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Helytörténeti egyesületi 
Hírek 

A Csánki Dezsô Helytörténeti 
Egyesület és a Református Gyü-
lekezet 2016. december 24-én 
az ünnepi istentiszteleten közösen 
megemlékezett Gacsári István szü-
letésének évfordulójáról.

225 éve 1791. december 25-én 
született Füzesgyarmaton Gacsári 
István. Idén februárban, pedig ha-
lálának lesz 170. éve, 1847. febru-
ár 22-én. Ez a két hónap a naptár-
ban, a december és február olyan 
közel van egymáshoz, de életében 
gazdagon kitöltött munkás évek 
fértek bele, amelyeknek máig van hatása. Füzesgyarmati lelkészi szolgálata alatt rengeteget tett a Gyülekezetért. 
A jövô okulására pedig megírta a Füzesgyarmati Krónikát, amely ma is a legtartalmasabb forrásanyagunk. Az Egye-
sület és a Gyülekezet kéri azokat, akiknek ötlete, javaslata van, vagy valamilyen más módon hozzá tud járulni a méltó 
megemlékezéshez, az a Lelkészi hivatalba vagy a következô email címen jelezze azt: csankidezsoegyesulet@gmail.
com. Köszönjük Istenünk, hogy adtad nekünk Gacsári Isvánt, aki önmagát Hazafi Prédikátornak nevezte. Az ô mûve 

által megismerhetjük a múltunkat, erôsebben kötôdhetünk a gyökereinkhez és 
büszkék lehetünk ôseinkre.

Ibrányi János elnök

Kedves Gyarmatiak!

2016-tal egy tartalmas évet hagytunk magunk mögött. 
Többek közt megélhettük, ahogy együtt dobog az ország 
szíve az EB-re kijutott magyar focistákért, és együtt szur-
kolhattunk az olimpikonjainkért. Felemelô és szép pillana-
tok voltak ezek, amelyre bizonyára sokan szívesen gondol-
nak vissza.

Bízom abban, hogy az Önök személyes életében is volt 
sok olyan esemény, amelyre örömmel emlékeznek, amely 
szebbé, boldogabbá tette mindennapjaikat. Egy gyermek, 
egy unoka születése, egy ballagás, egy sikeres érettségi, 
felvételi, egy jól teljesített munka, feladat, de sok más do-

log is jó alkalmat adhat erre. Fontos ez, hiszen Füzesgyarmat csak akkor lehet eredményes, ha az emberek egyénként 
vagy akár egy kisebb, nagyobb közösség tagjaiként is sikeresnek mondhatják magukat, mivel az egyének, családok, 
vállalkozások és az önkormányzat teljesítményei összeadódnak, és együtt adják azt a közös eredményt, amit a város 
közös sikerként fel tud mutatni.

Éppen ezért sok feladat vár ránk 2017-ben is. Az önkormányzat részérôl számos olyan célt tûztünk magunk elé, 
amely fontos a közösség szempontjából, és elôrébb viszi a település és a gyarmati emberek sorsát. Azon fogunk dol-
gozni, hogy mindezekbôl a lehetô legtöbbet sikerüljön megvalósítani. Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek ered-
ményekben, örömökben és boldogságban gazdag Új Esztendôt a 2017-os évre is!

Bere Károly polgármester

Születések
Berczi Ákos Mihály
2016. 12. 08.

Budai Gergô 
2016. 12. 15.

Pengô Noel István 
2016. 12. 27.

Hirdessen az Amondóban!
Hirdetését a havonta, Füzesgyarmaton

megjelenô helyi újságban tesszük közzé.
Hirdetési tarifáinkról érdeklôdjön az

amondofgy@gmail.com e-mail címen.
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Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához ismételten csatlakozott Ön-
kormányzatunk – melynek célja anyagi segítség nyújtása a felsôoktatás nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló 
diákok részére.

2016. november 15. napjáig lehetett az érintett tanulóknak elektronikus úton pályázatukat benyújtani. Összesen 
15 tanulónak érkezett be pályázata a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjához. A Füzesgyarmat 
Képviselô-testület Szociális és Humánügyek Bizottsága 2016. november 23. napján elbírálta a beérkezô pályázatokat. 
13 pályázat felelt meg a Füzesgyarmat Képviselô-testületének 11/2002. (XII.10.) önkormányzati rendeletében foglal-
taknak.

a. típusú pályázatot benyújtók névsora: Baka József, Bátori Liza, Budai Gabriella, Gyôri Fruzsina, Kanó Éva, Nagy 
Dániel, Szekeres Zoltán, Péter Dániel, Patai Ágota, Patai Richárd, Tóth Bence Gábor, Tóth Ivett Emma

B. típusú pályázatot nyújtott be: Árva Tibor Alex
Sikeres vizsgákat kívánunk minden tanulónak!

Vízer Istvánné, vezetô fôtanácsos

Füzesgyarmat Város polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Füzesgyarmat Város önkormányzata

Mezôôr
munkakör betöltésére.

Részletes információ: a https://kozigallas.gov.hu és a www.fuzesgyarmat.hu weblapokon
Személyesen: Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Bere károly Polgármestertôl, ill. dr. Blága jános Jegyzôtôl

önkorMányzati Hírek
• A Képviselô-testület pályázatot írt ki a Füzesgyarmati Kas-

télypark Fürdô és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetôi állásának 
betöltésére. A megjelölt határidôig 3 pályázat érkezett be. A 
Kft. egyszemélyes gazdasági társaság ügyvezetôjének Kovács 
Mártont választották meg 2016. december 16-tól, 5 év hatá-
rozott idôre.

• A Képviselô-testület a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdô és 
Üdülési Szolgáltató Kft. valamint a Füzesgyarmati Városgazdál-
kodási és Intézményüzemeltetési Kft. Felügyelôbizottságának 
Ügyrendjét a Polgári Törvénykönyv szerint jóváhagyta.

• Az elmúlt évek során az egyik fô prioritás volt a Füzesgyar-
mati Kastélypark Fürdô mûködésének fellendítése. Ennek érde-
kében a mûködésével kapcsolatos alapítói döntések születtek, 
mely az alábbiakra utasítja az ügyvezetôt: 

1. Kerüljön megbízásra egy fô munkavállaló a Fürdô rende-
zettségének biztosítására. 

2. Kerüljön megbízásra egy fô munkavállaló a Fürdô tekinte-
tében történô jegyárusítás kontrolálására.

3. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdô folyamatosan 
mûködjön együtt a Füzesgyarmati Tourinform Irodával a marke-
ting tevékenységének megvalósítása, a Fürdô bel- illetve külföldi 
népszerûsítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében. 

• Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete a 
kiadások és bevételek idôbeni eltérése miatt 2017. január 1-tôl 
10.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújt a 2017. évi költségvetés ter-
hére a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. részére, melyet 2017. 
december 31-ig köteles visszafizetni.

• A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámo-
lóját megtartotta Dr. Blága János jegyzô, melyben bemutatásra 
kerültek az osztályok mûködései, feladatellátásai. 

• A Képviselô-testület a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportjának a helyi adókról szóló 2016. évi beszámolóját 
elfogadta, melyben bemutatásra kerültek a 2016. évi adózási 

adatok az alábbi, helyi adónemeknél: Helyi iparûzési adó, Épít-
ményadó, Idegenforgalmi adó, Talajterhelési díj, Települési föld-
adó, Gépjármûadó.

• A törvények értelmében a közpénzek felhasználásában 
résztvevô költségvetési szervek kötelesek belsô ellenôrzési 
rendszert mûködtetni. A Képviselô-testület a belsô ellenôrzés 
2017. évi ellenôrzési tervét elfogadta.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzata a „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapot-
javításához, karbantartásához szükséges erô- és munkagépek 
beszerzése” elnevezésû pályázatra pályázatot nyújt be. A pályá-
zat elnyerése esetén az önkormányzat a tervezett beruházást a 
2017-2018. évben megvalósítja.

• Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletérôl 
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata vált szükségessé, 
melynek keretében módosításra került a felmondási idô és a 
közös megegyezéssel megszûnô lakásbérleti jogviszony. 

• Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-
testülete felülvizsgálta településszerkezeti tervét és azt változat-
lan formában elfogadja.

• A Képviselô-testület a 2017. évi munkatervét elfogadta, 
melyben meghatározásra kerültek az üléseken megtárgyalandó 
napirendi pontok. 

• A Földforgalmi törvényben foglaltak alapján rekreációs cél-
ra (a földmûvesnek nem minôsülô belföldi természetes személy 
vagy tagállami állampolgár által a települési önkormányzat tu-
lajdonában álló és határozattal ilyen célú megszerzésre kijelölt, 
legfeljebb 1 hektár területnagyságú föld megszerzése abból a 
célból, hogy a szerzô fél a földet saját, valamint az együtt élô 
családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használ-
ja, és szedje annak hasznait) jelölte ki az önkormányzat tulaj-
donában álló Füzesgyarmat külterület 4586 hrsz.-ún ingatlant.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzata elfogadja a „Békés 
Megyei Ivóvízminôség-javító Program” elnevezésû, támogatott 
projekt beruházás során keletkezett vagyon átadás-átvételét.
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ÚjraVálasztották a FürdôVezetôt

Városunk képviselô-testülete újabb öt évre bízta meg Kovács Mártont a Kastélypark Kft. vezetésével. Kértük az 
ügyvezetôt, hogy a Fürdôvel kapcsolatos elképzeléseirôl tájékoztassa a lakosságot.

„A Kastélypark Fürdô célja, hogy minél több helyi és távolabb élô ember számára kielégítô, megfelelô és bô rekre-
ációs szolgáltatást nyújtson.

A rekreáció az elfogadott nemzetközi értelmezésben a szabadidô eltöltés kultúrája, azon belül is a közérzet a „jól-
érzés” a jólét /wellness/ megteremtése.

Érdekeltté akarjuk tenni az embereket egészségük megôrzésében, divattá tenni az egészséges, sportos életmódot.
A rekreációs tevékenység lehet: pihenés, sport, kulturálódás, wellness, eredményoldali célkitûzése pedig az egész-

séges életmód, ami hosszú, jó minôségû és tartalmasan megélt életet eredményez a Kastélypark Fürdô vendégeinek.
Olyan folyamatok kialakítására, mûködtetésére van szükség, amelyek lehetôvé teszik a fogyasztó igényeinek kielé-

gítését.
A fürdô sikeres mûködésének alapját, a környezet elemeinek feltérképezése az információk feldolgozása és az ezt 

követô alkalmazkodás és befolyásolás körfolyamata jelenti.
Ennek érdekében pályázati és saját erôforrások függvényében élménymedence építését, jól ellenôrizhetô beléptetô 

rendszert, a fürdô elôtti park megszépítését, szálláshelyek felújítását, és az új uszodával összekötô, fedett átjáró épí-
tését tervezzük.”

Szerkesztôség

iskolai Hírek - deceMBer

Az év utolsó hónapja iskolánk életében az örömök hónapja. Az ünnepvárás izgalma, az adventi idôszak lelki megélé-
se a célunk ebben az idôszakban. Nemcsak az iskola folyosóit, tantermeit, ajtóit és ablakait öltöztetjük díszbe, hanem 
a tanítványaink lelkét is. December egyik kiemelt és fontos ünnepe a Mikulásnap. Az alsósaink izgatottan várták a 
Mikulás érkezését, természetesen az ajándékaival együtt. Dalokkal, versekkel, rajzokkal készültek erre a találkozásra. 
A felsôsök az osztályban egymásnak készített csomagokkal, játékos délutánnal ünnepelték ezt a napot. Minden évben 
iskolánk 3 tanulója járja végig az osztályokat Mikulásként és Krampuszként, hogy szaloncukorral kedveskedjen iskolánk 
minden tanulójának. Nagy élmény ez minden gyerek számára. Az idén Sági Roland, Kovács Szimonetta és Hegyesi 
Dominika 8. osztályos tanulók vállalták ezt a megtisztelô szerepet.

Köszönet a szülôknek, akik támogatják ezt az iskolai hagyományt. Ehhez a naphoz kötôdik a hagyományos Mi-
kulásnapi tanár-diák kézilabda mérkôzés is. Büszkék voltunk gyermekeinkre, mert elszántan, bátran küzdöttek. Dé-
lutánonként kézmûveskedhettek az iskolai könyvtárban, mézeskalácsot süthettek az idegen nyelvi munkaközösség 
szervezésében.

A téli szünet elôtti utolsó hét három napján, a karácsony csodálatos ünnepére hangolódtunk a gyerekekkel. Reg-
gelente karácsonyi dalok éneklésével indítottuk a napot. Az utolsó napon megható karácsonyi mûsorral búcsúztak 
társaiktól a mûvészetekre fogékony tanulóink.

Csodálatos látni, amikor a gyerekek megajándékozzák társaikat tehetségükkel és munkájukkal. Az alsós tanító nénik 
az általuk készített mézeskaláccsal lepték meg az iskola gyermekeit, Bereczki Emília egy-egy csomag szaloncukorral 
ajándékozta meg iskolánk minden tanulóját. Immáron harmadik alkalommal szerveztük meg a Karácsonyi Jótékonysági 
Vásárunkat. Széleskörû összefogással és támogatással, a gyerekek, a tantestület fáradságot nem ismerô hozzáál-
lásával, munkájával valósult meg. Örömteli számunkra, hogy sikerült megvalósítani a kitûzött célunkat, és városunk 
gyermekeinek felejthetetlen élményt tudunk biztosítani egy hónapon át a mûjégpályával. Tiszteletteljes köszönet min-
denkinek, aki önzetlenül támogatott minket!

Természetesen ez a hónap sem telt el versenyek és csodálatos versenyeredmények nélkül. Büszkeségeink falunkra 
a következô gyermekek arcképe és neve kerülhetett ki.

Iskolánk legújabb versenyén, az alapmûveleti matematika versenyen, a 4-6. évfolyamon 43 tanuló mérettette meg 
magát. A verseny évfolyam gyôztesei: Bujdosó Bendegúz 4.c; Földi Annamária 5.b; Székely Tamás 6.a.

Angol szépkiejtési versenyen, Szeghalmon Szabó Tímea 7.b osztályos tanulónk I. helyezést ért el.
Gyöngyök és gyémántok nemzetközi történelmi verseny országos döntôjében Szegeden a Kovács Szimonetta 8.a, 

Hegyesi Dominika 8.a, Czinege Kálmán 7.a, Szabó Attila 7.b osztályos tanulókból álló csapat 14. helyezett lett.
A decemberi Iskolagyûlésen az iskola tanulói elôtt, nemcsak a versenyzô gyerekeket, de a kiemelkedô szorgalmú és 

magatartású és közösségi munkát végzô tanulókat is dicséri az intézményvezetônk. Nagy dicsôség a pedagógusok és 
társak elé kiállva, tapsukat fogadni.

Ebben a hónapban lezárult az Év diákja pályázatunkra való jelentkezés. Iskolánk 23 kiválósága nevezett. Vállalták, 
hogy a második félév során versenybe szállnak a címért magatartásukkal, szorgalmukkal, tanulmányi eredményükkel, 
versenyeredményeikkel és önkéntes munkájukkal. 

Mi pedagógusok, csodálatos élményekkel és elégedettséggel zárjuk ezt a hónapot is, hisz munkánk ebben a hó-
napban is eredményesnek bizonyult. A téli szünetben megpihentünk mi is családjaink körében azért, hogy újult erôvel 
vágjunk neki a tavaszi szünetig tartó idôszaknak. Nevelôtestületünk nevében minden tanulónknak, szüleiknek és min-
den városlakónak nagyon boldog újévet kívánunk!

Koósné Horváth Angéla, Intézményvezetô- helyettes
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erasMus+ projektek a szegHalMi
péter andrás giMnáziuM és kollégiuMBan

 Intézményünkben jelenleg két Erasmus+ nemzetközi 
projekt is fut, melyek szorosan kapcsolódnak pedagógiai 
programunkhoz, és ezáltal erôsítik az emelt szintû nyelvok-
tatást, valamint gimnáziumunk humán és reál profilját.

A HERO „Hôsök és szuperhôsök a nemzeti kultúrában” 
(2015-2017) projekt célja nemzeti kultúrák integrálása a 
mindennapi oktatásba, nyelvtanításba, helyi tantervbe. A 
projekt iskolánk humán tagozatának a programját erôsíti, 
melynek során kultúránk jellegzetes alakjait hôsök és 
szuperhôsök formájában mutatjuk be.

Célunk a projekt során a diákok gondolkodásmódját, miszerint a kultúra szétválaszt, olyan módon befolyásolni, mely 
azt az álláspontot erôsíti, hogy a kultúra inkább összeköt bennünket. Nemzetközi projekttalálkozóra került sor 2016. 
október 15-21. között Lengyelországban, Slupsk városában, melyen iskolánkból 5 diák és 3 tanár vett részt. A tanul-
mányút életre szóló élményt jelentett mindenkinek. 2016. szeptemberében indult újabb nyertes projektünk, melynek 
címe „Let the Science Discover Us”, vagyis „Engedjük, hogy felfedezzen bennünket a tudomány” (2016-2018), mely 
iskolánk reál tagozatának tantervéhez kapcsolódik. 

A projekt célja, hogy növeljük a partner országok diákjainak érdeklôdését a tudomány és technika világa iránt olyan 
tanári profil kialakításával, amely modern eszközök használatával és kísérletezô módszerek alkalmazásával élménnyé 
teszi a tanulást a diákok számára a tanórákon. A projektindító találkozó Barcelonában volt 2016. november 29. és 
december 3. között, melyen a gimnázium négy tanára vett részt. Az elsô közös tanárképzés az olaszországi San Gio-
vanni Valdarnoban lesz 2017. márciusában, a firenzei és pisai egyetem tanárainak a bevonásával. 

Kôvári Csilla

MéHészeti terMékek jótékony Hatásai

Megtiszteltetés számomra, hogy írhatok az Amondó olvasóinak. Füzes-
gyarmaton méhészkedünk 2015 tavasza óta. Úgy gondoltam, elôször az 
élet kezdetét jelentô virágporról írok, melyet „szupertápláléknak” is nevez-
nek. A virágpor a növény hímivarsejtje, és ahhoz, hogy termést hozzon, 
szükség van - néhány kivételtôl eltekintve - a méhek beporzó tevékenysé-
gére. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a méhek megmártóznak a virágporban, 
és mivel testüket sûrû, apró szôrzet fedi, ezért rájuk ragad. A két elsô pár 
lábukon kefék találhatók, melyekkel összesöprik az utolsó pár lábukon lévô 
kosárkába. Egy úton két kis galacsint tudnak hazaszállítani. De miért is 
viszik a virágport a kaptárba? A fehérje forrásuk biztosítására. Az ember 

tapasztalati úton rájött, melyet késôbb tudományos vizsgálatok is alátámasztottak, hogy számára is nagyon egészséges 
a virágpor rendszeres fogyasztása. Nagyon sok vitamint, ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Az ismert 22 ami-
nosavból 20 megtalálható benne. A virágpor növeli a vörösvérsejtek számát, gyorsítja a test regenerálódását, elôsegíti 
a jobb tápanyag hasznosítást. Támogatja az emlékezô-és koncentráló képességet. Véd a tavaszi fáradtság ellen, jó 
közérzetet, fokozott aktivitást biztosít. Segít a hajhullás megelôzésében. Székrekedés ellen hatékony. Erôsíti a szívizmot. 
Nagyszerû fogyókúrás táplálék. Testépítôk kedvelt táplálék kiegészítôje. A virágpor fogyasztásától nem csodát kapunk, 
de a jobb közérzet és egészség nagyszerû lehetôségét ismerhetjük meg benne. Bôvebb információért szívesen állok a 
tisztelt olvasók rendelkezésére a következô e-mail címen: sandor.barkoczi3@gmail.com

Barkóczi Sándor méhészmester

Hiánypótlás (öt éVes a sárréti Hökkentôk)

A 2016. decemberi Amondóban 
megjelent egy összefoglaló: „Öt éves a 
Sárréti Hökkentôk” címmel. Felsoroltam 
mindazok nevét, akik az öt év alatt va-
lamikor is velünk játszottak, segítették a 
munkánkat.

A felsorolásból sajnálatos módon 
kimaradt a Füzesgyarmati Népdal-
kör Egyesület, akik legutóbb, a Ludas 
Matyi címû elôadásunk igen fontos 
közremûködôi voltak. Szeretnék elné-

zést kérni ezért, és egyben köszönetemet kifejezni az együttmûködésért! Bízom abban, hogy mindezek ellenére még 
lesz alkalmunk együtt játszani, dolgozni.

Ibrányi Éva
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la rete Hungária kFt. - a sportHálógyártó 

A La Rete olasz vállalkozás igen különleges helyen, a Mon-
te Isola szigetén mûködik, amely egy édesvizû tóban található 
az észak-olaszországi Brescia fölött. A környéken ezer éves ha-
gyománya van a hálókészítésnek. Ez az olasz cég keresett part-
nert a rendszerváltást követôen Magyarországon, és kezdett 
együttmûködni a Füzesgyarmaton lévô vállalkozás elôdjével. Az 
olasz anyavállalatú cég füzesgyarmati leányvállalata 16. évét tölti 
a településen.

Ön tudta, hogy tucatnyi fajta függôágyat készítenek Füzes-
gyarmaton? A függôágyak – kialakítástól függôen – 3 métertôl 
3,6 m hosszúak, a teherbírásuk pedig anyagtól függôen 80 kg-
tól indul, az erôsebb kivitelek 200–300 kg terhelést is elbírnak. 
Jelenleg kéttucatnyi fajta függôágyat szerelnek össze, ezek között található a legegyszerûbb kivitelektôl kezdve a luxus 
minôségnek is megfelelôig. A kínálat csúcsát azok az ágyak jelentik, amelyek alapja egy talapzaton álló, félkörívben 
meghajlított fagerenda, azaz függôágy állvány, melynek az ára eléri a több százezer forintot is. 

A függôágy gyártás mellett az utóbbi idôben a sporthá-
lók gyártására, forgalmazására mutatkozik nagyobb igény. 
A paletta sokszínû, hiszen szinte minden sportág megta-
lálhatja náluk a számára szükséges felszereléseket. Fut-
ball, kézilabda, röplabda, tenisz, tollaslabda, pingpong és 
kosárlabda, vízilabda, strand-röplabda és strand-foci hálók 
készülnek az olcsóbb, vékonyabb anyagú hálóktól a drá-
ga, kiváló minôségû hálókig a vevô igényei szerint. A há-
lók mellett a különbözô pályaberendezési eszközök, mint 
pályajelölô szalagkészletek, kapuk, palánkok, állványok, 
tartószerkezetek, labdatartó zsákok forgalmazása is már 
negyedik éve tart. A cég természetesen a biztonságra is 
gondol, így térhatároló hálók, labdafogó védô hálók, torna-

termi védôhálók, mûfüves pálya védôhálók, valamint biztonsági hálók, munkavédelmi hálók is készülnek építkezésekre. 
A tavalyi év új termékcsoportja a madár és vadhálók forgalmazása. A termékek száma szinte végtelen, hiszen minden 
igényt kielégítve, speciálisan kifejlesztett termékeket is gyártanak a vevôk igényei alapján. 

A cég fontos hangsúlyt helyez a minôségi termékek bevezetésé-
re, ezért szívesen támogatja a helyi sportlétesítmények felmerülô 
igényeit, mint a sportcsarnoki védôháló vagy a mûfüves futballpá-
lya hálói. Ezzel is hozzájárulva a helyi sportolók teljesítményének 
növeléséhez, a városunk hírének továbbításához. Természetesen 
más helyi szervezeteket is támogatnak, így került többek között 
a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület két bringóhintójának te-
teje felújításra. A jó kapcsolattartás a város vezetésével, a sport 
szakkörökkel és egyesületekkel nagyon fontos számukra. Az idén 
elkészült kültéri bemutató téren kívül egy beltéri bemutatóterem 
is van, ahol kézzel foghatóan lehet ismerkedni a hálók anyagával, 
meggyôzôdve a jó minôségû alapanyagokról. Szlogenük: „Hálók 

minden területre” 100% elégedettségi- és cse-
regarancia!

elérhetôség: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 87. • Tel: +36 30 2055182
E-mail: info@sporthalogyarto.hu • Web: www.sporthalogyarto.hu

15 éV Munkájának elisMerése

2016. november 15-én a Budapesten megrendezett Országos Tourinform Találkozón 
Tôkésné Gali Mónika, a Tourinform Körös-Sárrét iroda vezetôje a hálózatban 15 éve 

végzett munkájáért elismerésben részesült. Az oklevelet a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség vezérigazgató-helyettese, dr. Princzinger Péter adta át. Az irodavezetô célja 
egyrészt, hogy a térség településein mûködô szolgáltatók munkáját segítse, többek 
között olyan információk közvetítése által, melyek lehetôséget nyújtanak a szakmai 
fejlôdéshez.

Másrészt, olyan együttmûködéseket generáljon, melyek által a turisztikai att-
rakciók termékké fejlesztésével a Körös-Sárrét, mint desztináció válhat ismertté 
a potenciális turisták körében. Az iroda 2013-ig Szeghalmon mûködött, majd ezt 
követôen Füzesgyarmatra helyezték át.

Lázár Kata
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom a
Füzesgyarmaton, 2017. február 3-án (pénteken)

megrendezésre kerülô,

Vi. FüzesgyarMati gazda-és Vállalkozónapok, VidékFejlesztési konFerenciára

a rendezvény helye: Hotel Gara Szálloda, Füzesgyarmat, Kossuth utca 92.
idôpontja: 2017. február 3. péntek

Tervezett program:

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A jelentkezési lap a www.fuzesgyarmat.hu honlapon érhetô el.
Kontakt: Tôkésné Gali Mónika – irodavezetô; 66-470-395; fuzesgyarmat@tourinform.hu

a tourinForM iroda sikere

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (korábban Magyar Turizmus Zrt.) által végzett 2015. évi szakmai ellenôrzés so-
rán az országos Tourinform-hálózat 125 irodája közül a Tourinform Körös-Sárrét iroda 100%-os eredményt ért el, így 
minôsítési rendszerében „kiváló” minôsítést szerzett.

A Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából „mystery shopping” tesztelésre került sor a Tourinform irodákban a 
2016. évi szakmai ellenôrzés során. Ennek keretében 2 személyes, 2 telefonos és 3 e-mailes megkeresés volt magyar, 
angol és német nyelven. Az irodák összesített átlagos eredménye 70 %, a Tourinform Körös-Sárrét iroda végeredménye 
87 %, így a Magyar Turisztikai Ügynökség elismerésben részesítette irodánkat.

Magyarországon összesen 103 állandóan mûködô Tourinform iroda található, melybôl 22 iroda tartozik a kitûnô 
minôsítésû csoportba, köztük a Füzesgyarmaton található Tourinform Körös-Sárrét iroda. Elismerésül az iroda munka-
társai – Tôkésné Gali Mónika, Gyáni Lídia, Lázár Kata – az Országos Tourinform Találkozó keretében a kitûnô eredményt 
elért irodák dolgozói részére megrendezett tanulmányúton vettek részt Budapesten, amelyen a fôváros új turisztikai 
attrakcióival ismerkedhettek. A színes programok között szerepelt a Csodák Palotája PlayBar, a Rétesház, az Urban 
Betyár újonnan nyíló étterem és látogatóközpont, valamint a Dohány utcai Zsinagóga megtekintése.

Gyáni Lídia, Lázár Kata

13.00 – 13.30 Érkezés, regisztráció

14.00 – 15.30 „Nyitott üzemek” technológiai bemutató;

15.30 Sajtótájékoztató, kávészünet;

Konferencia:
16.00 – köszöntôk
 Bere károly - polgármester
 dr. kovács józsef - országgyûlési képviselô
  dr. rákossy Balázs - európai uniós források 

felhasználásáért felelôs államtitkár

16.50 –   az adójogszabályok módosítása és azok 
hatása a gazdaság eredményességére;

  Elôadó: Dr. Kovács Tamás – igazgató, Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Békés megyei Adó- és 
Vámigazgatósága;

17.10 –  a Vállalkozók és Munkáltatók országos 
szövetségének álláspontja a foglalkozta-
táspolitika idôszerû kérdéseirôl 
Elôadó: Nagy Mihály- elnök, Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetségének Békés 
Megyei Szervezete;

17.30 –  konzultáció, kérdések, kávészünet

17.45 –   az önkormányzat és a vállalkozók közötti 
együttmûködés jelene és jövôbeni tervei; 
Elôadó: Bere Károly – Füzesgyarmat Város 
polgármestere

18.00 –  Békés Megye önkormányzatának terü-
letfejlesztési céljai, az aktuális pályázati 
rendszer és forrásszerzési lehetôségek 
bemutatása;

 Elôadó: Zalai Mihály - elnök 

18.20 –  a Mol Magyar olaj- és gázipari nyrt. 
tevékenységének bemutatása Füzes-
gyarmaton és térségében, Fenntartható 
fejlôdés a Mol számára; 
Elôadó: felkérés alatt

18.35 – energiahatékonysági lehetôségek;
  Elôadó: Szebeni Márton ügyvezetô - CYEB 

Energiakereskedô Kft.
 
18.50 – szünet

19.00 – „év Vállalkozása 2016” díj átadása; 
  Átadó: Nagy Mihály- elnök, 

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövet-
ségének Békés Megyei Szervezete;

19.20 – gálaMÛsor
 Hagyományôrzô néptánc

20.00 – állóFogadás
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VersüdVözlet 2017-re FüzesgyarMat Minden lakójának

„Az idô dajkája ma éjjel egyik kezével újévet ringat, / miközben a 
másikban bús ravatalon óévet takargat. / Virrasztjuk ugyan a régit, de 
inkább az újat köszöntjük, / s a telt élménypoharat ma éjfélkor mind 
kiöntjük. / Újesztendô, állj elébünk, hadd lássunk a velôdig ma éjjel! 
/ Lám, veled is vénebb lett minden létezô egy évvel. / Újesztendô, 
áldott hajnala újabb vágynak, tettnek, / termô méhe légy embersé-
ges, tiszta becsületnek! / Újesztendô, elôlegezz feleletet sok-sok kérdô 
szóra, / lám, sír a harang már, s minden házban búcsút ver az óra. / 
Újesztendô, hozz békét, jót, boldogot, termôt, / oszlass el egünkrôl minden vészt, poklot rejtô felhôt. / Üsd ki a fegyvert 
a merénylôk markából bátran, / hûtsd le forró fejét, ki ôrjöng betegen, megszálltan. / Ne hallgasd meg imáját annak, 
ki vérért könyörög, / holttestének se adjon nyugalmat a temetôkben a rög. / Keserû legyen falatja annak, ki másnak 
halált készít, / s ki bút kovácsol, add ki abból elôször neki a részit! / Újesztendô, harsonázz riadót számára annak, 
kiben kihûlt a vágy. / Állítsd talpra a beteget, kinek jussa a gyógyszer és az ágy. / Könnypatak árkát tömd be mosollyal, 
ó, minden arcon, / ne lelje gyönyörét ember kínon, börtönön, harcon. / Összekuszált fonalát létünknek bogozd ki, ó, 
kérünk, / s tüzelj, késztess, bátoríts, hogy semmitôl meg ne riadjon a vérünk. / Gályatesteden új erô új vitorlát feszít-
sen, / s minden tiszta álmot boldog part felé repítsen, / hol nem hóhéra már többé ember az embernek, / jóért nem 
sújt a vas, s bûnért nem fizetnek. / Üdvözlégy, Újév, minek kereszteljünk, mondd, ó, mondd tégedet? / Légy a béke 
éve! E szent szóval csókoljuk minden léptedet. / Megoldatlanságok kiáltanak feléd, ím, mint éhes gyermekszájak. / 
Légy kulcs, mely kinyit minden beszakadt nagy kérdés-zárat. / Teremtô nagy tervek intenek feléd fehér zsebkendôvel, 
/ hogy révbe jussanak, áldj meg hittel-ésszel, nagy erôvel! / Kevés legyen a könny, s csilingeljen sok gyermeknevetés, 
/ magva szakadjon ôsi búsulásnak, s tûnjön rút szenvedés. / Vénhedett vénül ne nyögjön erôtlen, ziháló kebel, / mikor 
a légben a március tavaszillatot kever. / Újesztendô! Idôk méhébôl szülj nekünk békés, színes, szent jövendôt! / Ily 
vággyal kívánjunk Istentôl minden jó embernek boldog új esztendôt!” /Gellérd Imre/

ISTENÁLDOTTA, ERÔBEN, EGÉSZSÉGBEN GAZDAG NAPOKAT KÍVÁN: Balázsi László és gyülekezete

„Idôt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit máso-
kért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget 

nem kapsz, csupán a kitüntetô érzést, hogy megtehetted.” 
(Albert Schweitzer)

csontos norBert a legnagyoBB HarcMÛVész

11 évesen 2008. év elején csatlakozott a Hegyesi 
Kick Box Sport Egyesülethez, ahol a baleset napjáig 
(2016. október 09.) szinte minden edzésen részt vett. 
Szorgalmasan dolgozott az edzéseken, ennek köszön-
heti azt, hogy több mint 30-szor álhatott a versenyek 
végén a dobogón, egyre jobb eredményeket elérve. 

Igazi harcmûvészként minden meccsén végig küzdött, az utolsó pillanatig soha fel nem adva. Az évek alatt hatszor 
volt övvizsgán ahol sikeresen teljesített, így megkapta a 5. kyu-t azaz a kék övet egy piros csíkkal. Mindezt köszö-
nik és büszkék rá edzôi: Gasparik Róbert, Guruczi Sándor és Fábián Mihály. Ami történt, bárkivel megtörténhet, és 
bármelyikünk családja találhatja magát hasonlóan nehéz helyzetben. Városunk egy sokunk által jól ismert családját 
lepte meg váratlanul ez a szükség. Közösségben élni azt jelenti, hogy figyelünk egymásra, segítünk egymáson, és ki-
állunk egymásért. 2016. december 16-án, 18 órától került megrendezésére Jótékonysági Estünk, melyet CSONTOS 
NORBERT felépülésére és rehabilitációs kezelésére szerveztünk a Közösségi Központba. Fellépôk: Békéscsabai Jókai 
Színház és Színitanszínház tagjai, Füzesgyarmati Mazsorett Együttes Napsugár Csoport és Százszorszép Csoportja, a 
füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola társastánc tagozatosainak felsôbb évfolya-
mos hallgatói, valamint Hegyesi Dominika, Korcsok András, Czinege Kálmán, Czinege Illés, Nagy Gábor tanár úr, Szabó 
Tímea és Szabó Attila. A mûsor lebonyolításában közremûködött: Antal Ágnes és Kovács Gréta Tünde. A rendezvény 
fôvédnöke: Bere Károly polgármester úr volt. Ezúton is szeretném megköszönni minden vendégnek, hogy ellátogatott 
közénk, a fellépôknek és a szervezésben segédkezôknek, hogy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény létrejöttéhez! 
Külön köszönet a Margaréta Családos Egyesület jelenlévô tagjainak, valamint Jakubek Lillának, Fábián Mihálynak, 
Pozojevich Miklósnak és Szôke Szabolcsnak.

Norbi édesanyját idézve köszönöm minden jó szándékú felajánlást tévô magánember, egyesület, egyház, munkakö-
zösség segítségét, akik bármilyen módon és formában szívükben együttérzéssel és segítô szándékkal a jótékonysági 
felhívásunk óta támogatását eljuttatta a család részére nyitott számlaszámra: „Szavakba nem tudom önteni mennyire 
jól esett nekünk, amit értünk tettek! A péntek este folyamán hihetetlen jó volt látni, hogy ennyi jó ember lakik ebben a 
városban. Sokat jelent ez nekünk és Norbinak, így újult erôvel folytatjuk tovább a rehabilitáció hosszú útját. 

norbinak rengeteg akarat ereje van, ô a mi példaképünk! Hisszük, hogy hamarosan véget érnek megpróbál-
tatásai és újra visszatérhet megszokott életébe! Ezúton is szeretném megköszönni az egész család nevében minden-
kinek a segítséget, legyen az akár anyagi, akár lelki!”

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, fôszervezô, Margaréta Családos Egyesület elnöke
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teHetséges FüzesgyarMati Fiatalok 
csoportos kiállítása
2017. január 23. - február 24. Helyszín: 
Füzesgyarmat, Szitás Erzsébet Képtár

isMerôs arcok zenekar koncertje
2017. január 21. 19.00 óra
Helyszín: Szeghalom, Mûvelôdési Központ

európai MéHnyakrák 
Megelôzési Hét
2017. január 23. 17.00 óra
Helyszín: Füzesgyarmat, Közösségi Központ

„az öngyógyítás Új Útjai” c. elôadás
2017. január 26. 18.00 óra
Helyszín: Szeghalom, Mûvelôdési Központ

iX. népi ízek Versenye
2017. január 28. 
Helyszín: Csökmô, Faluház

tótH auguszta önálló estje
2017. január 28. 19.00 óra
Helyszín: Szeghalom, Mûvelôdési Központ

prograMajánló

totó

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

1. Hány csillaggal minôsített a Kastélypark Fürdô?
 a, * b, ** c, ****
2. Hány fokos a föld mélyérôl feltörô termálvíz?
 a, 62 oC b, 42 oC c, 30 oC
3.  Mikor adták át a fedett, termálvizes medencékkel 

rendelkezô épületet?
 a, 2000 b, 2005 c, 2008
4. Mikor tart nyitva a Kastélypark Fürdô?
 a, H-V: 900–2100 b, H-V: 1200–2000

 c, SZ-V: 900–2100

5. Mi a Fürdô honlapjának címe?
 a, www.fuzesgyarmat.hu b, www.kastelyfurdo.hu
 c, www.sarretitura.hu
5+1. Hogyan nevezték el az itt feltörô gyógyvizet?
..............................................................................

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

a decemberi számban megjelent totó nyertesei:
Kovácsné Bátori Ildikó, Gyôri Julianna, Földi Lászlóné

Gratulálunk! Az ajándékcsomagok személyesen a
Tourinform irodában vehetôek át február 20-ig

hétfôtôl péntekig 9.00-17.00-ig.
Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyar-

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

loVas éVzárás

Az eddigi szokásokhoz híven idén is évzáró vacsorával bú-
csúztatta az évet a Lovas Barátok Egyesülete, ahol minden 
egyesületi tag hiánytalanul megjelent. A vacsorát és a gyûlés 
helyszínét a Puszta Csárda biztosította, amely mindenki meg-
elégedésére szolgált, és amiért külön köszönet jár. Élôzene és 
karácsonyi díszlet várt bennünket, amely rendkívül feldobta az 
est hangulatát. Ez az alkalom tökéletesen megfelelt a kicsit 
megkopott kapcsolatok felelevenítésére és az elmúlt év törté-
néseinek áttekintésére. Sor került az eltelt egy év eredménye-
inek összegzésére, valamint a jövô év terveinek bemutatására 
és elfogadására. Igyekszünk céljainkat a lehetô legjobb módon 
teljesíteni, és bízunk benne, hogy sok új látogató fogja felke-
resni egyesületünk programjait a 2017-es évben is. Kívánunk 
mindenkinek Boldog, lovakkal teli Új Évet! Vad Judit


