltérô vezetéstechnikára 
van szükség. A vezetési szokásokban és a vezetési stílus-
ban az elôrelátásnak, az óvatosságnak és a biztonságnak 
kell érvényesülnie. A legfontosabb, hogy a jármûvezetôk 
felkészüljenek és a jármûveiket is felkészítsék az ôszi, téli 
útviszonyok közötti közlekedésre. Nagyobb gondot kell for-
dítani a jármûvek mûszaki állapotára, a jármû biztonsági 
berendezéseinek karbantartására. Meg kell vizsgáltatni a 
jármûvek fékberendezését, a gumiabroncsokat, a világító- 
és jelzôberendezéseket. Ellenôrizni kell az ablaktörlôt, az 
ablakmosót, az utastér fûtô és páramentesítô berendezésé-
nek üzemképességét. Célszerû idôben beszerezni az olyan 
kiegészítô eszközöket, amelyek segítik a téli közlekedést és 
a biztonság erôsítését szolgálják. Nagyon fontos a téli gumi-
abroncs, amely a mintázatánál, anyagánál fogva megfelelô 
tapadást biztosít. Fontos, hogy minden keréken cseréljék 
le a gumit, mert ha csak kettôt cserélnek le, az nagyon 
veszélyes. Az eltérôen tapadó gumik rontják a jármû irányít-
hatóságát. Esôben, ködben csökken a belátható távolság. 
A jármû világító berendezéseit idôben be kell kapcsolni. A 
nagyobb esôk, hóolvadás idején a rossz vízelvezetésû uta-
kon gyakran megáll a víz. A víz mélységét a jármûbôl nem 
lehet megállapítani. Ha egy jármû nagy sebességgel a víz-
be hajt, a jármû kerekei, illetve az úttest közötti kapcsolat, 
tapadás csökken, esetleg meg is szûnik. Ez oda vezethet, 
hogy a jármû kormányozhatatlanná válik. A földutak melletti 
aszfaltozott utakon számítani kell sárfelhordásra, a sáron a 
gépjármû könnyen megcsúszhat. Ha a jármû jeges útsza-
kaszra, vagy jégfoltra fut rá, stabilitása megváltozik. Ilyenkor 
a hirtelen kormányzás, fékezés, gázadás balesethez vezet-
het. Gázelvétellel és motorfékkel csökkentsék a sebessé-
get. Fontos, hogy idôben induljanak el otthonról. A késést 
ne az úton próbálják meg behozni! A legtöbb ember többé-
kevésbé érzékeny valamelyik idôjárási frontra. A látási- és 
útviszonyok, valamint a frontok miatt is érdemes fi gyelni az 
elôrejelzéseket. Vezessenek fi gyelmesen és óvatosan! Vi-
gyázzanak magukra, utasaikra és közlekedô partnereikre! 
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Szeghalom Városi Baleset-megelôzési Bizottság

PROGRAMAJÁNLÓ

Szeptember 15-én délután a Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói részt vettek 
a Te Szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért orszá-
gos szemétgyûjtési akcióban.



Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
meghívja Önt és kedves családját az

1956-os forradalom és szabadságharc

61. évfordulója
alkalmából megrendezendô ünnepi megemlékezésre.

2017. október 23-án, 17 órakor
az általános iskola elôtti emlékmûnél.

Ünnepi beszédet mond:
Bere Károly
polgármester

Közremûködnek:
Szendrey színpad

Békéscsabai Jókai Színház színmûvészei

DÉLUTÁNI TEA MEGLEPETÉSVENDÉGGEL

Legutóbbi összejövetelünk alkalmával tagjaink sorából került ki vendégünk, 
a 85. évében járó Földi Mihály, aki halk szavú, megfontolt, szerény, minden-
kivel szemben tisztelettudó, köztiszteletbe álló személyiség. Édesapja Kö-
rösladányi, míg édesanyja Füzesgyarmati származású volt. Az anyai nagyapa 
korai halála miatt döntött úgy a házaspár, hogy Füzesgyarmatra költöznek az 
elôzôleg a Csôrôi határrészen épített tanyaingatlanba. Ezzel közelebb kerül-
tek az özvegy nagymamához, akit mindenben segítettek. A saját tulajdonú, 
illetve a nagymamától feles mûvelésbe vett föld olyan mértékû lett, ami már 
biztosította az ötgyermekes család létalapját. A megtermelt gabonát saját 
számos és aprójószág nevelésével hasznosították, majd ezek szokásos helyi 
kirakodó és állatvásárokon értékesítették, árából pedig a család ruházatát, 
egyéb szükségletét, a földmûveléshez szükséges eszközök beszerzését, pót-
lását oldották meg. Szerény, idônként nagyon nehéz körülmények között él-
tek, de mind az öt gyermek elmondhatta, boldog, igazi gyermekkoruk volt. Kivették a kis gazdaságukban a munkából 
is részüket, megtanulták, hogy minden nap meg kell küzdeni a létfenntartás érdekében. 

18 éves koráig egyéni gazdálkodó volt, majd az Erdôgazdaságnál helyezkedett el. Utolsó munkahelye a két 
termelôszövetkezet egyesülésével létrejött gazdaságban, a Vörös Csillag MGTSZ-ben volt, ahonnan nyugdíjazták. A 
munkát azonban nem felejtette el, hisz a visszakapott földterületen fi ával ma is gazdálkodik.

1960-ban alapított családot, mely házasságból két gyermek született, aki négy unokával örvendeztették meg. 1993 
óta életközösségben él Erzsébettel, akinek egy gyermeke és egy unokája van. A két család harmonikus, szeretetteljes 
viszonyban van, így elmondhatja, hogy 3 gyermeke és 4 unokája van. Ma is aktív közéleti tevékenységet visz, hisz 
egyesületünk tagja, alapító tagja a Lovas Barátok, illetve a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Egyesületének is. 

A II. Világháború, az ígéretes 1956-os történések mély érzelmeket vált ki még ma is belôle. Imre testvére 4 évig 
volt a háború idején katona, 4 éves fogság után a család örömére hazatérhetett. Sándor testvére 2 évig volt katona, 
két évig fogságban volt és épségben hazatért. Földi Mihály 1956-ban katonaként szolgált, rettenetesen kiszolgáltatott 
helyzetben. Nem tudja elfelejteni, amikor a mellette lévô társát kilôtték, azokat a borzalmakat, melyek körülötte tör-
téntek. Vannak részletek, melyeket ma sem ért, mert ellentmondásos információk, elemzések születtek. Azt szeretné, 
ha sem a mai, sem a jövô nemzedékeinek ne kelljen hasonló borzalmakat átélnie. 

Ibrányi János

HENCZ NIKOLETTAHENCZ NIKOLETTA lakberendezô

+36 70 609 2387 hennislakber@gmail.com
 hennis.lakberendezes  www.hennis.hu

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

HÁRY,
avagy

parasztrevű
Füzesgyarmaton

Boka Gábor
és a SÁRRÉTI 
HÖKKENTÔK 

elôadása

2017.

november 4.
18.00 órakor

A Közösségi 
Központban



A SZÉN-MONOXID MÉRGEZÉS MEGELÔZHETÔ

Az elmúlt évek során egyre többen ismerték fel a szén-mo-
noxid veszélyeit és sokan szereltek fel otthonukban a veszélyes 
gáz kimutatására alkalmas érzékelôt. Bár a statisztikai adatok 
is azt mutatják, hogy gyakoribb a szén-monoxid-érzékelô hasz-
nálata, mégis történnek mérgezések és tragédiák. De mi ve-
zethet a szén-monoxid jelenlétéhez és miként elôzhetôek meg 
ezek a helyzetek: 

A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaára-
molhat, a tüzelô-, fûtôberendezés meghibásodhat. A zárt tér-
be visszajutó gázok már alacsony koncentrációban is komoly 
veszélyt jelentenek az emberekre és a háziállatokra. A rosszul bekötött eszköz nagy eséllyel gyakrabban elromlik, 
sûrûbben kell javíttatni és rövidebb idô alatt tönkremegy, így jóval több pénzbe is kerül. Mindez megelôzhetô, ha a 
tervezést és a kivitelezést is szakemberre bízzuk.

A nyílászárók cseréjekor fi gyelni kell a megfelelô szellôzés biztosítására, hiszen a levegô-utánpótlás hiányában a 
kéményen keresztül visszaáramlik az égéstermék. A legtöbb baleset a fürdôszobákban következik be, mert ott a leg-
zártabb a szigetelés. Egy résszellôzô beépítésével biztosítható a megfelelô mennyiségû levegô.

A mûszaki felülvizsgálat és ellenôrzés fontos feltétele a fûtési rendszer biztonságos mûködtetésének, hiszen idôben 
kiderül, ha valamilyen karbantartási, vagy javítási munkára van szükség. Rendszeresen ellenôriztessük berendezésein-
ket szakemberrel és engedjük be otthonunkba a lakossági sormunkát végzô kéményseprôt.

A nem rendeltetésszerû használat következtében jelentôs anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó 
tûzesetek alakulhatnak ki, de nem ritka a fi zikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le káros anyag az olyan 
égéstermék-elvezetô rendszerben, amelyben hulladékot, vagy nem megfelelô tüzelôanyagot égetnek, az elzáródott 
kéménybôl pedig a mérgezô anyagok visszaáramolhatnak a lakótérbe. Ezek a veszélyforrások a megfelelô használattal 
teljes mértékben kiküszöbölhetôek.

A biztonságot segíti a megfelelô minôségû és megbízhatóan mûködô szén-monoxid-érzékelô is, amelyet a tüzelô-, 
fûtôberendezés közelében célszerû elhelyezni. Mivel a szén-monoxid színtelen és szagtalan gáz, ezért csak ezek a 
mûszerek képesek jelezni a mérgezô gáz jelenlétét. Vásárlás elôtt mindig tájékozódjunk, mely termékek megbízhatóak, 
és kérjük szakember segítségét.

Kéménytüzek megelôzése
1. Rendszeresen tisztítsa ki kéményét és tüzelôberendezését! Házilagosan kémény kiégetést soha ne végezzen.
2.  Gyakran szellôztessen! Soha ne állítson fel tüzelôberendezést olyan helyiségben, ahol a levegôben tûzveszélyes

anyag (pl. oldószert) gôze fordul elô, vagy ahová ilyen levegô beszivároghat!
3.  Gondoskodjék arról, hogy mindig megfelelô mennyiségû égési levegô álljon rendelkezésre! Ne tömítse le teljes

mértékben az ablakok és ajtók réseit! A kazánházba, vagy a fûtôhelyiségekbe építtessen szellôzônyílásokat, és
azokat mindig hagyja szabadon!

4. Gondoskodjék arról, hogy a tüzelôberendezés helyiségében (a kazánházban) mindig kellô tisztaság legyen!
5.  Ne tüzeljen el mûanyagot, festett és rétegelt, nedves fát, lemezt, falemezt, vasúti talpfát, szemetet, hulladékot,

fáradt olajat! Ezek a környezetet is szennyezik!
6. Csak engedélyezett begyújtó anyagot használjon a tüzeléshez!
7. Csak a tüzelôberendezéshez engedélyezett tüzelôanyagot használja!
8.  Szél esetén, vagy alacsony külsô hômérsékletnél a kémények huzata erôsen megnôhet. Egy megfelelôen beépí-

tett és mûködô huzatszabályozó sokat segíthet.
9.  Laza, rosszul záródó kéményajtók, tömítetlen kazántagok, rosszul szigetelt égéstermék-elvezetô csövek csökken-

tik a hatásfokot, ráadásul ezek tûzveszélyesek is.
10. Kéményét és tüzelôberendezését rendszeresen ellenôriztesse szakemberrel!

Kérje a kéményseprô szolgáltatót az Ön biztonsága érdekében a kémény ellenôrzésére!

Békés megyében a kéményseprô-ipari tevékenységet a BM OKF Kéményseprô-ipari Igazgatóhelyettesi Szerve-
zet Békés Megyei Ellátási Csoportja végzi (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.). A lakóházakban, társasházakban, az 
ellenôrzést a kéményseprôk sormunka szerint végzik, ám a gazdálkodó szervezetek székhelyeként vagy telephelyeként 
nyilvántartott albetétek felé arányosított költségtérítést számláznak ki.

A sormunka tervezett idôpontjáról két héttel az ellenôrzés elôtt írásban, hirdetmény útján értesítik ügyfeleiket. Ha 
az itt megjelölt idôpontban sem az ügyfél, sem egyetlen hozzátartozója vagy meghatalmazottja nem tud otthon tar-
tózkodni, 30 napon belül új idôpontról kap értesítést. A kéményseprôipari tevékenység elôre ütemezett jellege miatt 
az ingatlantulajdonosnak nincs módja az elsô két idôpont megváltoztatását kérni. Amennyiben az ajánlott idôpontok 
egyike sem megfelelô, úgy további 30 napon belül az ügyfél kezdeményezésére, egyedi megrendelés útján, immár 
egyeztetett idôpontban, kiszállási díj ellenében kerül sor az ellenôrzésre.

Kéménysepréssel kapcsolatos ügyintézés az ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon (9.1-es mellék) és a 
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon történhet.
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