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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2012.(VI.21.) önkormányzati rendeletben biztosított hatásköré-
ben eljárva, felterjesztések alapján eredményességi támogatások, 
díszoklevél elismerések kerültek átadásra a 2017. december 21-i 
testületi ülésen. A Hegyesi Kick-box Sport Egyesület felterjeszté-
se alapján a 2017. november 3-11. között Budapesten megrende-
zett WAKO Kick-box Világbajnokságon a magyar válogatott keret 
tagjaként, kick-light-contact versenytípusban elért II. helyezésért, 
valamint a light-contact versenytípusban elért II. helyezésért dí-
szoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban része-
sült Vida Balázs a Hegyesi Kick-box Sport Egyesület versenyzője. 
Díszoklevél elismerésben részesültek felkészítői: Gasparik Róbert 
3 dan és Fábián Mihály 2 kyu edzők.

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány és a Füzesgyarmati Mazsorett Együttes felterjesztése 
alapján a horvátországi Opatijában 2017. augusztus 26-27-én meg-
rendezett Camellija Fesztiválon és Nemzetközi Nyílt Versenyen 
elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesült a „Napsugár” Mazsorett Csoport. A cso-
port tagjai: Éri Alexandra, Kocsán Kitti Anikó, Korcsok Klára Eszter, 
Kovács Laura Mária és Túri Judit. Díszoklevél elismerésben része-
sült felkészítőjük: Macskinné Pór Erzsébet. Az elismerést átvette 
a Napsugár Mazsorett csoport alapító tagja: Kovács Laura Mária.

2017. október 19-én az 1956. évi forradalom és szabadságharc 
kezdetének 61. évfordulójára emlékezve, és a Magyar Köztársaság 
kikiáltásának 28. évfordulója tiszteletére rendezett díszünnep-
ségen az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége, példamutató 
polgárőr tevékenységéért, eredményes, áldozatkész munkája el-
ismeréseként az „Év Polgárőre” kitüntetésben részesítette Gazsó 
Attilát, a Füzesgyarmati Polgárőrség vezetőjét.

A kitüntetést dr. Túrós András, az OPSZ elnöke adta át. Ezt a 
díjat az adott évben, megyénként 1-1 fő kaphatja meg. Díszokle-
vél elismerésben és egy 25.000 Ft értékű vásárlási utalványban 
részesült.

A Füzesgyarmati „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub jeles ese-
ményt ünnepelt a közelmúltban.

A nyugdíjas klub megalakulásának 25. évfordulójára emlékez-
tek. Lakatos Sándor, a klub vezetője megalakulásuk óta. Vezeté-
sével a heti egy alkalommal megtartott klubnapon, de azon túl-
menően a városi programok, rendezvényeken, belföldi és külföldi 
kirándulásokon adnak lehetőséget a nyugdíjas korú füzesgyarma-
ti embereknek a közösségi életre, a kikapcsolódásra, a szabadidő 
hasznos eltöltésére. 

A klub működését alapvetően meghatározta Lakatos Sándor 
önzetlen, kitartó klubvezető szervező tevékenysége.

A Füzesgyarmat közéletében és a nyugdíjas lakosság körében 
végzett több évtizedes munkájáért díszoklevél elismerésben és 
egy 25.000 Ft értékű vásárlási utalványban részesült.

Eredményességi támogatások, elismerések átadása
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  Önkormányzati  hírEk  
 Elfogadásra került a Füzesgyarmati 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló. 

 Az önkormányzat a 2018. évi likvi-
ditása érdekében az OTP Bank Nyrt.-
től, mint számlavezető pénzintézettől 
100.000.000,- Ft összegű folyószám-
la-hitelkeretet vesz igénybe.
A folyószámla-hitelkeret rendelke-

zésre tartási időtartama: 2018. 01. 02.-
2018. 12. 28.

 A közpénzek felhasználásában 
résztvevő költségvetési szervek kö-
telesek belső ellenőrzési rendszert 
működtetni. Füzesgyarmat Város Ön-
kormányzatánál és az irányítása alá 
tartozó intézményeknél az ellenőrzést 
belső ellenőr végzi. A Képviselő-testü-
let a belső ellenőrzés 2018. évi ellenőr-
zési tervét elfogadta. Az ellenőrzések 
tárgya a főkönyvi könyvelés, a 2017. évi 
elemi költségvetési beszámoló, az ön-
kormányzati gazdasági társaságokkal 
kapcsolatos tevékenység és a keletke-
zett dokumentáció vizsgálata.

 Az önkormányzat 100 %-os tulaj-
donában álló, Füzesgyarmati Városgaz-
dálkodási és Intézményüzemeltetési 
Kft. ügyvezetőjének Turbucz Róbert 
Ferenc került megválasztásra 2017. de-
cember 1-től, 1 év határozott időre.

 A jegyző minden évben beszámol 
az általa vezetett polgármesteri hiva-
tal tevékenységéről a fenntartó Képvi-
selő-testületnek. A beszámoló elkészí-
tése során az egyes tevékenységeknek 
megfelelően, a feladatkörükben érin-
tett köztisztviselők bemutatták az álta-
luk 2017. évben elvégzett feladatokat, a 

feladatkörök részletezésével, illetve a 
munkakörök kihívásaival egységesen. 

 A helyi adópolitika törvényi elő-
írásoknak megfelelő, ugyanakkor helyi 
sajátosságokat is figyelembe vevő ki-
alakítása a Képviselő-testület felada-
ta. A helyi adóigazgatási feladatokat 
ellátó Jegyző évente beszámol a helyi 
adóztatásról a Képviselő-testületnek. 
A Képviselő-testület a beszámolót el-
fogadta.

 A településkép védelméről szóló 
törvény jelentős jogalkotási kötelezett-
séget ró a települési önkormányzatok-
ra, azzal, hogy Településképi Arculati 
Kézikönyv, valamint településképi ren-
delet elfogadására ad felhatalmazást, 
illetve szabályozási kereteket. A fen-
tiek figyelembe vételével kialakításra 
kerültek azok a szabályozási minimu-
mok, amelyek elengedhetetlenek egy 
egységes és igényes településkép ki-
alakításához. Füzesgyarmat Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a Füzesgyarmat Város Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyvét és a Te-
lepülésképi rendeletet.

 A Képviselő-testület hozzájárult 
ahhoz, hogy a Szeghalmi Kistérség 
Többcélú Társulás és az Országos Or-
vosi Ügyelet Nonprofit Kft. között, az 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi 
ügyeleti ellátás biztosítására létrejött 
szolgáltatási szerződés akként mó-
dosuljon, hogy a lakosságszám-ará-
nyosan megfizetésre kerülő önkor-
mányzati kiegészítő díjazás 10 %-kal 
megemelésre kerüljön.

 A 2017-es év közfoglalkoztatási 

programjai 2018. február 28-án befeje-
ződnek. Ehhez az időponthoz köthető 
az önkormányzat egyik leglényege-
sebb feladatának elvégzése, a 2018-19-
es évekre vonatkozó közfoglalkoztatási 
programokat megalapozó kérelmek 
benyújtása. A közfoglalkoztatási prog-
ramok 2018. március 1-től kezdődően 
összesen 235 fő álláskereső és hátrá-
nyos munkaerő-piaci helyzetű személy 
foglalkoztatását fogják megoldani. 
Önkormányzatunk az előző évhez ha-
sonlóan összesen 5 közfoglalkoztatá-
si programot tervez: mezőgazdasági 
program, belterületi közutak karban-
tartása, mezőgazdasági földutak kar-
bantartása, belvízelvezetési program, 
helyi sajátosságokra épülő program.

 A folyó évi kiadások és bevételek 
időbeni eltérése miatt 2018. január 
1-től 10.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújt 
az önkormányzat a Füzesgyarmati Kas-
télypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató 
Kft. részére, melyet a Kft. 2018. decem-
ber 31-ig köteles visszafizetni.

 A Képviselő-testület döntött arról, 
hogy értékesíteni kívánja az önkor-
mányzat a tulajdonában álló, Füzes-
gyarmat külterület 0416/70 hrsz.-on és 
0416/48 hrsz.-on nyilvántartott ingat-
lanokat a Carbdiametal S.r.o részére. A 
vevő az ingatlanokat szerszámgyártás 
céljára szolgáló üzem kialakítása cél-
jából szeretné megvásárolni.

 Füzesgyarmat Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 2018. évi 
munkatervét elfogadta. A munkaterv 
az Amondó jelen számának 3. oldalán 
található.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2018. évi fordulójához ismételten csatlakozott Ön-
kormányzatunk – melynek célja anyagi segítség nyújtása a 
felsőoktatás nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló 
diákok részére. 2017. november 07. napjáig lehetett az érintett 
tanulóknak elektronikus úton pályázatukat benyújtani. Ösz-
szesen 17 tanulónak érkezett be pályázata a Füzesgyarmati 
Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjához.

A Füzesgyarmat Képviselő-testület Szociális és Humán-
ügyek Bizottsága 2017. november 22. napján elbírálta a be-
érkező pályázatokat. 14 pályázat felelt meg a Füzesgyarmat 
Képviselő-testületének 11/2002. (XII.10.) önkormányzati ren-
deletében foglaltaknak. A. típusú pályázatot benyújtók név-
sora: Baka József, Bátori Liza, Budai Gabriella, Fábián Fruzsi-
na, Győri Fruzsina, Kanó Éva, Kocsán Kitti Anikó, Mogyorósi 
Gyula, Nagy Krisztina, Nagyné Tóth Ivett Emma, Péter Dániel, 
Tóth Bence Gábor, Vincze Viktória Ágnes. B. típusú pályázatot 
benyújtó Dobák Anita.

Vízer Istvánné vezető főtanácsos

Tisztelt Betegek! Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy 
2018-ban az eddigiektől eltérő struktúrában lesz Nőgyó-
gyászati rendelés településünkön, addig viszont a beje-
lentkezés, az időpont kérés szünetel! Az új rendelés, ellá-
tás kidolgozása még folyamatban van. Bővebb információ 
hamarosan, addig szíves türelmüket kérjük!

Tisztelettel: Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselő

Bursa hungarica Ösztöndíjpályázat

Születések

Gyász

Kiss Éva Boglárka 2017. 11. 23.
Glász Lilla Zsófia 2017. 11. 26.
Lovász György 2017. 11. 28.
Szilágyi Imre 2017. 12. 18.
Nagy-Polgárdi Léda 2017. 12. 19.

Szekeres Tibor (1978)
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Február 22.
1.  Az Önkormányzat illetve a fenntartásában 

levő költségvetési szervek 2018. évi költség-
vetésének elfogadása Előadó: Furkóné Nagy 
Izabella, gazdasági vezető

2.  Az Önkormányzat 2018. évi, várható saját 
bevételeinek alakulásáról szóló határozat 
elfogadása Előadó: Furkóné Nagy Izabella, 
gazdasági vezető

3.  Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Bere Károly, polgármester

4.  Igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadá-
sa Előadó: Dr. Blága János, jegyző

Március 15. 1.  Ünnepi testületi ülés 
Március 29. 1. 2018. évi Közbeszerzési terv jóváha-
gyás Előadó: Bere Károly, polgármester
2.  A Füzesgyarmati Bölcsőde és a gyermekétkez-

tetésre vonatkozó szolgáltatási önköltségek 
megállapítása Előadók: Gyermekétkeztetést 
biztosító vállalkozás vezetője, 
Gazsóné Kovács Andrea, bölcsődevezető

3.  A Füzesgyarmati Napközis Konyha működé-
séről szóló beszámoló Előadó: Az étkeztetést 
ellátó vállalkozás képviselője

4.  A Füzesgyarmati egészségügyi szolgáltatók 
beszámolója Előadó: egészségügyi szolgál-
tatók és egészségügyi területen alkalmazott 
foglalkoztatottak

Április 26. 
1.  Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója 

Füzesgyarmat Város közbiztonsági helyzetéről 
Előadó: Rendőrkapitány

2.  A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelő-
dési Intézmény beszámolója a 2016. évi mun-
kájáról Előadó: Homoki Éva, intézményvezető

3.  A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intéz-
ményüzemeltetési Kft. 2017. évi gazdálkodásá-
ról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető

4.  A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési 
Szolgáltató Kft. 2017. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Kovács Márton, ügyvezető

Füzesgyarmat Város Önkormányzata képviselő-testületének 
2018. évi első félévi munkaterve
(Képviselő-testületi ülésenként, az azokon legalább tárgyalandó napirendi pontokkal)

Születések

Gyász

Tasnádi Imréné Olasz Margit 1928. január 8-án született Szeg-
halmon, Olasz Imre és Bak Julianna első gyermekeként. Füzesgyar-
maton gazdálkodó 10 gyermekes családban teltek gyermekévei. 
Tasnádi Imrével házasságot kötött, melyből két leánygyermek 
született: Margit és Erzsike. Az igazi nehéz feladat itt kezdődött: a 
gyerekek felnevelése, a kis családi gazdaság fenntartása, a családi 
fészek melegének megteremtése. Közös életüket Kertészszigetben 
kezdték el, majd az 1950-es évek elején már Füzesgyarmaton, a 
jelenlegi lakcímen: a Kőrösi Csoma Sándor utca 23. sz. alatti ház-
ban folytatták. Sipos Lőrinc és Családja hívásukra a szomszédba 
költözött, akik egyben az én szeretett nagyszüleim voltak, és édes-
anyám, aki ekkor kétéves volt. Majd Ica születésével keresztkomá-
sok is lettek. Így éltek hosszú éveket át egymás mellett, egymást 
segítve, örömben, bánatban. Ez a kötődés ösztönzött arra, hogy 
a hagyományos születésnapi köszöntés mellett egy kis meglepe-
téssel készüljek, úgymint a Család is, akik „kegyes hazugsággal” 
elcsalták Margit nénit otthonából. Hiszen a nővérük köszöntésé-
re megérkeztek testvérei is: Imre, Irma, Erzsébet, Endre, valamint 
elhalt testvéreinek gyermekei és hozzátartozói. Lányaim: Lola és 
Sziszi verssel, Hegyesi Dominika pedig énekkel köszöntötte az ün-
neplő Családot.

Margit nénivel beszélgetve, arra a kérdésre, hogy mit emelne 
ki az elmúlt évtizedetekből, röviden csak így válaszolt: „a család, 

a gondoskodás, a munka és a munka!” Margit néni és Imre bá-
csi nagyon sokat dolgozott, hogy tisztességes, becsületes emberré 
nevelje gyermekeit, irányt mutasson az unokáknak. Egészségben, 
betegségben együtt küzdöttek egészen 1997-ig, amikor is a családfő 
hirtelen meghalt. Az eltelt hosszú évtizedek alatt Margit néni át-
élt szinte mindent, ami az ember életében történhet, jót, s rosszat 
egyaránt. Ő még tudna nekünk mesélni az átélt háborúról, vesz-
teségről, gyermekáldásról, boldogságról, szegénységről, gazdagság-
ról, egészségről… Betegségről, hiszen odaadó szeretettel nevelte és 
gondozta Erzsike lányát, aki sajnos 2013-ban meghalt.

Féltő szeretettel veszi körül lánya Margit, unokája Tamás, Laci 
és felesége Edit és a két dédunoka: Dávid - barátnője: Szeréna - és 
Laci. Valamint keresztlánya Ica. Örülök, hogy Családom nevében 
elfogultan, Füzesgyarmat Város nevében Bere Károly polgármester 
úrral köszönthetem Margit nénit 90. születésnapján! Isten éltesse 
Margit néni!

„Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassá-
tok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket. Öleljé-
tek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már 
eleget, a vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeres-
sétek az öregeket.” /Óbecsey István/

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

Élni jó!
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Évvége a CSDh Egyesületnél
2017. december 6-án közgyűlést tartott az Egyesület, melynek 

keretében a 2017. évi munkát értékeltük, a 2018. évi munkatervet 
fogadtuk el. A 2017. évi munka nagyon összetett és nehéz évet je-
lentett, hisz majdnem alvó állapotban lévő szervezetet kellett is-
mét működőképessé tenni, melynek során az alapvető cél megva-
lósítását kellett ismét középpontba állítani. A tagság életkora igen 
magas, több mint hetven év volt. Ezt sikerült új tagok belépésével 
65 évre levinni. Nehéz a tagság aktivizálása akkor, mikor már nagy-
jából az is feledésbe merült, miért is van az egyesület. Következe-
tesen amellett állok ki, hogy a cél szerinti tevékenységet kell vinni, 
amiért létrejött annak idején a mozgalom, az Egyesület. Ez néha a 
tagság egy részének ellenállásába is ütközött, de mára talán már 
elfogadták, hogy miért is vannak közöttünk, és igyekeznek érdem-
legesen a munkában részt venni. A vezetés feladata az értelmes 
munka vitele, amihez viszont nagyon fontos lenne olyan épület, 
helyiség, ahová anyagainkat begyűjthetjük, feldolgozhatjuk, rend-
szerezhetjük, és ami még fontosabb, a lakosság elé tárása ideigle-
nes vagy még jobb, ha állandó helytörténeti kiállítás formájában 
megvalósítható lenne, hogy lássa a lakosság a begyűjtött anyagot.

Személyi változás is beállt a két elnökségi tag lemondásával. 
Incze László alelnök és Balázs Balázs tájház vezető egészségi ál-
lapotára hivatkozással lemondtak. A közgyűlés mindkét fő mun-
káját nagyra értékelte, megköszönte munkájukat, és tudomásul 
vette a lemondásokat, más lehetősége nem maradt. A közgyűlés 
előtti időszakban a tagság körében végzett felmérés alapján csu-

pán a Tájház vezető személyére érkezett olyan javaslat, amikor 
a jelölt vállalta is megválasztása esetén a feladatot, mely alap-
ján Papp Ferencné lett a tájház vezető, egyben az elnökség tagja. 
A helyettes személyét keresnünk kell. December 15-én a Reformá-
tus Egyház Gyülekezeti termében gyűltünk össze egy „fehérasz-
talos” év végi beszélgetésre, melyen Bere Károly polgármester, 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselőasszony, SZHB elnöke, 
valamint Rácz-Homoki Éva a HJVK és Közművelődési Intézmény 
igazgatója, illetve Nt. Tóth Zoltán református tiszteletes is részt 
vettek. A 2018. év fontosabb teendőiről – terjedelmi okok miatt -, 
a legközelebbi lapszámban tudok röviden tájékoztatót nyújtani.

Ibrányi János

Bepillantás az állatpark életébe

karácsonyi hangulat varázslása a tűzoltókkal

A Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarm 2016 novembere óta 
alapítványként működik. Ettől kezdve az állatpark élete színe-
sebbé vált. Az önkormányzati támogatás segítségével megvaló-
sítottunk két nyílt napot: az egyiket tavasszal, a másikat ősszel. 
Mindkét napon szép számmal jelentek meg látogatók. Nyáron 3 
tábor megrendezésére került sor. A tábort szakképzett ménesgaz-
da segítségével bonyolítottuk le. A táborozók napközis ellátásban 
részesültek. Napi háromszori étkezést biztosítottunk számukra, 
emellett minden nap lovagoltak. Lehetőségük nyílt pólófestésre, 
sétakocsikázásra, lófürdetésre, és persze minden délután beles-
hettek az állatok etetésébe és a fejés rejtelmeibe is. A táborla-
kók nagy élményekkel tértek haza esténként, és az utolsó napon 
a szülőknek megmutatták mennyit fejlődtek lovaglás terén. Egy 
napsütötte nyári délutánon az állatpark mindennapjairól felvételt 
készített a Hazahúzó című műsor stábja, amit még a mai napig 
meg lehet tekinteni interneten.

Ősszel együttműködési megállapodást kötöttünk a szeghalmi 
Péter András Gimnázium és Kollégiummal, így nálunk is lehetőség 
van a gimnazistáknak az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésé-

re. Szándékunk szerint 
bővítjük más középis-
kolákkal is ezt a lehe-
tőséget.

Ebben az évben 
folytatjuk a lovaspálya 
fejlesztését, hogy mi-
nél jobb színvonalon 
tudjuk fogadni a lo-
vagolni vágyó vendé-
geinket, ezért lovas oktatónk márciusban regisztrált edzői vizsgát 
tesz Kaposváron. Ezen a nyáron terveink szerint a nagy érdeklő-
désre való tekintettel ismét 3 tábor kerül megrendezésre. Szeret-
nénk az állatparkot korszerűsíteni, és elérni az állatfajták tekin-
tetében a bűvös 100-as számot. A tervezett fajták között szerepel 
zebra, teve és néhány egzotikus állat.

Egész évben fogadtuk a látogatókat. A Füzesgyarmatra látogató 
vendégek körében közkedvelt az állatpark. Köszönjük a hozzánk 
érkező vendégek támogatását!

Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarm Alapítvány

2017. december 23-án a megszokottól eltérő jelenségre fi-
gyelhettek fel Füzesgyarmat lakosai. 19-21 óra között egy szépen 
feldíszített, mozgó, zenélő tűzoltóautóra lehettek figyelmesek, 
amint karácsonyi hangulatot varázsol városunkban. Az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai ezen a napon feldíszítették Merci Mar-
cit rengeteg karácsonyfa füzérrel, így téve egy kört városunkban. 
Később a napóránál meg lehetett nézni közelebbről a feldíszített 
fecskendőt. Minden odalátogatót egy pohár forró teával vártunk. 
Szeretnénk megköszönni a 2017-es évben nyújtott támogatásukat. 
A 2018-as évre erőt, egészséget és sok szerencsét kíván az Egyesü-
let! (Fotó: Nagy Csaba) Gál Imre
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Karácsony közeledtével a Margaréta Családos Egyesület 8. alkalommal szervezte meg az Adventi Börzét, együttműködve a helyi ál-
talános iskolával, a helyi Vöröskereszt alapszervezetével és az Önkormányzattal. Ez évben is Füzesgyarmat adakozó lakosai jóvoltából 
ruhákat, lábbeliket, játékokat osztottunk szét. A hátrányos helyzetű tanulók és családtagjaik részesülhettek ebből, akik élelmiszercso-
magot is kaptak. További támogatásként az önkormányzat az ápolási díjban, időskorúak járadékában részesülők között a „Start munka 
mintaprogram” által termelt terményekből is juttatott. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, a Magyarok Kenyere Program során ösz-
szegyűjtött búzából 720 kg mennyiségű lisztet kapott, melyet szintén kiosztott. Füzesgyarmat adakozó lakosainak, az önkormányzatnak, a 
hivatal apparátusának, segítőinek, a Városgazdálkodási Kft. dolgozóinak, Szabó Lászlónak és a SPAR dolgozóinak, a Füzes-Vízió Szociális 
Szövetkezetnek, az általános iskola vezetőinek, pedagógusainak ezúton mondok köszönetet, hogy mindez megvalósulhatott, és tudtunk 
lehetőségeinkhez mérten megajándékozni 80 gyermeket, ezáltal családtagjaikat és további 120 családot karácsony közeledtével.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok, a Margaréta Családos Egyesület elnöke

„adni jó - kapni jó”

Hotel Gara Szálloda (Füzesgyarmat, Kossuth utca 92.)
időpontja: 2018. február 2. péntek
tervezett program:
14.00 -14.30 óra érkezés, regisztráció; 
14.30 – Nyitott üzem bemutató – Golden Pallet Kft.

Konferencia:
16.00 - Köszöntők
 Bere Károly - polgármester
 Dr. Kovács József – országgyűlési képviselő
 Dr. Rákóczi Attila – BM Kormányhivatal főigazgatója
16.15  A vállalkozások számára nyitva álló Európai Uniós fejleszté-

sek, pályázati programok bemutatása 
Előadó: Dr. Rákossy Balázs – államtitkár, az Európai Uniós 
források felhasználásáért felelős államtitkár, Nemzetgazdasági 
Minisztérium

16.30  Magyarország agrár és vidékfejlesztési politikájának jövőbeni 
tervei, célkitűzései 
Előadó: Dr. Mezei Dávid - agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügye-
kért felelős helyettes államtitkár, Miniszterelnökség

16.45 Konzultáció, kérdések, kávészünet
17.00  A Békés Megyei Önkormányzat együttműködése a települési 

önkormányzatokkal Előadó: Zalai Mihály – a Békés Megyei 
Önkormányzat közgyűlésének elnöke

17.15  Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében 
Előadó: A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft.

17.25   EFOP-1.2.9-17-2017-0008 Édesanyák, mint társadalmunk alappil-
lérei – Nők munakerőpiaci reintegrációja Füzesgyarmaton

17.35  Egy sikeres női vállalkozó Előadó: Szabó Lászlóné – ügyvezető, 
Szebenduo Kft. Spar partner

17.50  A Mol Csoport fejlesztései Füzesgyarmaton - napelempark 
Előadó: Fasimon Sándor – ügyvezető igazgató, Mol Csoport

18.05  Dr. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetőjének köszöntője
18.25  Vállalkozásfejlesztés – Bemutatkozik a Kuka-Robotics Kft. 

Előadó: Orovicza Szilárd- ügyvezető, Kuka-Robotics Kft.
18.40  Az önkormányzat 2018. évi fejlesztéseinek, programjainak 

bemutatása 
Előadó: Bere Károly –Füzesgyarmat Város polgármestere

18.55 Szünet
19.10  „Év Vállalkozása 2017” díj átadása;  

Átadó: Dr. Gulyás Gergely Frakcióvezető
19.40 GÁLAMŰSOR
20.15 ÁLLÓFOGADÁS

További információk: A rendezvényen való részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött. A jelentkezési lap a www.fuzesgyarmat.hu 
honlapon érhető el.

Vii. Füzesgyarmati gazda- és vállalkozónapok,
vidékfelesztési konferencia
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helyi Értékek konferencia és kiállítás 
A konferencia célja a helyi értékteremtés, fejlesztés és men-

téshez szükséges források feltérképezése, a környékhez köthető 
kiemelkedő helyi, tájegységi értéktári elemek bemutatása, Füzes-
gyarmat és az együttműködésébe bevont települések helyi érté-
keinek bemutatása és népszerűsítése volt. A program a Földmű-
velődési Minisztérium és Hungarikum Bizottság támogatásával 
valósulhatott meg (HUNG-2017/4367). 

Az eseményt Ibrányi Éva alpolgármester nyitotta meg. 
A program a Települési Értéktár Bizottság, Füzesgyarmat Város Ön-
kormányzata, a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény és a Tourinform Körös-Sárrét Iroda szervezésében való-
sult meg. A rendezvényen Füzesgyarmat és az együttműködésébe 
bevont települések - Bucsa, Kertészsziget és Szeghalom értékei 
kerültek bemutatásra a Konferencián elhangzott előadások és a 

roll-plakátokon megjelenített fotódokumentációs kiállítás által. Itt 
került sor az „Épített örökségeink” c. kisfilm levetítésére is, mely 
az együttműködő települések jeles épületeit, műemléképületeit 
mutatja be. A filmet ifj. Incze László készítette.

Ezen a napon Dr. Kun Edit festőművész vadászati témájú  al-
kotásaiból is kiállítás nyílt, amelyet Bránya János, a Békés Megyei 
Vadászkamara és Szövetség, Kulturális és Történelmi Emlékhely 
Bizottság elnöke nyitott meg. A film a Tourinform Iroda youtube 
csatornáján érhető el.

Gali Mónika

Cinkemadár útra kél, s enni kér, enni kér!

Vöröskeresztes hírek

Nyakunkon a tél, épp ezért időseink-
kel, gondozottjainkkal beszélgettünk a 
hazánkban maradt madaraink gondo-
zásáról, etetéséről. Ismerkedtünk a ma-
dáretetési technikákkal, s hogy milyen 
étellel kedveskedhetünk az itthon maradt 
madaraknak. Egész változatos menüt ad-
hatunk nekik, nem csak magokat, hanem 
különböző konyhai maradékot is lehet az 
etetőjükbe rakni.

Mindenki hozzászólhatott a témához, 
ki hogyan gondoskodik a háza körül élő 
tollas barátainkról, akik nem költöznek el 
messzi vidékre, hanem itt maradnak kö-
zöttünk, megörvendeztetve bennünket a 
jelenlétükkel vagy éppen bosszantanak a 
szemtelenségükkel. Mert bizony bosszúsá-
got is tudnak okozni azzal, hogy pimaszan 
összerondítják a teraszunkat, az eresz kör-
nyékét. Viszont jó hallani, hogy csicsergé-

seiktől megelevenednek a bokraink, s élet 
költözik a kertbe, az udvarba. 

Néhány verssel, dallal is megidéztük, 
hogyan várják el kis kedvenceink a gon-
doskodást, a törődést és hogyan hálálják 
meg a finom falatokat tavaszi madárdallal. 

Elhangzott versek: Nagy Bandó András: 
Madáretető, Pósa Lajos: A hű madarak, Tor-
don Ákos: Madárszálló. A zenék: Móra F-Ha-
lász J: A cinege cipője, Gazdag E-Halász J: Itt 
a tél, Kányádi S-Kaláka: Madáretető.

A délelőtt második felében sütemé-
nyekkel, forró teával vendégeltük meg a 
gondozottakat, majd kézműves foglalko-
zás keretében papírhópelyhet készítet-
tünk velük.

A süteményeket Hajdu Károlyné Marika 
és Mogyorósiné Horváth Edit készítette. Kö-
szönjük fáradságos munkájukat!

Pengő Lászlóné

„Itt született szegény/Ezen a szép tájon,
Zúgó Tisza mellett,/Zúgó Duna mellett,

Zöldleveles ágon./Ha puszta is: híve
A hazai tájnak…/Adjatok magocskát,

Szél ellen búvócskát/Szegény hű madárnak!”
(Pósa Lajos)

Füzesgyarmaton 2017-ben előirányzott véradás 8 alkalommal 
volt. Január 4-én, február 16-án, március 29-én, április 26-án, jú-
lius 5-én, 29-én, október 5-én és december 14-én. A véradásokon 
összesen 372 fő jelent meg. Minden véradás alkalmával az önkén-
tes véradókat szendviccsel, kávéval, teával kínáltuk, melynek költ-
ségeit az önkormányzat biztosította. A tavalyi évhez viszonyítva 
városunkban nőtt a véradók száma, illetve a Magyar Vöröskereszt 
szeghalmi területén a füzesgyarmati véradások kitüntetett helyet 
foglalnak el. Bízunk benne, hogy ebben az évben is ennyi vagy 
még több véradóra számíthatunk!

2018. évi véradások időpontjai: február 14., április 25., június 
6., augusztus 2., október 3. és december 12.

December 14-én, a Véradók Napja alkalmából a Hotel Garában 
megvendégeltük az önkéntes, többszörös véradókat, akik 10, 20, 25, 
30, 40, 60, 70, 90, valamint 140 alkalommal nyújtották a karjukat, 
hogy segítsék rászoruló embertársainkat. Az ünnepségen jelen volt 
Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei igazgatója, aki 
ünnepi köszöntőjével méltatta a többszörös véradókat. Az önkor-
mányzat részéről részt vett a fogadáson Kovácsné Czeglédi Mária 
Tünde tanácsnok asszony, Szalai Katalin, a szeghalmi körzet veze-
tője, valamint Szabó Lászlóné megyei és országos küldött, valamint 

a segítő önkéntesek. Minden ünnepelt oklevélben, illetve csekély 
ajándékban részesült. Rövid kis műsorral kedveskedtünk a résztve-
vőknek, amit a vacsora követett. Három önkéntes házi süteményt 
sütött a jelenlévőknek. Mivel jelenleg nincs megfelelő nagyságú 
helyiségünk, ahol gyűjteni tudnánk az adományokat a rászoruló 
családoknak, így ez a tevékenységünk most szinte megszűnt. Bí-
zunk benne, hogy minél hamarabb sikerül új helyet találni! A je-
lenlegi tagnyilvántartásunk hiányos, ezért sok korábbi tagról nincs 
tudomásunk. Kérjük, hogy aki szeretne ismét tagja lenni ennek a 
karitatív szervezetnek, jelezze nálam bármilyen formában, valamint 
várjuk az új tagok jelentkezését is! Munkánkhoz kiemelt fontosságú 
az önkormányzat anyagi segítsége, melyre 2018-ban is számítunk!

Szarka Ferencné a Vöröskereszt városi titkára
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Elkedvetlenedett az időjárás, mokány esőcseppek nyomában 
érkező hópihékkel indul az új esztendő. Az igazságérzetünk be-
letörődött a rideg januári valóságba. Az életünk is alkalmazkodik 
az évszakból adódó körülményekhez. Fekete István írja egyik re-
gényében: „Az idő nem áll meg. Az idő épít és temet. Mintha min-
den általa lenne, pedig csak benne történtik.” Milyen lesz tehát a 
2018-as esztendő? Jókedvre derített egy - nagy pecás hírében álló 
- tanítványom hozzáállása a csapzott, zimankós télhez. „Horgászni 
kétféle idő van, alkalmas idő és igen alkalmas idő!” - mondta fülig 
érő mosollyal. Az elmúlt évben alkalmunk volt megállni, leporolni 
a fél évezredet. Frissen valljuk, mi nem a reformációt, hanem a re-
formáció Istenét ünnepeltük! Istent és embert szeretni, megtérni, 
imádkozni és dolgozni a Reformáció 501. esztendejében is lehet. 
Ehhez kérjük, Istenünk adjon alkalmas, és Igen alkalmas időt!

Események: - Január utolsó vasárnapján 16 órától felnőtt-
konfirmációs képzésünk indul.

- Február 18-án úrvacsorával kezdjük a böjti időszakot.
- Február 24-én, szombaton 16-18 óra között a Házasság hete 

alkalmából mentálhigiénés szakemberek tartanak előadást az ér-
deklődőknek a gyülekezeti házban. Téli időszakban istentiszteleti 
alkalmainkat a fűtött gyülekezeti teremben tartjuk!

Áldott Új Esztendőt, Erőt, Egészséget! Tóth Zoltán ref. lp.

Szép és tartalmas advent után érkezett 
el a beteljesülések gyönyörű karácsonya. 
Az adventi utunk megkezdése előtt kedves 
„Mikulás” tette boldogabbá e sorok írójá-
nak és családjának elindulását. December 
2-án, szombaton Budapesten, a Szent Mar-
git Gimnázium dísztermében, mintegy 200 
érdeklődő jelenlétében és csodálatos mű-
sor keretében átvette sokadik elismerését, 
ezúttal a Horthy Miklós Társaság elnökétől, 
Zetényi-Csukás Ferenctől. „A kormányzó úr 
munkásságának elismertetése érdekében 
végzett munkájáért és a magyarságnak tett 
szolgálataiért a HORTHY MIKLÓS ÉRDEM-
KERESZT kitüntetést adományozza Balázsi 
László úr részére”- írja a szép emléklap. 
Szorgalmas készülődés után közeledett 
a várva-várt ünnep. Iskolai karácsonyon 
vettem részt, ökumenikusan szolgáltunk a 
Romák karácsonyán és az Idősek Otthoná-
ban. Szenteste szép gyülekezet keretében 
versek, énekek hangzottak el Jézus szüle-

téséről, régi, megható karácsonyokat idéző 
előadások gyerekek és felnőttek ajkáról.

A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés 
Segélyszervezete az Unitárius Alapítvány 
támogatásával és helyi nemes adakozók 
áldozatából gazdag „angyalt” varázsoltak 
a kis gyülekezet gyerekeinek, a hittanosok 
pénzjutalmat is kaptak, 15 család kapott 10 
kg-os, több ezer forint értékű élelmiszer-
csomagot (három református családnak is 
juttattunk egy-egy ilyen csomagot), több 
rászoruló vagy egyedülálló rezsitámoga-
tásban (gáz, villany) részesült.

Karácsony első napján három helyen 
osztottunk úrvacsorát, templomunkban, 
a helyi Idősek Otthonában, valamint Gyu-
lán, a Pándy Kálmán Kórház ökumenikus 
kápolnájában, mindhárom helyen szerény 
érdeklődő jelenlétében.

Szilveszter éjszakáján nem maradt el az 
erdélyies óév búcsúztatás és az új eszten-
dő köszöntése. Istentisztelet után, pontban 

12 órakor megszó-
laltak harangjaink, 
csillagszórót, gyer-
tyát gyújtottunk, 
pezsgővel köszön-
töttük egymást és 
néztük és hallgattuk 
a település tűzijáté-
kait, hangos petár-
dázásait.

Így léptünk át a 
2018-as évbe!

Ez az év a Történelmi Keresztény Ma-
gyar Unitárius Egyház születésének 450. 
évfordulója, sok megemlékezéssel Erdély-
ben, a világ minden részén és itt, az anya-
országban is néhány helyen. Mi is készü-
lünk, a nyári búcsún avatjuk fel a templom 
melletti „Dávid Ferenc 1568-2018” pihenőt 
jeles egyháziak és világiak részvételével.

Keresztény-keresztyén hagyományaink 
szellemében ebben a hónapban is meg-
tartjuk az Egyetemes Imahetet.

Településünk lakóinak adjon Isten Bol-
dog Új Évet! A gyülekezet nevében: Balázsi 
László ny. lelkész, mb. püspök.

  EGyházi  hírEk  
2018 - igen alkalmas idő!

karácsonyi örömmel tovább a JÉzUSi Úton 2018-ban…
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Kiállítás Demján Ilona új festményeiből
Megtekinthető: 2018. február 23-ig

Helyszín: Szitás Erzsébet Képtár
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szeghalmi disznótoros
Időpont: 2018. február 3.

Helyszín: Szeghalom, Sportcsarnok
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gyermek színház: Hupikék Törpikék
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pódium Színház: Szeretem magát!
zenés játék két részben

Időpont: 2018. február 15.

Helyszín: Szeghalom, Művelődési Központ

További információ:      
 KÖRÖS-SÁRRÉT

� 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.

� 66/470-395 � fuzesgyarmat@tourinform.hu

⌨ www.sarretitura.hu • www.tourinform.hu

� A Tourinform iroda nyitvatartása:

H-P: 9.00 – 17.00 • Sz - V: zárva

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes 2017. szeptemberében 4 
csoporttal indította be a 22. tanévét a Kossuth Lajos Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskolában és a Lurkófalva Óvodában. A Száz-
szorszép csoport ismét szakmai megmérettetésre vállalkozott a XI. 
Hajdúböszörményi Országos Mazsorett Fesztiválon, ahol a lányok 
remekül szerepeltek.

II. korcsoportban először mutatkoztak be, Pom-pon kategóriá-
ban Arany Oklevelet szereztek és elnyerték a Mosoly díjat, amely-
hez szívből gratulálunk. A Százszorszép csoport tagjai: Báthori 
Petra, Imre-Erdős Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, Hegyesi Ágnes, 
Kovács Liliána Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes és Szabó Réka Anna.

Köszönjük támogatóink segítségét, a szülők pozitív hozzáállását.
Minden kedves olvasónak Boldog Új Esztendőt kívánunk!

Macskinné Pór Erzsébet művészeti vezető

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába (Kossuth 
u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben (fuzesgyarmat@tou-
rinform.hu) február 20-ig.

A helyesen válaszolók között 1 db, a Tourinform Iroda által 
felajánlott ajándékcsomag kerül kisorsolásra!

A márciusi számban a nyertes nevét közzé tesszük. 
Elakadt? Jöjjön be az irodába, és segítünk!

1. 2017-ben összesen hány fő jelent meg a véradásokon?
 a, 327 fő b, 372 fő c, 450 fő

2.  Milyen minősítésű oklevelet szerzett a 
Százszorszép Mazsorett csoport? 

 a, arany b, ezüst c, bronz

3.  Mióta működik alapítványként a 
Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarm?

 a, 2016. április b, 2017. november c, 2016. november

+1.  Hányadik alkalommal került megrendezésre az 
Adventi Börze?

 a, 5. b, 8. c, 10.

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

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

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

A decemberi számban megjelent TOTÓ nyertese:
Kiss Pál Sándor Gratulálunk!

Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyarmatról, melyek a TOTÓ 
kérdései közé bekerülnek! Aktivitását hűtőmágnessel jutalmazzuk!

Az újságból kivágott kupont 
átadva, 550 Ft-os áron vehető 
igénybe a füzesgyarmati lako-
sok részére a fürdőszolgáltatá-

sunk 2018. augusztus 31-ig.

Szeretettel várjuk minden
kedves vendégünket!

mazsorett siker
hajdúböszörményben


