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A program egy üzemlátogatással kezdődött, a Golden Pallet 
Kft. telephelyén, míg magát a konferenciát Bere Károly polgár-
mester és a Kormányhivatal képviseletében Dr. Rákóczi Attila fő-
igazgató nyitotta meg. Az első előadást Dr. Rákosi Balázs, a NGM 
Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkára tar-
totta, akitől megtudhatták a jelenlévők, hogy milyen irányvonalak 
mentén szándékszik a kormányzat a gazdaságot fejleszteni és a 
vállalkozásokat támogatni. A második előadó Nagy Attila, az EMVA 
főosztályvezetője volt, aki az agrárvállalkozások számára nyújtott 
tájékoztatást. Első kézből juthattak a gazdák információkhoz, mi-
vel ő az, aki Brüsszelben tárgyal Magyarország és a magyar gazdák 
érdekeiben. Harmadikként Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke lépett a közönség elé, aki a TOP és 
INTERREG projektek végrehajtásának aktuális kérdésiről beszélt 
a jelenlévőknek. A TOP keretekből a szeghalmi járás mintegy 5 
milliárd forintban részesült, ami Füzesgyarmat tekintetében 1.121 
milliárd forintot jelentett.

Egy munkáltatói fórumra is sor került a Margaréta Családos 
Egyesület és Füzesgyarmat Polgármesteri Hivatalának közös pro-
jektje kapcsán, amely elsősorban a nők foglalkoztatásának kér-
déskörét célozta meg. Ezután egy sikeres női vállalkozó, Szabó 
Lászlóné tartott előadást a családi vállalkozásukról, a SZEBENDUO 
Kft-ről. Ezek után a város két legnagyobb foglalkoztatója, a MOL 
Nyrt. és a KUKA ROBOTICS Kft. képviselője tartott előadást. A záró 
előadást Bere Károly polgármester tartotta meg, amelyből meg-
tudhattuk a település fejlesztésének jövőbeni terveit, az elnyert 
pályázatokat és Füzesgyarmat közeljövőben várható beruházásait.

A konferencia zárásaként az Év Vállalkozása-díjak átadására 
került sor, amelyet Dr. Kovács József országgyűlési képviselő és 
Bere Károly polgármester adtak át a Hati Cukrászatot működtető 
Tóth Lajosnak és feleségének, Tóth Lajosnénak, míg a másik díjat 
szintén egy házaspár, Szabó László és Szabó Lászlóné Erzsike a 
SZEBENDUO Kft. képviseletében kapta meg. Gratulálunk nekik!

VII. Gazda- és Vállalkozónapok Füzesgyarmaton

Hat napos szakmai műhely került megszervezésre első alka-
lommal Füzesgyarmaton. A program országos modellként, minta–
programként szolgál.

- Miről szólt ez a program, és miért tartottad fontosnak, hogy 
Füzesgyarmaton megszervezésre kerüljön? - kérdeztem Dr. Takács 
Zsófiát, a program helyi szervezőjét. 

- A képzés családokkal, fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozó 
pedagógusok, védőnők és más szakemberek számára nyújtott 
hasznos, és hiánypótló ismereteket (pl.: család szerepe, szemé-
lyiségtípusok, szeretetnyelvek, felvilágosítás, kamaszkor, termé-
kenység, természetes családtervezés, ciklus-show) játékos, szem-
léletes formában. Ezeket az ismereteket a szakemberek be tudják 
építeni a munkájukba, valamint szülőként is hasznosítani tudják 
őket. Külön öröm számomra, hogy Bucsáról is voltak érdeklődők. 
A lehetőséget ismét az Egyensúly AE Egyesületnek köszönhetjük. A 
novemberi, Dr. Kádár Annamária által tartott előadás után egyér-
telművé vált, hogy igény mutatkozik, szükség van a gyerekekkel, fi-
atalokkal, gyermekneveléssel kapcsolatos információkra, tudásra. 
Nagyon örülök, hogy megszervezésre került, hiszen minden részt-
vevő egyöntetűen nagyon-nagyon hasznosnak tartotta és terveink 
szerint folytatás is lesz: ugyanezek az előadók kamaszok szüleinek 
is tartanak majd programot. A program a bölcsődei szakember 

szemével: Olyan hasznos információkat kaptunk, amit a családok-
kal kapcsolatban tudunk hasznosítani. Nagyon tetszett, ahogy a 
program a fiatalokat megközelíti, maximálisan család-és gyermek-
központú a sok hasznos információ, amit kaptunk a képzéstől. A 
program az óvodapedagógus szemével: A legjobban a teljes körű 
tájékoztatás az, ami megfogott. Ilyen részletességgel, mélységében 
még mi, felnőttek se ismerjük az adott témákat. Fontosnak tartom, 
hogy a szülők használják a családtagjaikkal szemben a szeretet-
nyelveket, hiszen sokszor ilyen dolgokon (is) múlik a harmonikus 
családi élet. A program a pedagógus szemével: A képzés több 
témában is gondolatébresztő volt. Elgondolkodtató, hogy a mai 
fiatalokat milyen hatások érik, milyen kérdések merülnek fel ben-
nük a felnőtté válással kapcsolatban. Éppen ezért nagyon fontos 
a korán elkezdett, őszinte kommunikáció fiatalok és szülők között.

„Boldogabb Családokért Családi Életre Nevelés” program Füzesgyarmaton
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 Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdo-
nában levő Kastélypark Fürdő Kft. 2018. évi 
pénzügyi tervét elfogadta.

 A Képviselő-testület a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemel-
tetési Kft-vel kötött vagyonkezelési szer-
ződését módosította, úgy, hogy saját üze-
meltetésébe vette az 5525 Füzesgyarmat, 
Kossuth utca 89. sz. alatti sportpályát és az 
ahhoz kapcsolódó vagyonelemeket.

 Elfogadásra került a Füzesgyarmati Vá-
rosgazdálkodási és Intézményüzemeltetési 
Kft. 2018. évi üzleti terve.

 Az Önkormányzat számára mindig el-
sődleges szándék volt, hogy a település né-
pességmegtartó erejét az összes lehetséges 
eszközzel javítsa és ösztönözze a település 
lakosait a gyermekvállalásra. Ebből a célból 
nagyobb összegű támogatást fog nyújtani a 
Füzesgyarmaton élő, gyermeket vállaló csalá-
doknak. A támogatást 20.000 forintról 50.000 
forintra emelni. A támogatás a gyermek szü-
letésétől számított 3 hónapos jogvesztő ha-
táridőn belül igényelhető, melyhez mellékelni 
kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

 Önkormányzatunk további négy térsé-
gi önkormányzattal konzorciumban sikeres 
pályázatot nyújtott be a humán szolgálta-
tások fejlesztése tárgyában. A pályázat ke-
retében az alábbi részcélok kerültek meg-
határozásra: 

• ösztöndíjprogram a humán szolgálta-
táshoz kapcsolódó felsőfokú oktatásban 
részt vevő, legalább 4,00 átlaggal rendelke-

ző, Füzesgyarmati lakos hallgatók számára, 
akiknek a családjának kiemelt terhet jelent 
a felsőfokú oktatás finanszírozása, egyen-
ként 200.000 forint összegben 4 hallgató 
részére;

• önfoglalkoztató egyéni vállalkozások 
indítását segítő program megvalósítása: 
400.000.-Ft x 4 fő = 1.600.000.-Ft.;

• ifjú házasok lakásvásárlási/letelepedési 
célú törekvéseit támogató program megva-
lósítása: 500.000.-Ft x 10 támogatott házas-
pár = 5.000.000.-Ft;

• lakhatási célú támogatás a településen 
első ízben munkát vállaló, szakképzett fi-
atalok részére, a lakhatáshoz kapcsolódó 
költségeik viselésének könnyítésére, ha-
vonta 10.000 forint összegben, 20 hónapon 
keresztül, legfeljebb 10 fő részére;

• a foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése érdekében munkahelyte-
remtő támogatás, legfeljebb 7 munkaválla-
ló tekintetében, személyenként legfeljebb 
1 millió forint támogatási összeg erejéig. 
Az igényelhető támogatások feltételeiről 
bővebb információ a Polgármesteri Hivatal 
illetékes kollégájánál kérhető. 

 A Képviselő-testület elfogadta az 
Integrált Településfejlesztési Stratégiát 
és a Megalapozó Vizsgálatot, melyek a 
www.fuzesgyarmat.hu honlapon megte-
kinthetők.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
a VP6-19.2.1-55-4-17 kódszámú „Kisléptékű 
településfejlesztési akciók” elnevezésű 
pályázatra a „Strand környezetének fej-

lesztése” elnevezéssel pályázatot nyújt be. 
A pályázat keretében a Kastélypark Fürdő 
(Üzletsor) és a Tanuszodát összekötő gya-
logjárda mentén díszvilágítás kiépítése, 
utcabútor és tájékoztató táblák kerülnének 
kihelyezése. Fentieken túl sor kerülne a Ká-
polna és a Tanuszoda között kerítés meg-
építésére. 

 A tavalyi év óta 1 fő védőnő visszatért 
fizetés nélküli szabadságáról, ezért az isko-
laegészségügyi feladatok ellátására létre-
jött feladat-ellátási szerződés módosításra 
került.

 A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egész-
ségügyi Szolgáltató vezetői beosztásá-
nak betöltésére pályázat került kiírásra. A 
pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
március 6. A pályázati kiírás a www.fuzes-
gyarmat.hu oldalon megtekinthető.

 A települési önkormányzat a helyi nem-
zetiségi önkormányzattal a törvényben meg-
határozott feltételek biztosítására (így külö-
nösen tárgyi eszközök, valamint helyiség, 
személyi feltételek biztosítása a nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testületének ülései 
előkészítésére, sokszorosítási, postázási fel-
adatok) együttműködési megállapodást köt, 
amelyet minden évben felülvizsgál. Ez idén 
is felülvizsgálásra került és változatlan tar-
talommal hatályában maradt.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete nyilatkozott, hogy 
értékesíteni a tulajdonában álló, Füzesgyar-
mat belterület 545 hrsz.-on nyilvántartott 
ingatlant, a vételi ajánlatot tevő részére.
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 SzeGhalmI járáSI  hIVatal híreI  

A közigazgatás rendszerszintű átalakításának részeként 2017. 
január 1-jétől a fogyasztóvédelem is közelebb került az emberek-
hez. A változás lényege, hogy az elsőfokú fogyasztóvédelmi felada-
tok a megyei kormányhivataloktól a járási hivatalokhoz kerültek. 

A szervezeti átalakítás következtében januártól általános fo-
gyasztóvédelmi hatóság lett a Szeghalmi Járási Hivatal is.

2017-ben árvizsgálat, fiatalkorú alkohollal, dohánytermékkel 
való kiszolgálás, szavatosság, jótállás, és idegenforgalmi ellenőr-
zés témakörökben végeztünk ellenőrzéseket a járás illetékességi 
területén.

Az ellenőrzések célja a fogyasztók anyagi érdekeinek védel-
me, a fogyasztók megkárosításához, megtévesztéséhez vezető ár-
feltüntetési, illetve áralkalmazási szabálytalanságok felderítése, a 
fiatalkorúak egészséges testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésé-
nek védelme, valamint a fogyasztók jótállási igényeinek intézésére 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartása.

Az ellenőrzések 68 %-ában került feltárásra jogsértő kereske-
delmi gyakorlat, melynek 56%-a során, a kereskedelmi, vendéglá-
tóipari egység tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, 
így ezek az ügyek áttételre kerültek a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz. Ezekben az esetekben, csomagoló anyag 
beleméréséből, vagy kettős árfeltüntetésből adódóan a fogyasztó 

hátrányára többletszámolás, továbbá téves tájékoztatás történt a 
jótállás során érvényesíthető jogokról.

A jogsértések 44%-ában a Járási Hivatal járt el, melynek so-
rán köteleztük a vállalkozást a jogkövető magatartásra, valamint 3 
esetben a kötelezésen túl még összesen 425 000 Ft bírságot szab-
tunk ki. Mivel fiatalkorút alkoholtermékkel és dohánytermékkel 
szolgáltak ki, ezért 1 esetben az üzletben 15 napra megtiltottuk az 
alkoholtartalmú italok forgalmazását, 1 esetben pedig 30 napra 
bezárattuk a dohányboltot.

Az ellenőrzések 32%-ában nem tártunk fel hiányosságot, így ez 
esetekben nem indult eljárás.

Még mindig probléma, hogy a kereskedelmi egységek nem a 
jogszabályoknak megfelelően tájékoztatják a fogyasztókat az el-
adási és egységárakról, továbbá több esetben nem hitelesített 
mérőeszközöket, mérlegeket használnak.

Szavatosság, jótállás témakörben az üzletben szóban, vagy a 
termék mellé adott jótállási jegyen félrevezető tájékoztatást ad-
nak a fogyasztónak.

Annak ellenére, hogy a fogyasztóvédelmi törvény kifejezetten 
tiltja a fiatalkorú alkohollal, dohánytermékkel való kiszolgálását, 
mégis az ellenőrzések 60%-ában került jogsértés megállapításra.

Détárné Molnár Andrea sk. hivatalvezető

19 fő szerzett új szakképesítést az elmúlt napokban Szeghal-
mon a GINOP – 5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerő-piacra”, vala-
mint a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” munkaerő 
piaci programok segítségével. Az új szakma esélyt jelent az el-
helyezkedésben a résztvevők számára. A sikeresen befejeződött 
munkaerő- piaci képzés a foglalkoztatási osztály támogatásával 
valósult meg. Az élelmiszer- és vegyi áru eladó képzést a Karakter 
Kft. bonyolította le. A képzés végén valamennyi résztvevő sikeres 
elméleti és záróvizsgát tett. Még az elmúlt év októberében kezdő-
dött az előkészítő munka, mivel nagy igény jelentkezett az élelmi-
szer és vegyi áru eladó képzés iránt az álláskeresők körében. 

A foglalkoztatási osztály nagyon fontos feladatának tekinti, 
hogy elsősorban olyan képzéseket indítson el, amelyre mind a le-
endő munkavállalók körében, mind pedig a munkaadók körében 
igény van. Továbbá másik lényeges szempont, hogy a sikeres meg-
valósítás érdekében az ügyfeleknek ne kelljen minden nap a me-
gyeszékhelyre utazniuk, így nagy előny volt a résztvevők számára, 
hogy helyben járhattak a képzésre.

Mint Vona Lászlótól a Karakter Kft. oktatási felelősétől meg-
tudtuk, úgy próbálták összeállítani a képzési tematikát, hogy el-
sősorban a jogszabályi feltételeknek megfeleljenek, továbbá, hogy 
a képzésen résztvevők a leghasznosabb és legújabb ismereteket 
tudják elsajátítani a képzés időtartama alatt.

Mivel az élelmiszer és vegyi áru eladó képzés egy rövid ideig 
tartó képzés, összesen 240 óra – ebből az elméleti óraszám 72, a 
gyakorlati óraszám 168, így igyekeztek úgy összeállítani a gyakor-
lati képzés feladatait, hogy a leghatékonyabban tudják elsajátítani 
mindazokat az ismereteket, amelyek a szakmai vizsgakövetelmé-

nyekhez szükségesek, másodsorban a mindennapi munkavégzés 
során nélkülözhetetlenek.

A képzés során a résztvevők megismerkedtek a kereskedelmi 
ismeretek legfontosabb követelményeivel, az eladástan rejtel-
meivel, valamint az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazásával. A 
gyakorlati képzés során pedig fontos feladat volt, hogy mindazt, 
amit elméletben megtanultak a hallgatók, azt a gyakorlatban is 
hasznosítani tudják, ezáltal a későbbiekben igazi eladóvá – keres-
kedővé válhassanak.

A foglalkoztatási osztály a GINOP 5.1.1 és a GINOP 5.2.1 mun-
kaerő-piaci programok által nyújtott támogatások segítségével 
100%-ban biztosította a képzési és vizsgadíj költségeit, emel-
lett keresetpótló juttatást is folyósított a résztvevők számára. A 
program által biztosított szolgáltatás segítségével a képzés idő-
tartama alatt végig mentor segítette a résztvevőket abban, hogy 
csakis a képzésre figyeljenek és sikeresen felkészülhessenek a 
záróvizsgára. A tanfolyamon résztvevők a 2018. január 4-i záró-
vizsgán adtak számot elméleti ismereteikről, felkészültségükről 
a vizsgabizottság előtt. A vizsgabizottság tagjai a vizsga végezté-
vel elismerésüket fejezték ki a hallgatóknak, hiszen valamennyi-
en sikeres záróvizsgát tettek, így a bizonyítványok átvétele után 
valamennyien élelmiszer- és vegyiáru eladó megnevezésű OKJ-s 
szakképesítést szereztek.

A munkaerő-piaci programok segítségével pedig további tá-
mogatásra számíthatnak a képzést sikeresen befejezők, ezáltal 
még nagyobb esély nyílik az elsődleges munkaerő-piacon történő 
elhelyezkedésre.

Détárné Molnár Andrea sk. hivatalvezető

Fogyasztóvédelmi ellenőrzések 2017. évi tapasztalatai

Újabb sikeres munkaerő-piaci képzés Szeghalmon

� 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4.
� 66/470-041, 66/473-050
� szeghalom.jaras@bekes.gov.hu
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tájékoztatás kényszerhasznosítás kapcsán

Nyertes pályázat a 
Füzesgyarmati Polgárőrségnél

Január végétől lehet kényszerhasznosításra jelentkezni

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. január 31-től 
hirdetményt teszünk közzé a Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali 
Osztályának hirdetőtábláján, melyben tájékoztatást adunk a kény-
szerhasznosítóként történő kijelöléssel kapcsolatos tudnivalókról. 

A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló CXXII. tör-
vény értelmében a földszerzési feltételek, illetve korlátozások, és 
tilalmak betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi. 
Amennyiben a tulajdonos vagy földhasználó nem felel meg a kö-
vetelményeknek, (nem tartotta be a szerzéskor vállalt kötelezett-
ségeket vagy a törvényben előírt földhasználattól, tevékenységtől 
tartósan eltért, földműves, illetve mezőgazdasági termelőszerveze-

ti minősége bármely okból megszűnt, stb.) a Járási Hivatal felhívja 
a jogsértő állapot megszüntetésére. Ha a felhívás és a kiszabott 
bírság ellenére a jogsértő állapot 6 hónap elteltével is fennáll, le-
hetőség van az adott terület kényszerhasznosításba vételére.

Kényszerhasznosító nyilvántartásba vett földműves vagy me-
zőgazdasági termelőszervezet lehet. A föld kényszerhasznosítója-
ként kijelölt személy vagy szervezet esetében a rá irányadó bir-
tokmaximum mértékének megállapításánál figyelmen kívül kell 
hagyni az általa kényszerhasznosítással hasznosított föld terület-
nagyságát. Amennyiben további kérdésük van a kényszerhaszno-
sítás kapcsán, a földhivatali osztály munkatársaitól további infor-
mációkat tudhatnak meg.

Détárné Molnár Andrea sk. hivatalvezető

Örömmel tájékoztatom a lakos-
ságot, hogy a Füzesgyarmati Pol-
gárőr KHSZ a NEA-MA-17 SZ-0638 

számú pályázaton 533.500.-Ft összeget nyert a „Bűnmegelőzési 
fórumsorozat” című pályázaton. A fórumsorozat első körben az 
iskolában, majd a civil szervezetekkel együttműködve lesznek to-
vábbi fórumok tartva a felnőtt lakosságnak. A Polgárőrség, mint 
Magyarország legnagyobb létszámú civil bűnmegelőzési szerveze-
te, szoros együttműködésben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal 
aktívan kiveszi a részét a bűnmegelőzés ügyének szolgálatából, 
különösképpen a folyamatos polgár-közeli működés okán, állandó 
figyelemfelhívás és társadalmi tudatosítás révén hatékonyan tudja 
eljuttatni az állampolgárokhoz a legfontosabb bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos üzeneteket. Gazsó Attila elnök

tájékoztató a három- vagy többgyermekes családok
lakáscélú jelzáloghitel tartozásainak csökkentéséről

2018. január 1. napján hatályba lépett a három- vagy többgyer-
mekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozásainak csökkenté-
séről szóló 337/2017. (XI.14.) Korm. rendelet. 

A harmadik vagy további gyermek születésére tekintettel a 
rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetés-
ből vissza nem térítendő állami támogatás (a továbbiakban: támo-
gatás) vehető igénybe a Magyarország területén lévő lakást, lakó-
házat, tanyát vagy birtokközpontot (a továbbiakban: lakás) terhelő 
lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében.

A támogatás összege a harmadik és minden egyes további 
gyermek esetén 1 millió forint. A támogatás elsősorban az igény-
lő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére 
használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem 
éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járu-
lékai - ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére hasz-
nálható fel.

A támogatás iránti kérelem a lakáscélú jelzáloghitellel érintett 
lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszék-
hely szerinti járási hivatalánál, Pest megye és a főváros terüle-
tén fekvő lakáscélú jelzáloghitellel érintett lakás esetén Budapest 
Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatalánál (továbbiak-
ban: járási hivatal) és a kormányablaknál is benyújtható. 

A támogatásra való jogosultság feltételeit igazoló dokumen-
tumok hiánytalan meglétét a járási hivatal, illetve - ha a kérelmet 
a kormányablaknál nyújtották be - a kormányablak ellenőrzi. A 

kormányablak a kérelmet mellékleteivel együtt a benyújtást köve-
tő napon továbbítja a járási hivatalnak. A járási hivatal vagy - ha 
a kérelmet a kormányablaknál nyújtották be - a kormányablak a 
kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást 
ad az igénylőnek.

Az igénylő a következő feltételek teljesítése esetén jogosult a 
támogatásra:

a) az igénylő büntetőjogi felelősségét a bíróság az új lakások 
építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szó-
ló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) 
Korm. rendelet] 1. melléklete szerinti bűncselekmény elkövetése 
miatt jogerősen

aa) nem állapította meg, vagy
ab) megállapította, de a támogatás igénylésének időpontjában 

az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előé-
lethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,

b) az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyil-
vántartott köztartozása, és

c) az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban tudomásul 
veszi, hogy a más személy által igényelt támogatásnál már számítás-
ba vett gyermek a támogatás igénylésénél nem vehető figyelembe.

Teljes körű tájékoztatás: a www.kormanyhivatal.hu/hu/lakas-
tamogatas oldalon és a kormányablakokban.

Détárné Molnár Andrea sk. hivatalvezető

Születések
Berényi Maja
 2018. 01. 11.
Molnár Liza Mariann
 2018. 01. 13.
Farkas Ákos
 2018. 01. 19.
Csende Alex
 2018. 01. 22.
Nagy Laura
 2018. 01. 27.

Gyász
Farkas Róbertné – Kovács Andrea (1972)
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Egy nagy sikerű kabaré esttel kezdte a hetedik évadot a Sárréti 
Hökkentők társulata, és mint már az utóbbi időkben megszokott, 
színültig megtelt a nézőtér a közösségi házban. Kuplék, sanzonok, 
rövidebb, hosszabb kabaré tréfák, humoros jelenet és klasszikus 
bohózat is volt a palettán a produkcióban. A kabaré est egyfajta 
óév búcsúztató és évadnyitó is volt egyben a farsangi időszak de-
rekán. Éppen ezért nem volt meglepő, hogy az előadás után jutott 
mindenkinek egy pohár pezsgő a polgármester, Bere Károly pohár-
köszöntőjét követően. A társulat ezzel az alkalommal hagyományt 
kíván teremteni, amellyel minden év fordulója környékén lepné meg 
a hűséges, hálás és már komoly létszámra cseperedett közönségét. 
Az est folyamán találkozhattunk informatikai problémákkal küzdő 
őstermelőkkel, osztályfőnöki órán rettegő diákokkal, egy egymással 
nem túl jó viszonyban lévő házaspárral, és a rendezvényt konferáló 
Kincses Zoltán által írt Katamarán című jelenetben veszekedő falusi 
asszonyokkal, míg a Feltámadás című bohózatában a hadifogságból 
hazatért egykori és a csélcsap új férj közt feszülő ellentéttel. Egy-

szóval mindenki találhatott magának kedvére valót, és a felhangzó 
nevetésekből talált is. Végül jöjjön a társulat ezen az estén fellépő 
és megmutatkozó tagsága. Társulati vezető: Ibrányi Éva. Író, rende-
ző: Kincses Zoltán. Szereplők: Vinczéné Hajdu Jolán, Szabó Lászlóné 
Erzsike, Zsíros Józsefné Erika, Csák Emese, Márta Dorottya, Horváth 
Henrietta, Farkasné Kun Izabella, Feketéné Hanzi Ilona, Rácz Géza, 
Fehér László, Csák Imre, Nagy Imre, Czinege Kálmán. A zenei hátteret 
Gál István szolgáltatta, és nem mellesleg néhány jelenetben szerep-
lőként is feltűnt.  további képek a 8. oldalon

Születések

Gyász

Nemrég kezdődött az új év, de megtisztelő feladattal indult, Bere 
Károly polgármesterrel településünk szépkorú polgárait köszönthettük.

Elsőként Szabó Lajosné Zsíros Eszter nénit, aki 1928. január 
12-én született ötgyermekes földműves családba Füzesgyarmaton. 
Esztike néni 1949-ben ment férjhez Szabó Lajoshoz. Házasságuk-
ból két leánygyermek született: Irma és Mária. A lányok nevelése 
mellett, a szülőket is nagy szeretettel és igyekezettel gondozta, és 
dolgozott a helyi TSZ-ben. Majd a KTSZ-től vonult nyugdíjba.

Sajnos, 2000-ben Marika lányát és férjét is elveszítette, azon-
ban másik lányával, Irmuskával a Bajcsy- Zs. utcai családi házban 
élnek ma is. Szabó néni és lánya kapcsolata különösen fontos 
üzenetet hordoz mindenki számára: nem vagyunk egyedül a nagy-
világban. Mindenki életében kell egy olyan ember, akinek szere-
tetére, gondoskodására feltétel nélkül számíthat. Esztike néni 
beszélgetésünk alatt kiemelte, hogy mennyire fontos a munka, 
és időt kell mellette szánni a pihenésre is. Nagyon jó emlékező 
tehetsége van, kiváló memóriáját a mai napig gyakorló rejtvény-
fejtéssel tartja frissen. A mindennapjai pontosan be vannak ter-
vezve, főz, sétálgat, ápolja gyönyörű virágaikat.

Másik szépkorú polgárunk Szilágyi Lajosné Tóth Eszter. 1928. 
február 15-én született Füzesgyarmaton, szegény parasztcsalád 
harmadik gyermekeként. Ifjú éveit Hagymásban élte, ahol ele-
mi iskolai évei is teltek. Öten voltak testvérek, és hogy a család 
megélhetése biztosítva legyen, 12 évesen már dolgozott. 942-ben 
a Tóth család beköltözött Füzesgyarmatra. Esztike néni előbb cse-
lédként dolgozott, majd a helyi TSZ-ben folytatta munkáját. 1952-
ben kötött házasságot Szilágyi Lajossal, akivel annak haláláig, 
2008-ig élt együtt. Házasságukból két gyermek született: Eszter és 
Lajos. Gyermekeik párjaikkal, 5 unokával és 7 dédunokával gyara-
pították a családot. 2008-ban társ nélkül maradt Esztike néni, de 
nem egyedül, hiszen családja igyekezett vigaszt, örömet és bol-
dogságot vinni életébe. Mindig is elfoglalta magát, hiszen mindig 
is szerette maga körül a rendet és a szép tiszta kertet, a virágokat. 
Találkozásunk alkalmával szeretteiről történő gondoskodás mel-
lett a munka iránti elhivatottságot emelte ki. 10 éve lett beteg, 
majd állandó egészségügyi felügyeletre szorult, ezért most a helyi 
szociális otthonban él. A mindennapokban gyermekei szeretetére 
és támogatására számíthat Esztike néni. 

Mindkét idős hölgyre igaz lehet a következő idézet: „S hogy 
mekkora boldogság, idősnek lenni, célokat az életben megvaló-
sítani, nem kell más, egy kis idő csak megmutatni az utat a fia-
taloknak.„ Szívből kívánunk jó egészséget és sok-sok boldog évet 
Füzesgyarmat újabb két „Szépkorú” polgárának!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok

kabaréest a hökkentőkkel

esztike néni „kÉtSzer”
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 lakoSSáGI  tájÉkoztató Lakossági tájékoztató 
 
A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a füzesgyarmati Helyi Választási 
Iroda vezetője, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 
77. § és a 79. § (1) bekezdésében megállapított feladat és hatáskörömben Füzesgyarmat 
település szavazóköreit felülvizsgáltam és a szavazókörök számát, sorszámát és területi 
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a 2017. november 10-én kelt 
3432/2017.ikt.sz. határozatommal a következők szerint állapítom meg: 

 

 
  



001. szavazókör 002. szavazókör 
Azonosító: 04-021-001-2, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchelyi u. 2. (Központi Iskola) Azonosító: 04-021-002-8, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8. (Óvoda) 

Közterület neve  Jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Közterület neve  Jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa 
Ady Endre utca 36 36 folyamatos házszámok Ady Endre utca 1 35 folyamatos házszámok 
Ady Endre utca 38 999998 folyamatos házszámok Ady Endre utca 37 37 folyamatos házszámok 
Árpád utca 1 45 folyamatos házszámok Aradi utca     teljes közterület 
Árpád utca 47 49 páratlan házszámok Arany János utca     teljes közterület 
Béke utca     teljes közterület Bajza utca     teljes közterület 
Bocskai utca     teljes közterület Damjanich utca     teljes közterület 
Botond utca     teljes közterület Kisfaludy utca     teljes közterület 
Erdős utca     teljes közterület Kovács kert     teljes közterület 
Garai tér     teljes közterület Külterület I. tanya     teljes közterület 
Garai utca     teljes közterület Külterület II. tanya     teljes közterület 
Garalapos utca     teljes közterület Lehel utca     teljes közterület 
Hunyadi utca     teljes közterület Lenkei utca     teljes közterület 
Kertész utca     teljes közterület Petőfi utca     teljes közterület 
Kinizsi utca     teljes közterület Petőfi tér     teljes közterület 
Kolozsvári utca     teljes közterület Pozsonyi utca     teljes közterület 
Kossuth utca 5 67 páratlan házszámok Simonyi utca     teljes közterület 
Kossuth utca 4 60 páros házszámok Szabolcs utca     teljes közterület 
Lőcsei utca     teljes közterület Széchenyi utca     teljes közterület 
Maros utca     teljes közterület Táncsics utca     teljes közterület 
Mátyás utca 1 1 folyamatos házszámok Toldi utca     teljes közterület 
Mátyás utca 2 8/C páros házszámok Vécsey utca     teljes közterület 
Rákóczi utca 1 14 folyamatos házszámok Veres Péter utca     teljes közterület 
Szabadság tér     teljes közterület 004. szavazókör 

003. szavazókör Azonosító: 04-021-004-5, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 29. (Bőlcsöde) 
Azonosító: 04-021-003-9, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 34. (Civilház) Közterület neve  Jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa 

Közterület neve  Jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Akácfa utca     teljes közterület 
Achim András utca     teljes közterület Batthyány utca     teljes közterület 
Attila utca     teljes közterület Berzsenyi utca     teljes közterület 
Bacsó Béla utca     teljes közterület Dobó utca 1 7 páratlan házszámok 
Baross utca     teljes közterület Dobó utca 2 22 páros házszámok 
Báthori utca     teljes közterület Dózsa György utca     teljes közterület 
Bem utca     teljes közterület Dugonics utca     teljes közterület 
Bethlen utca     teljes közterület Erkel Ferenc utca     teljes közterület 
Bihari utca     teljes közterület Hegyesi János utca     teljes közterület 
Brassói utca     teljes közterület Jókai utca     teljes közterület 
József Attila utca     teljes közterület Kont utca 1 43 páratlan házszámok 
Kiss Ernő utca     teljes közterület Kont utca 2 44 páros házszámok 
Klapka utca     teljes közterület Kölcsey tér     teljes közterület 
Kőrösi Csoma Sándor utca     teljes közterület Külterület III. tanya     teljes közterület 
Nagyatádi utca     teljes közterület Mátyás utca 3 999999 páratlan házszámok 
Réti utca     teljes közterület Mátyás utca 10 999998 páros házszámok 
Sárrét utca     teljes közterület Mikszáth Kálmán utca     teljes közterület 
Somogyi Béla utca     teljes közterület Nagyváradi utca     teljes közterület 

005. szavazókör Rákóczi utca 15 15 folyamatos házszámok 
Azonosító: 04-021-005-1, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89. (Gépállomási Iskola) Sas utca     teljes közterület 

Közterület neve  Jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Szabadkai utca     teljes közterület 
Árpád utca 51 999999 folyamatos házszámok Szabolcska 

Mihály 
utca     teljes közterület 

Árpád utca 46 000050/B páros házszámok Szebeni  utca     teljes közterület 
Bajcsy-Zsilinszky utca     teljes közterület Szigligeti utca     teljes közterület 
Csokonai utca     teljes közterület Tó utca     teljes közterület 
Dobó utca 9 999999 páratlan házszámok Zrínyi utca     teljes közterület 
Dobó utca 24 999998 páros házszámok 

Füzesgyarmat, 2017. november 10. 
 

Dr. Blága János 
jegyző, HVI vezető 

 
 

„Tekintettel	arra,	hogy	a	határozat	a	rendelkezésre	álló	fellebbezési	határidő	le	
nem	telte	miatt	még	nem	emelkedett	jogerőre,	annak	jogerős	és	végleges	
formájáról	a	következő	lapszámban	tájékoztatjuk	a	Tisztelt	Lakosságot.”	

 

Gacsári István utca     teljes közterület 
Kont utca 45 999999 páratlan házszámok 
Kont utca 46 999998 páros házszámok 
Kossuth utca 67/1 999999 páratlan házszámok 
Kossuth utca 62 999998 páros házszámok 
Külterület IV. tanya     teljes közterület 
Levél utca     teljes közterület 
Május 1. utca     teljes közterület 
Mikes Kelemen utca     teljes közterület 
Orgona utca     teljes közterület 
Sport utca     teljes közterület 
Szív utca     teljes közterület 
Temető utca     teljes közterület 
Vajda János utca     teljes közterület 
Vörösmarty utca     teljes közterület 
Zöldfa utca     teljes közterület 
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emlékverseny
Ez év végén is megrendezésre került az általános iskolában a 

Jambricska Katalinról elnevezett Természetismereti Emlékverseny, 
amelynek keretében 5-6; 7-8. osztályos tanulók 3-3 fős csopor-
tokban mérték össze tudásukat. A feladatokat - az előző évekhez 
hasonlóan -földrajz, kémia, fizika, technika, biológia tantárgyak 
témakörei alapján állította össze a szervezőbizottság. A Csákné 
Tóth Edit, Kálmán Julianna, Kovács Annamária és Törökné Szalai 
Gabriella pedagógusok által összeállított feladatok elvégzésére, a 
megmérettetésre minden felsős osztályból volt vállalkozó kedvű 
diák. Feladatok javításában Sárköziné Papp Julianna intézményve-
zető-helyettes segített.

A legmagasabb pontot elérő csapatok tagjai, 5-6. évfolyam:
I. helyezett: Bányai Tibor, Bujdosó Bendegúz, Székely Norbert 5.c
II. helyezett: Buza Barbara, Földi Annamária, Gorgyán Levente 6. b
III. helyezett: Budai Adél, Galambos Linda, Simon József 5.a

7-8. évfolyam:
I. helyezett: Czinege Kálmán, Palotai Sándor, Veres Tamás 8.a 
II. helyezett: Gulyás Fanni, Kovács Eszter, Patai Zita 7. b
III. helyezett: Köleséri Csongor, Szarka Zita, Székely Tamás 7. a

Legfőbb cél ezen alkalomból is a megemlékezés volt az isko-
la egykori biológia-földrajz szakos tanárára, Jambricska Katalinra, 
akinek imádott tantárgyai irányába tanúsított szeretete, önzetlen 
odaadása és példaértékű tudása, méltó arra, hogy mintaképül 
szolgáljon a felnövekvő nemzedék számára. Köszönöm a lehető-
séget a lebonyolítóknak, köszönöm, hogy részese lehettem ennek 
a tartalmas délutáni programnak! Köszönet a szervezőknek, hogy 
újra sikeresen megrendezték a versenyt és méltóképpen emlékez-
tek meg az intézmény egykori tanáráról!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

kabaréest a hökkentőkkel (képekben)  cikk folytatása az 5. oldalról

Vidám hangulatú
Kabaré esttel
szórakoztatnak a
Sárréti Hökkentők
      legközelebb

Csökmőn
2018.

április 20-án.
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A füzesgyarmatiak közül sokan még azt sem tudják, hogy léte-
zik a városban egy képtár, pedig az alapító Szitás Erzsébet képeit 
bemutató állandó kiállítás mellett évente több időszaki kiállítás 
is várja a látogatókat. Folyamatosan keressük a lehetőséget, hogy 
minél többen térjenek be hozzánk, ezért felnőtteknek és gyerekek-
nek is rendszeresen tartunk kreatív, kézműves programokat. Első-
sorban az itt élő vagy innen induló alkotóknak igyekszünk bemu-
tatkozási lehetőséget biztosítani. Ennek szellemében mutattuk be 
az elmúlt évben néhány tehetséges, helyi fiatal rajzait, festménye-
it. Sok ügyes kezű ember él körünkben, sokukról alig tudja valaki, 
mennyi szépet alkot, ezért minden évben felkérünk egy kézműves 
alkotót, hogy lépjen ki a közönség elé. 2017-ben Banadicsné Szabó 
Margit textilmunkáiban gyönyörködhettek a látogatók.

Keressük a környéken élő és alkotó tehetséges embereket, így 
jutottunk el a Püspökladányban született, Karcagon és Berekfürdőn 
dolgozó és élő Dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes festő-tanárhoz, aki már 
második alkalommal állította ki képtárunkban elgondolkodtató, ér-
zelmekkel teli és dinamikus színektől ragyogó festményeit.

A kiállításokon kívül sok lehetőséget kínálunk kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. A tavalyi évben gyerekeknek tartottunk a Kéz-
műves Egyesülettel közösen egy kézműves-színjátszó tábort, ahol 
a gyerekek aktív részesei voltak a díszletek és a jelmezek elkészí-
tésének, valamint nagy lelkesedéssel kóstoltak bele a színjátszás 
izgalmas világába. A legnagyobb meleg hetében dolgoztunk, a be-
mutató pedig a szülők és ismerősök körében a 43 fokos hőségben 
zajlott, de a gyerekek kitartóak voltak, és azt hiszem, mindannyian 
élveztük az egész együtt töltött hetet.

Alsó osztályos gyerekekkel rendhagyó rajzórákon vagy játszó-
házak alkalmával szoktunk találkozni. Ilyenkor lehetőségük van 
nem az iskolában megszokott módon, hanem lazább, játékosabb 
formában rajzolni, festeni, de annak is örülünk, amikor csoporto-
san látogatják a kiállításokat.

Szeretnénk, ha minél többen élnének azzal a lehetőséggel, 
hogy a képtárban szívesen látunk előre megbeszélt időpontban 
alkotni vágyó felnőtteket is. Vannak alapanyagok, eszközök a raj-
zoláson és a festésen kívül pl. textilfestéshez, linómetszéshez, 
nemezeléshez, fonáshoz, kötéshez, horgoláshoz és egyéb kreatív 
technikákhoz. 2018-ra több időszaki kiállítást is tervezünk. Január-
ban Demján Ilona, áprilisban Szűcs Ferenc új festményeit mutat-
juk be. Szintén tavaszra időzítettük a Pozojevich Miklósné kézmű-
ves gyapjúfiguráinak varázslatos világát bemutató kiállítást. Nyár 
elején városunk szülötte, az Angliában élő és alkotó rajzfilmes, 
Weigert Miklós munkáival találkozhatnak majd az ide látogatók.

Mivel az intézmény és a város egy igen tartalmas pályázat 
nyertese lett, ezért újra lesz egy alkotó táborunk gyermekek szá-
mára, meglehetősen vonzó programmal. Kedves régi és leendő lá-
togatónk: legyenek vendégeink!

Kleiberné Nagy Katalin, Rézné Doma Katalin

a lehetőségek kép-tár-háza

egészségkör: egyem, ne egyem – vegyem, ne vegyem.
Vitaminok, ásványi anyagok.
Előadó: Dr. Nagyné Dr. Martonosi Emese, gyógyszerész

Időpont: 2018. március 5. 17.00

Helyszín: Közösségi Központ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gyermekruha börze
Időpont: 2018. március 17. 8.00-12.00

Helyszín: Közösségi Központ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

XVII. Lovasbál
Időpont: 2018. március 17. 19.00

Helyszín: Városétkeztetés
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kőhalmi Zoltán önálló estje
Időpont: 2018. március 27. 18.00

Helyszín: Szeghalom, Művelődési Központ

további információ:

� 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
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Füzesgyarmati tehetségek
Azt a személyt, akiről ez a rövid bemutatkozó cikk szól, már 

kisgyermek korom óta ismerem, hiszen mindkettőnk élete a Kont 
utcáról indult. Ő Tóthné Tótka Edit, szociális szakmai vezető. 

Szüleim egyetlen gyermeke vagyok, aki az óvodás és kisiskolás 
éveire szeretettel gondol vissza, és hálával tölt el, hogy ezeket a 
meghatározó éveket még mobiltelefonok, számítógépek és egyéb 
kütyük világától távol élhettem meg. Örülök, hogy igazán csalá-
dias oviba járhattam, és nap, mint nap fürödhettem Anikó néni, 
Jolika néni, Marika néni, Rózsika néni, Erzsike néni, Ági néni és Éva 
néni szerető gondoskodásában. Irénke néni pedig szaktudásának 
legjavával vezetett be a betűk és számok birodalmába. Felsős éve-
imben minden áldott nap gyalog tettem meg az utat a szülői ház 
és az iskolám között, oda-vissza. Kívülről tudtam a házakat, a ke-
rítéseket, hogy hol fog kutya ugatni, hol sír fel kisgyerek, hol lakik 
idős néni vagy bácsi.

Édesanyám tanácsára Karcagra mentem továbbtanulni, mond-
ván, hogy ápolóra mindig szükség lesz. Hat év után E-kategóriás 
ápolói bizonyítványt szereztem, majd szinte azonnal állást kaptam 
egy akkor még 30 fős, pici idősek otthonában. A párom, aki szintén 
füzesgyarmati, akkoriban már jó ideje élt és dolgozott Szarvason. 
A szerelem pedig nem ismer határokat, így én voltam az, aki al-
kalmazkodott, és hátrahagyva szeretett kis városomat, reménnyel 
telve érkeztem felnőtt életem kapujába. Talán az, hogy miért pont 
Szarvas, már a születésem pillanatában eldőlt, hiszen édesanyám 
az újszülött kori karszalagomat születésem óta egy Szarvas feliratú 
porcelán dísztárgyban őrizgette. 

Pályámat műszakos nővérként kezdtem az Ótemplomi Szere-
tetszolgálatnál, de kimagaslóan végzett munkámat előléptetéssel 
jutalmazták, így hamar főnővér-helyettes lettem. Egy év kihagyás 
után újra tanulni vágytam, és a munka mellett Gyulára jártam 
főiskolára, ahol négy év múlva a diplomás ápolói oklevelemet ve-
hettem át. Az akkoriban történt átszervezések, intézménybővítés 
miatt rám bízták az idősek otthona vezetését. A bizalmat még több 
tanulással háláltam meg. Szociális alapvizsga, szakvizsga, majd te-
reptanári oklevelek tulajdonosa lettem. Jelenleg szociális geronto-
lógiát hallgatok, az idén szakvizsgázom. 

Jelenleg három telephelyünk idősek otthonainak vagyok a szak-
mai vezetője, és mintegy 300 idős-, szenvedélybeteg-, és hajléktalan 
ember mindennapi életéért felelős. Nagyon szeretem a munkámat, 
bárhol járok, szeretet és megbecsülés övez. Pályám kiteljesedése-
ként éltem meg, hogy két szociális gondozó és ápoló képzésben 
taníthattam, és szerettettem meg a szakmát a hallgatókkal.

Időközben a férjemmel örökbefogadás útján váltunk szülővé, 
Mona lányunk hamarosan 13 éves lesz. Igyekszünk gyakran hazalá-
togatni, hisz szüleink és rokonaink mind itt élnek. Gyermekünkkel 
már megismertettük és megszerettettük a méltán híres „Hati”-fa-
gyit, a Kastélypark Fürdőt vagy éppen a Mini Állatpark lakóit. Ha 
tehetjük, kulturális rendezvényeken is részt veszünk. Örömmel tölt 
el, hogy azt látom, Füzesgyarmat fejlődik, és még mindig az a kis 
békés város, amilyennek én szeretem. 

Szarvason, ha valaki nem tősgyökeres szarvasi, arra azt mond-
ják – gyütt-ment. Én nem bánom, ha ez így is van, és büszkén 
vállalom füzesgyarmati gyökereimet.

Lejegyezte: Suchné Szabó Edit 

Füzesgyarmati kossuth lajos általános Iskola Gyermekeiért alapítvány
Sokan tudják, hogy létezik az alapítvány, de azt már keveseb-

ben, milyen célt is szolgál, mi mindent tesz a szülők, illetve a város 
lakóinak hozzájárulásával az iskola diákjaiért. Most ezt a témát 
próbáljuk kicsit körbejárni, ismertetve a 2017-es forgalmi kimuta-
tásunkat.

Kezdjük a bevételekkel: Tanév elején a Szülői Munkaközösség 
javaslata alapján, minden diák befizet 250 Ft-ot, hozzájárulva az 
iskola programjainak szervezéséhez. Az Önkormányzat is támogat 
minket (150 000 Ft), illetve a Nemzeti Együttműködési Alap pályá-
zata (200 000 Ft) is a segítségünkre van. Idén a SZJA-ból felajánlott 
1%-okból 262 167 Ft érkezett számlánkra. A legtöbb bevételünk az 
általunk szervezett programokból származik (Jótékonysági Iskola-
bál, Határok nélkül projektzáró, decemberi Karácsonyi vásár), ezek 
összesen több mint 1 100 000 Ft-ot hoztak. 

Persze ez a pénz folyamatosan mozog, célunk, hogy az isko-
lában tanuló gyerekek a mindennapokban profitáljanak belőle. 
2017-ben 74 000 Ft-ot költöttünk csak különféle versenyek nevezési 
díjaira. Gyermeknapot szerveztünk, rendhagyó tanórákat tartottak 
nálunk, planetáriumi órát látogattunk, a 3., 4. és 5. évfolyamosok 
háromalkalmas ifjúsági zenebérletének is álltuk a felét. Jutalomki-
rándulást szerveztünk Debrecenbe, a nyári cirkuszlátogatás utazá-

si költségébe is beszálltunk, és persze a korábban említett verse-
nyekre is eljuttattuk diákjainkat. Mindezt összesen majdnem 1 000 
000 Ft értékben. A minőségi oktatás elősegítéséhez szakkönyveket, 
illetve jutalmazásokhoz egyéb jellegű könyveket szereztünk be 165 
000 forintért. Táborokat támogattunk (Káptalanfüred, idegennyel-
vi tábor, mazsorett tábor) 385 000 Ft-tal. Ezen felül pedig a fent 
említett adománygyűjtő programok megszervezéséhez szükséges 
anyagi hátteret is biztosítottuk, több mint 300 000 Ft értékben. 

Nem kevés, igaz? Ezúton is szeretnénk megköszönni minden 
egyes szülőnek, szervezetnek, támogatónak, aki így vagy úgy, de 
hozzájárult Alapítványunk működéséhez
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„A jó Isten megszenteli / A kezdetet s a véget; / Szívünk virág-
gal lesz teli, / Ha az ő napja éltet. / De bármi épül, hasztalan, / 
Csak múló percnek épül; / És el fog tűnni nyomtalan / Isten áldá-
sa nélkül.”- figyelmeztet a költő így év első hónapjaiban. Vallásos 
életünk szép indulása volt Vízkereszt után a szokásos Egyetemes 
Imahét. Mi már csak így tudjuk elképzelni városunkban, hogy az 
egyetemesség felekezeti együttműködést, őszinte ökumenizmust 
jelent, mert csak így lehet építeni Isten országát, Krisztus örök-
ségét, és nem csak építeni, hanem megvédeni új veszedelmektől.

Ebben az évben kegyesebb volt az időjárás hozzánk, hóvirág- 
és ibolyanyílásos napokon szervezhettük meg az imás összejöve-
teleinket január 22-28. között. A kezdő és záró vasárnap mindenik 
felekezet a saját templomában tartotta istentiszteletét. Majd fe-
leségemmel Dévaványán kezdtük az ökumenikus szertartást, ahol 
a szolgálat után hitvalló unitárius énekeket adtunk elő. Szerdán 
a mi templomunk adott otthont az imádkozásnak, ahol a három 
lelkész ige-szolgálatát hallhattuk, énekes bizonyságot tett a refor-
mátus kórus a katolikus plébános vezetésével, utána mi is éneket 
adtunk elő. Így ment ez csütörtökön a katolikusoknál, pénteken 
így zártuk az ökumeniát a reformátusoknál.

Mindenik alkalommal hoztuk-vittük híveinket, és mindenhol 
szeretetteljes ellátásban volt része a megjelenteknek.

Számunkra kiemelkedő volt az unitárius egyházunk megalaku-
lásának 450 éves jubileumi ünnepségsorozatának elindítása Tor-
dán, ahol kihirdették 1568-ban a világon legelőször a lelkiismereti 
és vallásszabadságot, mely szerint mindenki azt a vallást gyako-
rolhatja, mely felfogásával megegyezik és hitéért senkit üldözni 
nem szabad, mert „a hit Isten ajándéka”. 

Kis közösségünk ez évi eseményeit is ez a jubileumi ünneplés 
határozza meg. Készül a templom mellett a „DÁVID FERENC PIHE-
NŐ 1568-2018” kisparkos pihenő. Részt kívánunk venni a februári 
országgyűlési összejövetelen, ahol előterjesztik az állam vezetői, 
hogy legyen a január 13-a a „Vallásszabadság Napja”. Március 9-én 
pedig a parlament felső házában lesz ünnepség az erdélyi, anya-
országi és a világ más részeiből érkező, érdeklődő vendégekkel, 
előadásokkal, kulturális műsorral, kiállítással, majd a Pesti Viga-
dóban egy műsoros ünnepzárással.

Gyülekezetünkben folyik a farsangi élet, 18-án templomi far-
sangi szeretetvendégséget tervezünk. 25-én pedig megemléke-
zünk a kommunizmus áldozatairól. Közben Húshagyó Kedd után 
nagyböjttel készülünk Húsvét ünnepére. Városkánk minden lakó-
jának kívánunk élményekben gazdag farsangot: Balázsi László ny. 
lelkész, mb. püspök.

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület twirling szak-
osztálya szeptemberben kezdte meg a felkészülést a 2017/2018. 
évi versenyidényre. Örömünkre szolgál, hogy ebben a szezonban 
12 gyermekkel kezdhettük meg a munkát. Az országos bajnokság 
3 fordulós versenyének első helyszíne Pakson volt, 2018. február 
3-án. A versenyen 8 egyesület mintegy 60 versenyzője vett részt, 
közöttük egyesületünk 5 versenyzője is számot adott felkészültsé-
géről. Eredményeink: EK II kadet Behán Zsófia VIII., Gergely Gréta 
Amira V., EK II junior Tóth Sára II., Alap I junior Szilágyi Veronika 
Emma III. és Béres Alexandra II. helyen végzett. Gratulálunk a lá-
nyoknak és edzőiknek: Czinegéné Gál Ágnesnek és Kiss Ildikónak.

Köszönjük a szülők és az egyesület segítő támogatását. A ver-
seny március 3-án folytatódik.

Kiss Józsefné

Magyarország 5 éve csatlakozott az 
európai megmozduláshoz. Füzesgyar-
maton szintén még abban az évben 
kezdtük el az érdemi munkát, mely az-
óta is tart. Az elmúlt 5 év alatt számos 
programot, rendezvényt, figyelemfel-

keltő megmozdulást szerveztünk abból a célból, hogy minél töb-
ben járjanak szűrésre, és fontolják meg a védőoltás lehetőségét. 

Ebben az évben február 3-án rendeztük meg programunkat a 
helyi Közösségi Központban. A teltházas délutáni rendezvényen 
elsőként Tóth Icó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke köszöntötte a 
résztvevőket. Beszélt az Alapítvány munkájáról, valamint megnyi-
totta azt a fotókiállítást, mely méhnyakrákon átesett nőket mu-
tatott be. A csodás és egyben megható fotók a különböző érzé-
seket, lelki állapotokat tükrözték vissza számunkra. Ezt követően 
Horváth József molekuláris genetikus „A sejtek háborúja” című 
előadását hallhattuk. A tudományos előadás – mely a laikusok 
számára is érthető volt – a rák molekuláris biológiájáról szólt, fel-
hívta a figyelmet a prevenció fontosságára, valamint első ízben 
számolt be a kutató biológus a nagy közönség előtt a CBD-ben 
szerzett tapasztalatiról és sikereiről is. Köszönet minden résztve-
vőnek, hogy eljöttek rendezvényünkre!

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselő

tavaszias újév és Farsangolás…

országos twirling Bajnokság Pakson

XII. európai méhnyakrák megelőzési hét
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Lapzárta minden hónap 30-án. A szerkesztőség a magán jellegű közleményekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

1. Teljesárú felnőtt belépő 
9-zárásig 

1.300 Ft 

2. Felnőtt belépő 
17.00-zárásig 

1.100 Ft 

3. Kedvezményes családi belépő 2 felnőtt 2 gyerek (6-
14 év) 

3.850 Ft 

4. Kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépő 
9-zárásig 

1.000 Ft 

5. Kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépő 
17.00-zárásig 

850 Ft 

6. Kedvezményes (gyermek 6 év alatt) belépő 350 Ft 
7. Teljesárú felnőtt bérlet 10 alkalomra 10.650 Ft 
8. Teljesárú felnőtt bérlet egész éves 79.900 Ft 
9. Teljesárú felnőtt bérlet szezonra 53.250 Ft 

10. Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet 10 alkalomra 8.150 Ft 
11. Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet egész éves  59.900 Ft 
12. Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet szezon 39.950 Ft 
13. Szék bérlés 150 Ft 
14. Úszóbérlet szezonra 19.050 Ft 
15. Úszóbérlet 10 napra/fő (csak oktatásra) 4.350 Ft 
16. Szauna (egész napra) 850 Ft 
17. Szauna bérlet 10 alkalom 7.000 Ft 
18.  Szállás üdülőházban (főszezonban) fő/éjsz. 

06.16-08.31-ig 
4.850 Ft 

19.  Idegenforgalmi adó fő/éjszaka (szállóvendégnek) 18-
70 év 

450 Ft 

20. Lakókocsi, lakóautó Ft/éjszaka (kempingben)  3.750 Ft 
21. Sátorhely Ft/éjszaka (kempingben) 2.000 Ft 
22. Napozóágy bérlés 700 Ft 
23.  Belső parkolás járművenként/éjszaka 650 Ft 
24. Személyi díj: felnőtt (kempingben) 1.300 Ft 
25. Személyi díj: diák, nyugdíjas (kempingben) 1.000 Ft 
26. Szállás faházban (főszezonban) fő/éjszaka: 

06.16-08.31-ig 
3.750 Ft 

27. Szállás üdülőházban (elő-utó szezon) fő/éjsz. 
09.01-04.30-ig 

3.750Ft 

28. Szállás faházban (elő-utó szezon) fő/éjsz. 
09.01-04.30-ig 

2.650 Ft 

29. Parkolás: személygépkocsi egész napra 700 Ft 
30. Parkolás: személygépkocsi 1 órára 200 Ft 
31. Parkolás: motor egész napra 350 Ft 
32. Parkolás: motor egy órára 150 Ft 
33.  Parkolás: buszra egész napra 1.800 Ft 
34. Parkolás: busz 1 órára 600 Ft 
35. Park.díj mgi jármű egész napra 3.450 Ft 
36. Park díj mgi jármű 1órára 600 Ft 
37. Teljesárú felnőtt f.gyarmati lakos belépő 

9-zárásig 
950 Ft 

38. Felnőtt f.gyarmati lakos belépő 
17.00-zárásig 

750 Ft 

39. Kedv.belépő (diák, nyugdíjas) f.gyarmati lakos 
9-zárásig 

750 Ft 

40. Kedv.belépő (diák, nyugdíjas) f.gyarmati lakos 
17.00-zárásig 

550 Ft 

41. Kedvezményes (gyermek 6 év alatt) belépő 200 Ft 
42. Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati 10 alkalmas 8.150 Ft 
43. Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati egész éves 53.300 Ft 
44. Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati szezon 33.300 Ft 
45. Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati 10 

alkalmas bérl. 
6.250 Ft 

46. Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati egész 
éves bérlet 

37.300 Ft 

47. Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati szezon 
bérlet 

20.000 Ft 

48. Erzsébet Kártyával megvásárolható napi jegy 750 Ft 
49. Erzsébet Kártyával megvásárolható 17 óra utáni jegy 550 Ft 
50. Erzsébet kártyával megvásárolható szauna jegy 800 Ft 
 
15 fő fölötti csoportos belépés esetén a 
füzesgyarmati kedvezmény érvényesül. 

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába (Kossuth 
u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben (fuzesgyarmat@
tourinform.hu) március 20-ig. A helyesen válaszolók között 1 
db, a Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül 
kisorsolásra! Az áprilisi számban a nyertes nevét közzé tesszük. 
Elakadt? Jöjjön be az irodába, és segítünk!

1.  2018 áprilisában kinek az időszaki kiállítása lesz megtekint-
hető a Képtárban?

 a, Demján Ilona b, Szűcs Ferenc c,  Dr. Kenyeresné 
Zagyva Ágnes

2.  Milyen új szakképesítést szerzett 19 fő Szeghalmon 
munkaerő piaci programok segítségével?

 a, élelmiszer- és vegyi áru eladó  b, masszőr
 c, pénzügyi ügyintéző
3.  Hány éve csatlakozott Füzesgyarmat az Európai Méhnyakrák 

Megelőzési Hét programjaihoz?
 a, 8 b, 10 c, 5

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

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

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

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!

Füzesgyarmati kastélypark kft.
Belépő és bérlet árak 
2018. február 01-től visszavonásig

• 3D látványtervezés
• értéknövelés
• stílustanácsadás
• átgondolt terek

•  személyre szabottan, 
akár egy szobára is

• gazdaságos csomagok
• egyedi megoldások


