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Nyugodtan mondhatjuk, hogy különleges volt a füzesgyar-
matiak számára a forradalom és szabadságharc 170. évfordulója, 
hiszen két helyen is lehetőségük volt a megemlékezésre, és két 
helyen is megmutathatták, hogyan gondolnak vissza a 170 éve tör-
tént eseményekre.

Délelőtt egy szép és emelkedett hangvételű rendezvényen ve-
hettek részt saját településükön, ahol – immáron hagyományosan 
– a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjai adtak a város lakói számára egy a forradalom hangulatát 
és szellemiségét méltó módon megidéző műsort, amelyen közre-
működött a Füzesgyarmati Hagyományőrző Egyesület Népdalköre 
48-as katonadalokkal és a Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar. Az ün-
nepi beszédet Bere Károly tolmácsolásában hallgathatták meg a 
jelenlévők. A műsor után – szintén hagyományosan – koszorúzás-
ra és a megemlékezés virágainak elhelyezésére került sor.

Kora este egy szép számú gyarmati küldöttség érkezett Borsra, 
és a testvértelepülés meghívására részt vett az ottani megemléke-
zésen. A rendezvény egy istentisztelettel kezdődött a helyi refor-

mátus templomban, amelyet követően a helyi gyerekek, a Tamási 
Áron Iskola diákjai adtak egy rövid műsort a borsi gyülekezet és 
a vendégek előtt. Az istentisztelet zárásaként Bors polgármeste-
re, Bátori Géza mondta el ünnepi gondolatait, majd Ibrányi Éva 
alpolgármester asszony tolmácsolta a gyarmatiak üdvözletét a 
jelenlévők számára.

Mindezek után a templomkertben lévő háborús emlékmű-
vet koszorúzták meg, és elindult a fáklyás felvonulás a közösségi 
házba, ahol a füzesgyarmati népdalkör és a helyi Galagonya nép-
tánccsoport közreműködésével egy ünnepi műsort tekinthetett 
meg a teltházas közönség, amelyet Kincses Zoltán állított össze, 
és Gulyás Erika és Kovács Ágnes művésznők adtak elő. Elmond-
ható, hogy méltó módon képviselte magát a település Borson is, 
hiszen a műsort állva tapsolta meg a közönség, és külön felemelő 
volt, amikor a Himnuszt a színpadi szereplők – helyiek és vendé-
gek - közösen énekelhették el a meghatott közönséggel. 

A borsi programot Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Beth-
len Gábor Alap támogatásával valósította meg.

Kettős ünnep, kettős megemlékezés
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Péli Sándorné Muci nénit köszöntöttük 90. születésnapja alkal-
mából Bere Károly polgármesterrel. Lányaim: Lola és Sziszi verssel, 
Nemes Bogi pedig énekkel köszöntötte az ünneplő családot. Az 
idősek iránti tisztelet és hála jeléül átadásra került Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által aláírt emléklap. 

Péli Sándorné Hradeczki Ilona 1928. február 27-én született Fü-
zesgyarmaton. Nővérével, Irénnel az egykori uradalmi gazdaság-
ban nőtt fel. Elemi katolikus iskola után, levelezőn végezte el a 
polgári iskolát. A háború után, 17 évesen került a Községházára. 
1953-ban kötött házasságot Péli Sándorral. Munkáséveit Szegha-
lomban kezdte, de gyermeke születése után visszajött Füzesgyar-
matra, és nyugdíjazásáig a hivatalban dolgozott. Az élet a legfon-
tosabb és legértékesebb kincsünk, amit Istentől kaptunk. Kilenc 
évtized mennyi mindent foglal magába. Muci nénivel beszélgetve, 
arra a kérdésre, hogy mit emelne ki az elmúlt évtizedekből, a leg-
fontosabb szó, amit említett: a szeretet. Hiszen Mucika néninek 
a legfontosabb volt, és most is az: adni, adni és adni… Munkás-
sága, tevékenysége kapcsán sok-sok embernek segített, melyet 
kitüntetések formájában többször is elismertek. Muci néni a vá-
ros társadalmi életének fejlődése területén, a lakosság érdekében 
hosszabb időn át végzett tevekénységéért 2009-ben PRO URBE ki-
tüntetést kapott. Fel sem lehet sorolni a hivatalban és a nyugdíjba 
vonulása utáni időben mennyi füzesgyarmati lakos ügyes-bajos 
dolgát intézte el. Életének jelentős részét képezte, és a mai napig 
is fontos számára katolikus hitének megőrzése, gyakorlása. Egy 
évtizeden át a helyi katolikus gyülekezet gondnokaként is tevé-
kenykedett. Egészségügyi állapota miatt a helyi idősek otthona 
a lakóhelye, de mindennapjait lánya, Mártika és veje, János - az 
unokák: Mártika és János, a kis dédunoka: Lia - teszik teljessé, 

valamint az élet iránti szeretete. Szépkorú polgárunk üzenete a 
következő: „szeressék és tiszteljék egymást az emberek!” Örülök, 
hogy családom nevében elfogultan, Füzesgyarmat Város nevében 
Bere Károly polgármester úrral köszönthettem Muci nénit 90. szü-
letésnapján!

Shakespeare egy gyönyörű idézete jutott eszembe a neves 
napon arcára nézve, amely így hangzik: „A szeretet úgy vigasztal, 
mint napfény eső után.” Ez a napfény sugárzik még ma is szépko-
rú polgárunk kedves tekintetéből, és szórja fényét, nyújt vigaszt a 
körülötte élőknek a mai napig.

Isten éltesse sokáig Muci nénit!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

2018 a Családok éve, ezért egyre több civil szervezet, mozgalom 
hívja fel a figyelmet a családok jelentőségére, a gyermekvállalás 
fontosságára. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom márci-
us 11-re hirdette meg az „Emeljük magasba gyerekünket” világre-
kord kísérletet, melyből meg is született a világrekord! Füzesgyar-
mat is csatlakozott a világrekordhoz, melynek során a Hotel Gara 
egyik medencéjében, babaúszáson emelték magasba gyerekeiket 
a résztvevők. A világrekordról, valamint a babaúszáson megörökí-
tett fotóról az RTL Klub is beszámolt.

- A magam és a többi résztvevő nevében is elmondhatom, 
hogy nagy örömmel voltunk részesei a világrekordnak. Nekem 
személy szerint nagyon szimpatikus a Három Királyfi, Három Ki-
rálylány Mozgalom tevékenysége, célkitűzése: fontos munkát vé-
geznek annak érdekében, hogy Magyarországon több gyerek szü-
lessen - nyilatkozta Dr. Takács Zsófia.

A világrekordról a beszámoló, valamint a füzesgyarmati Gara 
Hotel babúszásán készült fotó az alábbi linken tekinthető meg:

https://rtl.hu/rtlklub/reggeli/megvan-magyarorszag-el-
so-2018-as-vilagrekordja (3 perc 38-nál)

„Ne csak az éveidet számold, hanem úgy élj, hogy az éveid számítsanak.”

Füzesgyarmat is részese volt Magyarország első 2018-as világrekordjának

Tisztelt Lakosság!
A Sárréti Hulladékgazdálkodási Kft. ezúton tájékoztatja Önöket, 

hogy a hulladékszállítással kapcsolatosan az alábbiak szerint tart 
ügyfélfogadást.
Ügyfélfogadások helye: Közösségi Központ
Ügyfélfogadási idő: 13:00 – 16:00
Április 3., Május 15., Június 5., Július 3., Augusztus 7.
Szeptember 4., Október 2., November 6., December 4.,
Elérhetőség és előzetes egyeztetés: 66/470-383 v. 30/20/392-4560

Sárréti Hulladékgazdálkodási Kft.
5530 Vésztő, Kossuth Lajos u. 62.

Gyász
Szarka János (1947.)

Születések
Tóth Tímea Loretta 2018. 02. 28.

Házasságkötés
2018. 02. 23-án került sor Botos Ibolya Éva és Takács Csaba,
2018. 03. 14-én került sor Csák Szilvia és Madzel István
házasságkötésére. Gratulálunk az ifjú Pároknak!
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 ÖNKorMáNyzaTi  HíreK 
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügylete-
iből eredő fizetési kötelezettségeinek három 
évre várható összegét jóváhagyta.

 Megtervezésre kerültek az Önkormány-
zat feladataihoz igénybe vehető központi 
források és saját források. Az önkormány-
zat 2018. évi költségvetése elfogadásra ke-
rült, amely az elmúlt évekhez viszonyítva 
jelentős forrásokat tartalmaz helyi fejlesz-
tések, önerőből való végrehajtására.

 A Köztársasági Elnök az országgyűlési 
képviselők 2018. évi általános választását 
2018. április 8-ra tűzte ki. A szavazatszámláló 
bizottságok három tagját és szükséges szám-
ban póttagokat a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a Helyi Választási Iroda 
vezetőjének javaslatára megválasztotta.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete munkásszálló iránti tá-

mogatásra vonatkozó kérelmet nyújt be. A 
pályázati kiírás keretében 100 fős szállás-
hely kialakítására van lehetőség, 70%-os 
állami támogatás igénybe vétele mellett.

 A Képviselő-testület megindítja a ha-
tályban levő településrendezési rende-
zési terv felülvizsgálatát, a felülvizsgálat 
során több lakossági fórum és egyeztetés 
kerül lefolytatásra és hozzávetőlegesen 
egy-másfél évet vesz igénybe.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 
egyik legnagyobb értéke a település gyógy-
vize, valamint a település legfontosabb tu-
risztikai attrakciója a Kastélypark Fürdő. A 
Kastélypark Fürdő és környéke mind a tele-
pülés, mind a település mikrotérsége tekin-
tetében nagy jelentőséggel bír, amely erő-
sítésére került létrehozásra a „Gyógyhely” 
minősítés. A Képviselő-testület hozzájárult 
ahhoz, hogy a Füzesgyarmati Kastélypark 
Fürdő környezetének gyógyhellyé nyilvání-

tás iránti eljárása megindításra kerüljön. 
 Elfogadásra került az Önkormányzat 

2018. évi közbeszerzési terve.
 A Képviselő-testület a Hegyesi János 

Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-
mény alapító okiratát és Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát módosította, a Könyv-
tár 2017. évi szakmai munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 A helyi humán szolgáltatások fejlesz-
tése tárgyában kiírt pályázat keretében a 
szolgáltatások könnyen elérhetővé tétele 
érdekében egy mikrobusz bérlésére van le-
hetőség, amelynek bérleti díja és fenntar-
tási költsége a támogatás terhére kerülne 
finanszírozásra. Ezzel egy időben az önkor-
mányzat tulajdonában lévő egyik kisbusz 
értékesítésre kerül.

 Az épülő tanuszoda elnevezése tekin-
tetében pályázat kerül kiírása, melynek ke-
retében a lakosság felterjesztheti ötleteit.

Gyász

Születések

Házasságkötés

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni 
ápolását végző nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. 
Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díj 
állapítható meg.

Az ápolási díjra való jogosultságot az alábbi feltételek szerint 
lehet igényelni: 

- ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos vagy 18 éven aluli 
tartósan beteg (alap összegű ápolási díj),

- ha az ápolt személy fokozott ápolást igénylő súlyosan fogya-
tékos (emelt összegű ápolási díj),

- ha az ápolt személy kiemelt ápolást igényel (kiemelt összegű 
ápolási díj).

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet formanyomtatvá-
nyon kell benyújtani, mely elérhető a www.bekesijarasok.hu web-
oldalon is vagy a Kormányablakokban az ügyfél rendelkezésére 
áll. Az ápolási díj havi alapösszege a 2018. évben havi bruttó 32 
600 forint.

Alap összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó 
és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan 
beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Az alap ösz-
szegű ápolási díj összege bruttó 32 600 forint, nettó 29 340 forint.

A járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 
személy gondozására, ápolására tekintettel emelt összegű ápo-
lási díjat állapít meg. A fokozott ápolási szükséglet vizsgálatára 
szakértő kerül kirendelésre. Fokozott ápolást igényel az a súlyo-
san fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem 
képes: étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet 
használni, vagy lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem 

– közlekedni, feltéve, hogy ezek közül legalább három egyidejűleg 
fennáll.

A szakértő a vizsgálat időpontjáról legalább három munkanap-
pal megelőzően értesíti az ápolást végző személyt. Az emelt ösz-
szegű ápolási díj összege bruttó 48 900 forint, nettó 44 010 forint.

Kiemelt ápolási díjra való jogosult, aki komplex minősítés 
alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 
és egyes törvények módosításáról szóló törvény alpontja szerinti 
„E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, 
ápolását végzi, vagy olyan hozzátartozójának gondozását, ápolá-
sát végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri 
rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyaté-
kosságra tekintettel folyósítják. A kiemelt ápolási díj összege brut-
tó 58 680 forint, nettó 52 815 forint.

Az ápolási díj összegét 10 % nyugdíjjárulék terheli; az ápolási 
díj szolgálati időre jogosít, ami a nyugdíj megállapításához szük-
séges időbe beleszámít.

2018. január 01. napjától új ellátási forma, a tartós ápolást vég-
zők időskori támogatása igényelhető. A havi 50 ezer forintos ösz-
szeget az a nyugdíjas kaphatja, aki gyermekét legalább húsz éven 
át otthon gondozta, ezalatt legalább egy évig emelt szintű vagy 
kiemelt ápolási díjat kapott. Ez az ellátás az ápolási díjjal együtt is 
folyósítható. Az ellátás iránti kérelem a Járási Hivatal Kormányab-
lak Osztályán is benyújtható, a kérelem elbírálásához szükséges 
adatokat - a kérelmezőnek az adatlapon tett nyilatkozata alapján 
- az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv szerzi be.

Détárné Molnár Andrea sk. hivatalvezető

ápolási díj 2018-ban

 SzeGHaLMi járáSi  HivaTaL Hírei  
� 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 4.
� 66/470-041
� szeghalom.jaras@bekes.gov.hu
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KCr-el kapcsolatos tudnivalók

Ötvenezredik ügyfél a Szeghalmi Kormányablakban

2015. január 1-jén a 2014. évi XCIII. törvénynek és a 345/2014. 
(XII.23.) Korm. rendeletnek (továbbiakban KCR rendelet) megfele-
lően az ingatlan-nyilvántartási rendszerekben letiltásra került a 
földrészletek címmódosításának lehetősége, ezért a járási hivata-
lok földhivatali osztálya abban az esetben tudja módosítani ingat-
lan címét, ha azt maga a tulajdonos kéri. 

A fenti időpontban elindult a központi címregiszter (KCR), mely 
a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások 
együttműködési képességének elősegítésére és az egységes cím-
kezelés biztosítására szolgál. Ez egy olyan, a nyilvántartások közötti 
együttműködést elősegítő központi nyilvántartás, amely a címada-
tok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adat-
forrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati 
nyilvántartások számára. A jogalkotói elvárások szerint a KCR teljes 
körű működésével megszűnik mindennemű ellentmondás, amely 
eddig jellemezte a különböző nyilvántartásokban tárolt címeket.

A KCR egy olyan nyilvántartás, amely csak címadatokat tartal-
maz, anélkül, hogy a címeket személynévhez vagy más adathoz 
kapcsolná. Erre a nyilvántartásra rákapcsolódnak más hatósági 

nyilvántartások, amelyek a kapcsolódás után már csak a KCR-ből 
nyerik a címadatot, ezzel biztosítva, hogy minden kapcsolódó nyil-
vántartásban ugyanazok az érvényes címadatok szerepeljenek.

A KCR rendelet hatálya alá tartozó minden ingatlannak (bel-
területi építési telek, épületek, az épületen belüli lakások, építési 
engedély köteles pincék, külterületi ingatlanok közül azok, ame-
lyeken épület vagy pince áll) önálló címkoordinátája van. 

2015. január 1. napjától a jegyzők által jóváhagyott adatok ér-
vényes adatként szerepelnek a KCR-ben. A nyilvántartások napra-
készen tartásáról a jegyzők kötelesek gondoskodni.

Az ingatlanügyi hatóság minden változási vázrajz alapján átve-
zetett ügyben az átvezetést követően (a vázrajz és az adatlap meg-
küldésével) haladéktalanul adatot köteles szolgáltatni az illetékes 
jegyző részére, aki gondoskodik az adatok feltöltéséről. Abban az 
esetben, ha a tulajdoni lapon a „felülvizsgálat alatt” megjegyzés 
jelenik meg, az arra utal, hogy az érvényes címképzés már folya-
matban van. A megváltozott adatok automatikus frissítéssel jelen-
nek meg az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban.

Détárné Molnár Andrea sk. hivatalvezető

A Szeghalmi Járási Hivatal Szeghalmi Kormányablakában Dr. 
Kovács József országgyűlési képviselő, Dr. Krizsán Anett a Békés 
Megyei Kormányhivatal igazgatója, valamint Détárné Molnár And-
rea a Szeghalmi Járási Hivatal vezetője 2018. március 1-jén délelőtt 
köszöntötte az 50 000. ügyfelet. 

Dr. Krizsán Anett elmondta, hogy a kormányablakokban az in-
tézhető ügyek számának folyamatos növekedésével, az egyabla-
kos ügyintézésnek köszönhetően, egyre nagyobb ütemben növek-
szik a szolgáltatást igénybevevő ügyfelek száma. Ezt támasztja alá, 
hogy a Szeghalmi Kormányablakban, amely 2015. május 4. napja 
óta működik, a 10.000. ügyfelet 2015. december 17-én, a 30.000. 
ügyfelet 2017. február 20. napján köszöntötték. Kiemelte továbbá, 
hogy a Szeghalmi Járási Hivatal, a megyében egyedüliként három 
kormányablakot működtet, a székhely településen kívül Füzes-
gyarmaton és Vésztőn.

Dr. Kovács József köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a köz-
igazgatás átszervezése révén a szolgáltatást közelebb vitték az 
ügyfelekhez. Az egységes arculattal kialakított, modern kormány-

ablakokban szívesen intézi ügyeit a lakosság, amit az ügyfél-elé-
gedettségi adatok is alátámasztanak, melyek alapján elmondható, 
hogy 10 ügyfélből 9 elégedetten távozik a kormányablakból.

Kovácsné Szatmári Henrietta szeghalmi lakos ötvenezredik 
ügyfélként családjával érkezett a kormányablakba, kiskorú gyer-
mekei részére igényelt személyazonosító igazolványt. 

A Szeghalmi Kormányablak heti 35 órában tart ügyfélfogadást, 
lehetőséget biztosítva az ügyfeleknek arra, hogy hivatalos ügyei-
ket akár munkaidőn kívül is el tudják intézni. Az ügyek többségét 
a klasszikus okmányirodai ügyek – gépjármű ügyintézés, személyi 
okmányok kiállítása – teszik ki, de a KIÜSZI munkaállomások for-
galma is jelentős, itt leginkább szociális, családtámogatási, társa-
dalombiztosítási, vagy nyugdíj ügyekben nyújtanak be kérelmet, 
vagy kérnek tájékoztatást ügyfelek.

Kezdetben a heti átlagos ügyfélszám 300 körüli volt, ma már 
450 körül mozog. Az ügyfélszám évről évre nő, 2016-ban 27,5 %-kal, 
2017-ben pedig 32 %-kal haladta meg az előző évit.

Détárné Molnár Andrea sk. hivatalvezető

A GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Rendszer és a GINOP 5.1.1-15 
„Út a munkaerőpiacra” elnevezésű programok keretében az idei 
évben is lehetőség van regisztrált álláskeresők számára, támoga-
tott képzések elvégzésére. A programok célja, hogy az álláskeresők 
nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni az elsődleges munka-
erőpiacon. 2018 áprilisában szeghalmi képzési helyszínen kerül le-
bonyolításra a Tisztítás-technológia szakmunkás képzés, valamint 
Targoncavezetői képzés Vésztőn. A szeghalmi járásban élőknek 
lehetősége van további képzésekre is jelentkezni, amelyek békés-
csabai helyszíneken indulnak.

A szakképesítéssel rendelkezők jelentkezhetnek nyelvi képzé-
sekre. Angol nyelvből alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsga felké-
szítő képzések, német nyelvből alap- és középszintű nyelvi képzé-
sek indulnak. Támogatott formában gépjárművezetői képesítések, 
„C+E+Tehergépkocsi” vezetői alapképesítés és „D” kategória+autó-
buszvezetői alapképesítés megszerzésére nyílik lehetőség a járási 
hivatal segítségével. 2018. március és április folyamán a következő 
képzésekre jelentkezhetnek az álláskeresők:

Asztalos, Elektronikai műszerész, Épület- és szerkezetlakatos, 
Fegyveres biztonsági őr, Gyermek- és ifjúsági felügyelő, Logisztikai 
és szállítmányozási ügyintéző, Nyomdaipari technikus, Pék, Pénz-
ügyi- számviteli ügyintéző, Raktáros, Személy- és vagyonőr, Vállal-
kozási és bérügyintéző, Villanyszerelő.

Az álláskeresők a képzés idejére jogosultak keresetpótló jutta-
tásra, a lakóhely és a képzés helyszíne között az utazási költséget 
is megtérítjük, valamint a teljes képzési díj és az első vizsga költ-
sége sem az ügyfelet terheli. A programok célja a 25 év alatti fia-
talok, valamint a 25-64 év közötti álláskeresők, különös tekintettel 
az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők segítése. A képzés 
elvégzését követően az ügyfeleknek lehetősége nyílik támogatott 
foglalkoztatásra, lakhatási és vállalkozóvá válási támogatásra.

A képzésekkel kapcsolatban érdeklődni a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán le-
het. 5520 Szeghalom, Bocskai utca 8. Telefon: 66/371-363

Détárné Molnár Andrea sk. hivatalvezető

Támogatott munkaerőpiaci képzések a Szeghalmi járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán
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Minden iskola életében jelentős szerepet játszanak a versenyek, hi-
szen így tudjuk lemérni, kipróbálni azt a tudást, amit mindennapok során 
befogadnak a diákjaink. Szinte nincs hét, mikor valamilyen helyi, területi 
vagy megyei versenyen ne venne részt tanulónk, akár humán, reál vagy 
művészeti területen. Február hónapban büszkék lehettünk a következő ta-
nulókra: A megyei Zrínyi Ilona matematikaversenyen Székely Norbert (5.c) 
14. helyezést ért el, Székely Tamás (7.a) pedig 9. lett. A Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei fordulóján részt vett Jaku-
sovszki Réka Panna (5.b), Földi Annamária (6.b) és Székely Tamás (7.a), a 
megyei Kazinczy Ferenc szépkiejtési versenyen pedig Gulyás Fanni (7.b) és 
Szekerczés Roberta (7.c) képviselhette iskolánkat. A művészeti iskolások a 
Vésztői területi festészeti versenyen mérethették meg magukat, Gali Nóra 
(2.b) 3. helyezést ért el, míg munkájáért különdíjat kapott Holcz Hanna 
(2.a), Nagy Eszter (5.b), Patai Zita (7.b) és Rácz Gergő (7.c). 

A helyi Szép füzet versenyünkre mintegy 136 füzet érkezett be, sok 
igényesen vezetett órai jegyzettel találkozhattunk. A helyezettek felsoro-

lás-szerűen, elsőtől harmadikig: 1. évfolyam: Bagdány Anna (1.b), Nagy Ildi-
kó (1.a), Szijjártó Balázs (1.b). 2. évfolyam: Nagy Gabriella (2.a), Behán Zsófia 
(2.b), Budai Martina (2.a). 3. évfolyam: Zsibrita Hanna (3.a), Mata Zsófia 
(3.b), Lukács Ákos (3.a), Pál Sándor (3.a), Bujdosó Glória (3.b). 4. évfolyam: 
Szilágyi Szilvia (4.b), Dienes Réka (4.b), Túri Izabella (4.a). 6. évfolyam: Búza 
Barbara (6.b), Földi Annamária (6.b), Szijjártó Inez (6.b). 7. évfolyam: Szarka 
Zita (7.a), Kovács Eszter (7.b), Füredi Bence (7.c). 8. évfolyam: Szabó Tímea 
(8.b), Kádár Lilla (8.c), Nagy Adrienn (8.a).

Az év pedig még csak most kezdődött, ezután is sorra jönnek a tanul-
mányi versenyek, amikre lelkiismeretesen készülnek diákjaink. Reméljük, 
hogy máskor is ennyi szép eredményről írhatunk. 

A február nálunk még a Jótékonysági Iskolabál miatt is jelentős volt, 
aminek idei bevétele 380 000 Ft. Ezúton is szeretnénk még egyszer meg-
köszönni a támogatóknak, a szervezőknek, segítőknek, azoknak, akik 
támogatójegyet vettek, és persze mind a 113 főnek, aki velünk mulatott 
azon az estén!

Tisztelt Szülők, Kedves Támogatók!
A Füzesgyarmat Idegen Nyelv Oktatásáért Alapítvány 
szívesen fogadja adója 1%-ának támogatását. Az alapítvány 
támogatja a gyermekek idegen nyelv oktatását, táborban való 
részvételét, eszközök vásárlását. Adószám: 18390296-1-04

Támogatásukat köszönjük: Kuratórium tagjai 

Kedves Szülők, Tisztelt Támogatók!
A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyerme-
keiért Alapítvány idén is szívesen fogadja adója 1%-át. 
Alapítványunk a támogatásokat a gyermekek táboroztatására, 
színházlátogatásra, oktatási eszközök fejlesztésére fordítja. 
Adószám: 18379761-1-04 Segítségüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel: A Kuratórium

Tisztelt Szülők, Kedves Támogatók!
Az Ulatowszky Ervin és Majláth Erzsébet Közhasznú Alapítvány 
a Gyermekekért szívesen fogadja adója 1%-át. Az alapítvány a 
2-4. osztályos rászoruló gyermekek iskolakezdését támogatja. 
Adószám: 18393615-1-04 Segítségüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel: A Kuratórium

Tisztelt Szülők, Kedves Támogatók!
A Pálfi János a Füzesgyarmati Gyermekeiért Alapítvány szíve-
sen fogadja adója 1%-át. Az alapítvány a középiskolai tovább-
tanulásban segíti a gyermekeket. Adószám: 18381511-1-04

Segítségüket ezúton is köszönjük! Tisztelettel: A Kuratórium

Tisztelt Támogatók, sportot Kedvelők!
A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület az idén is 
szívesen fogadja adója 1%-át. Egyesületünk a támogatásból 
befolyt összeget sportszerek vásárlására, gyermekek sporto-
lására, versenyeztetésre fordítja. Adószám: 18377927-1-04

Tisztelettel: Az Elnökség

Kedves Szülők, Támogatók, Tisztelt Füzesgyarmatiak!

A Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány az idén is 
szívesen fogadja adója 1%-át. Az alapítvány a támogatási 
összeget felszerelésekre, egységes ruházat vásárlására, a gye-
rekek utaztatására és táboroztatásra fordítja. Adószámunk: 
18388336-1-04 Segítségüket ezúton is köszönjük!

Köszönettel: Németi Judit

Április 25. Közösségi Központ Június 6. Közösségi Központ
Augusztus 2. Közösségi Központ Október 3. Közösségi Központ
December 12. Hotel Gara

Szarka Ferencné
Vöröskereszt Városi Alapszervezet titkára

iskolai hírek

adó 1%

vöröskereszt Füzesgyarmati alapszervezete
2018. évi véradások időpontja és helyszíne
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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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2017-ben is folytatta a turisztikai értékek megismertetését a 
Körös-Sárrét Turizmusáért egyesület

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület mára a kistérség tu-
rizmusának legfontosabb idegenforgalmi civil szerveződése. Te-
vékenységünkkel évente kb. 10 000 főt érünk el, mely Zsadány, 
Biharugra, Okány, Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom, Ecsegfalva, 
Dévaványa, Körösladány, Bucsa, Kertészsziget, Füzesgyarmat tele-
pülésekre terjed ki. 2017-ben is folytattuk a térséget népszerűsítő 
munkánkat, melyhez 500 000 Ft-os támogatást kaptunk a Nemzeti 
Együttműködési Alaptól. Előadásokat tartottunk az ifjúság szá-
mára a térségben található természeti és épített örökségeinkről. 
Szeretnénk növelni a turisztikai értékek ismertségét az oktatási 
intézményekben. Ezáltal elősegítve, hogy minél több osztálykirán-
dulást, a tananyag elmélyítését segítő ismeretszerző utat a kistér-
ségünkön belül valósítsanak meg, kihasználva a helyi humán és 
természeti erőforrásainkat. 2017-ben közel 2 000 példányt sikerült 
újra nyomtatni a Körös-Sárréti Kalauz kiadványunkból is.

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület és a Tourinform Kö-
rös-Sárrét iroda az idei évben is számos turisztikai kiállításra és 
környékbeli rendezvényre tervezi a kitelepülést. Márciusban Mis-

kolcon és Debrecenben, áprilisban Szolnokon, Kovászna megyé-
ben, augusztusban Kolozsváron, októberben a Kolbászfesztiválon 
Békéscsabán jelenünk meg a kiadványainkkal. A nyári hónapok-
ban a térségi nagyrendezvényeken (falu- és városnapok) is meg-
találhatóak lesznek a prospektusaink.

A térségbe érkező turisták továbbra is kölcsönözhetik azokat 
a kerékpárokat, melyet a tagtelepüléseinkre helyeztünk ki. Ezzel 
kapcsolatban további információt a www.sarretitura.hu honlapon 
találhatnak az érdeklődők. Mivel igény mutatkozott gyermekke-
rékpárok kölcsönzésére is, ezért megragadva a lehetőséget, pá-
lyázatot nyújtottunk be a LEADER Helyi Akciócsoporthoz abban 
reménykedve, hogy újabb forrást kaphatunk kerékpárvásárlásra.

A közelmúltban újraválasztásra került az egyesület vezetősé-
ge. Kláricz János (Bucsa polgármestere) újabb három évre kapott 
bizalmat a munkájához. Hamarosan elkészül a Templom – és Kas-
télytúra kiadványok aktualizált, újranyomtatott változata is, így ki-
adványokkal ellátva invitálhatjuk térségünkbe a turistákat.

Ha Ön is szeretne tenni térségünk turizmusának fejlesztéséért, 
szeretettel várjuk közösségünkbe!

Körös-Sárrét Turizmusáért egyesület
Székhely: 5526 Kertészsziget, Kossuth utca 1.

Iroda/levelezés: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Tel.: 66/470-395, 30/372-3634 • E-mail: kstedoc@gmail.com

www.sarretitura.hu; http://kste.gportal.hu/

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Füzesgyarmati 
Helyi Szervezete csatlakozott a Békés Megyei Szabadidős Klub fel-
hívására a „Téli Séta” elnevezésű programjához, melyet február 24-
én, szombaton tartottunk meg. A napsütéses szeles időben kevés 
létszámmal, de jó hangulatban tettük meg a piactértől indulva az 
Árpád utcán végig, majd a Kossuth utcán visszatértünk a kiindulási 
pontra. Útközben meg-megállva kicsit beszélgettünk, pihentünk, 
majd tovább folytattuk utunkat. Kellemesen elfáradva indultunk 
haza.

Németi Imréné szervezetvezető

A fenti címmel tartott teltházas előadást - ismételt meghívásomra – márciusban Lip-
pai Marianna motivációs tréner Füzesgyarmaton. Már az őszi előadás megmutatta szá-
momra, hogy igény mutatkozik az itt élők körében az ilyen és hasonló rendezvényekre is. 
Mivel 2018. a családok éve, ebből kiindulva határoztuk meg a címben szereplő irányvo-
nalát az egész előadásnak. Hiszem, hogy akik eljöttek rendezvényünkre értékes lélekerő-
sítő gondolatokkal lettek gazdagabbak, és egy kicsit szebbé, boldogabbá tehettük ezt a 
szombatot. Akár bevalljuk, akár nem, mindannyian boldogságra, szeretetre, elfogadásra 
vágyunk. Akár békét keres a lelkünk, akár gyógyul, mindig a szeretet az, ami átsegíti az 
embert a nehéz helyzetekben is, megtalálva a mindennapok gondjaiban is az életünk 
értelmét. Éppen ezért ne feledjék, „Az élet szép! Nagyon szép!” (L.M.)

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselő

Téli Séta

„Család, Hit, Szeretet”
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A Szeghalmi Rendőrkapitányságon tartotta a Városi Bal-
eset-megelőzési Bizottság az évértékelő ülését.

A Bizottság 2017. évi munkájának értékelésére és a 2018. évi 
feladatokat meghatározó ülésre 2018. február 22-én került sor, 
melyre Pardi Ildikó rendőr alezredes, a Békés Megyei Baleset-meg-
előzési Bizottság titkára is elfogadta a meghívást.

Az értekezleten a rendőrkapitányság illetékességi területén mű-
ködő egyesületek, intézmények, szakhatóságok képviselői, vezetői 
vettek részt. A megnyitót követően Szabó Lajos r. százados a 2017. 
évre vonatkozóan az illetékességi területen bekövetkezett baleseti 
helyzet alakulásáról számolt be, ezt követően a Békés megyei Ren-
dőr- főkapitányság képviseletében Pardi Ildikó c. r. alezredes szin-
tén a múlt évet tekintve Békés megye baleseti helyzetét ismertette. 
A folytatásban a 2018. évi munkatervben meghatározott, a baleset- 
megelőzési tevékenységgel kapcsolatos feladatok és programok 
ismertetése következett. A jelenlévő tagok egyetértettek abban, 
hogy a megfelelő életkorban, a megfelelő tartalommal és módon 

végzett közlekedésre nevelés a gyermekek biztonságát, életének, 
testi épségének védelmét jelentheti. Ugyanakkor egyetlen gyer-
mekbaleset, s egyetlen gyermek áldozat is több az elfogadható-
nál! Ennek érdekében 2018. évben is a munkatervnek megfelelően 
megrendezésre kerülnek a baleset-megelőzést célzó vagy előse-
gítő vetélkedők, rendezvények, melyek lebonyolításában jelentős 
szerepet vállalnak a tagok is. Az elmúlt időszak tevékenységének 
értékelésén túl, illetve a beszámolók elhangzását követően a ta-
gok ismertették a felvetéseiket, tapasztalataikat, észrevételüket és 
javaslatukat, valamint biztosították a tagokat, hogy a továbbiakban 
is segítő, közreműködő szerepet töltenek be a baleset megelőzési 
munkában, a közlekedésbiztonság javulásának fokozásában.

Az értekezlet végén a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője, 
Szalai Zoltán rendőr ezredes megköszönte a közös munkavégzést 
és a tagoknak további eredményes munkát, sikeres együttműkö-
dést kívánt.

Szeghalom Városi Baleset-megelőzési Bizottság

évértékelő ülés

Jelentkezzen családjával a közlekedik a család közlekedésbiz-
tonsági vetélkedőre, és nyerjen egy SKODA RAPID FAMILY-t!

A versenyre azon családok jelentkezhetnek, ahol legalább az 
egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedély-
lyel, valamint 6 és 17 év közötti gyereket/ gyerekeket nevelnek. 

2018. április 14. 09:00 – 13:00 Békéscsaba, AutoMobil Körös 
Kft. SKODA szalon (Szarvasi u. 74.)

A területi versenyeken a legjobban szereplő családok 2018. 
június 23. és 24. között országos döntő keretében mérhetik ösz-
sze tudásukat. Az első helyezett család egy SKODA RAPID FAMILY 
személygépkocsit nyer, de valamennyien értékes díjazásban ré-
szesülnek.

Bővebb információ: www.kozlekedikacsalad.hu

A helytörténeti munkának akkor van értelme, ha annak van 
látványa a lakosság részére. Máskülönben azt sem tudják az em-
berek, hogy létezünk. Ezért kell a település múltját – „Őseink ha-
gyatékát” bemutatni egy állandó kiállításon, melyre helyhiány mi-
att jelenleg nincs lehetőségünk. 

2016. novembere óta keresünk olyan épületrészt, épületet, 
mely munkánk végzésének színtere lehetne, ahová az anyagokat 
begyűjtjük, rendszerezzük, megőrzésükről gondoskodunk, a lakos-
ság részére láthatóvá tennénk. Fontos, hogy a fiatalok már óvodás 
kortól folyamatosan ismerjék meg településünket, becsüljék meg 
a múlt emlékeit, hisz ez a hazafias nevelés első, egyik legfonto-
sabb módja. Kötődjenek a településhez, legyen minél több isme-
retük róla. Igazán annak van honvágya külföldön, aki a lakóhelyé-
hez szorosan kötődik. A Szelei család több, mint 40 éve települt ki 
Ausztráliába, de a még életben lévő azon családtagjai, akik innen 
mentek el, még mindig hálásan gondolnak szülőhelyükre. 

Az Önkormányzat, a város polgármestere is egyre inkább elis-
meri munkánkat, és azon vannak, hogy helyiség gondjaink mielőbb 
megoldódjanak. Mert látják, hogy ténykedünk, bekapcsolódunk a 
város életébe. Mi is keressük a megoldást ennek a létfeltételnek a 
megteremtésében.

Volt egy kis „bezárkózás” szervezetünk életében, de ez már a 
múlt. Várjuk közénk mindazokat, akik tenni akarnak ezen a terü-
leten is, hogy még ők maguk, de utódaik is minél teljesebb képet 
tudjanak a településről alkotni.

Kevés pénzből nehéz nagyot alakítani, de lépésről lépésre ha-
ladva a működés feltételeit igyekszünk megteremteni helyi és or-
szágos pályázati lehetőségekkel is.

Felismertük, hogy minden, a településünket érintő informá-
ciót előre meghatározott tematika szerint digitálisan is össze kell 
gyűjteni azért, hogy megmaradjon az utókor számára, illetve bárki 

hozzáférhessen akár csak érdeklődés szintjén is. Így a lakosság 
körében meglévő korábban készült film, videokazetta, magnóka-
zetta anyagát számítógépen adattárba visszük be. Ennek feltétele-
it igyekszünk ez évben teljesen megoldani. Pályázati pénzből már 
2 db 1-1 TB kapacitású külső adattárolót beszereztünk az elmúlt 
évben. Hamarosan kapunk az Önkormányzattól használt számító-
gépet, melynek tároló kapacitását megnöveljük a biztonsági szem-
pontok mellett. Ez évi pályázatunkban is ez szerepel elsődleges 
helyen, mivel az adattár biztonságos működéséhez a számítógép-
re vitelkor másolatot kell készíteni, mivel tudjuk, ami elromolhat, 
az el is romlik. De ha másolat is van, már hosszabb távon bizton-
ságosabb az adattárolás. Ez a munka is nagyon aprólékos, időigé-
nyes, nagy odafigyelést kíván. 

Egy 30-40 éves, a városban bármilyen rendezvényről készült 
filmet már közel két nemzedék nem láthatja, hisz elmentek az élet 
rendje szerint. De alkalom nyílik arra, hogy a város arculatának 
változását is lássuk. Az idősebbeknek emléket, a fiataloknak új él-
ményt jelent.

Bárminemű segítséget a múlt emlékeinek megőrzése érdeké-
ben várunk és elfogadunk!

Ibrányi János elnök

A Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület legutóbbi közgyűlésén 
Csák Imre lett az Egyesület elnökhelyettese, akit a tagság egy-
hangúlag választott meg. A tagsággal való szorosabb kapcsolat 
kialakítása érdekében - a hónap utolsó csütörtöki nap kivételé-
vel – csütörtöki munkanapokon fogadóórát tartunk a Családsegítő 
Központban, Füzesgyarmat, Bethlen utca 9. szám alatt.

Ibrányi János elnök

viGyázz, KreSz, rajT!

Csánki Dezső Helytörténeti egyesület hírei
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Farsang kupa
2018. február 10-én Füzesgyarmat megrendezte az első Farsang 

kupa lánylabdarúgó tornát. A lány labdarúgás népszerűsítésén túl, a 
kupa lehetőséget biztosított az általános iskolás lányainknak, hogy 
megmérettessék magukat a téli időszakban is. Egész évben lelke-
sen készülnek a soron következő mérkőzésre, ez most is meghozta 
gyümölcsét. Füzesgyarmat csapata megszerezte a kupát, a második 
helyen Körösladány, harmadik helyen Biharnagybajom végzett.
A különdíjazottak:
Gólkirály: Jakus Lili (Füzesgyarmat), 7. a osztályos tanuló
Legjobb kapus: Szabó Flóra (Körösladány),
Legjobb játékos: Jakus Lili (Füzesgyarmat),
Legjobb hazai játékos: Nagy Nikolett (Fgy.), 5.b osztályos tanuló.

Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette a Farsang kupa 
megrendezését, vagy bármilyen módon a segítségünkre volt. Re-
mélem, a kupa megrendezése hagyomány lesz februárban, és ha-
sonló sikereket érünk el. Babai Sándor

A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség közös szervezésé-
ben tavaly kilenc város, 10 országos mazsorett fesztiválnak adott 
otthont. Újfehértón (2018. 03. 03.) az év első fesztiválján, Dr. Tóthné 
Rozsályi Judit a MAFUMASZ alelnöke, a mazsorett szekció vezetője, 
ünnepélyes keretek között adta át ,,Az év legjobb fesztiválja 2017’’ 
címet, amelyet maximális pontszámmal a Füzesgyarmati Mazso-
rett Együttes, a Füzesgyarmati Mazsorett Fesztivállal nyert el.

Nagy öröm számunkra, hogy a résztvevők, a csoportvezetők, a 
zsűritagok és a jelenlévők elégedetten távoztak. Kiemelték a szívé-
lyes fogadtatást, a bőséges vendéglátást, az ízléses dekorációt, a 
minőségi ajándékokat, a változatos programlehetőségeket, a szer-
vezők segítőkészségét, figyelmességét.

Köszönjük Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, intézmé-
nyeinek, szervezeteinek, vállalkozóinak, magánszemélyeknek, szü-
lőknek, hozzátartozóknak, tanítványoknak a pozitív hozzáállását, 
példaértékű összefogását és anyagi áldozatvállalását.

A VI. Újfehértói Országos Mazsorett Fesztiválon (2018. 03. 03.) 
a Napsugár csoport ismét sikeresen szerepelt. A lányok Senior 
korcsoportban, Pom-pon kategóriában, Kiemelt Arany Oklevelet 
szereztek. A legjobb pom-ponos koreográfia díját Macskinné Pór 
Erzsébet nyerte el.

A csoport tagjai: Szőke Fanni, Kocsán Kitti Anikó, Széles Zorka 
Anna, Barna Napsugár, Szabó Alexa Izabella és Túri Judit.

KÖSZÖNJÜK szépen Füzesgyarmat Város Önkormányzatának a 
támogatást.

Művészeti vezető: Macskinné Pór Erzsébet

„az év legjobb fesztiválja 2017” címet a Füzesgyarmati Mazsorett együttes nyerte el

v. Szolnok open országos Mazsorett verseny
A 22 éves Füzesgyarmati Mazsorett Együttes három csoportjá-

val vettünk részt az év első versenyén, ahol remekül szerepeltünk.
EREDMÉNYEK: CSILLAGFÜRT csoport – Mini korcsoport – Mini 

formáció - Pom-pon kategória: I. helyezés
A Csillagfürt csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, Bánsághy 

Lara Ágnes, Budai Martina, Czibi Erzsébet, Nagy Ildikó, Somogyi 
Jázmin, Textor Sára Andrea, Túri Fanni, Vigh Bianka, Vigh Dorina.

SZÁZSZORSZÉP csoport – Gyermek korcsoport – Mini formáció 
- Bot kategória: IV. helyezés, Pom-pon kategória: I. helyezés

Százszorszép csoport tagjai: Báthori Petra, Hegyesi Ágnes, Im-
re-Erdős Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, Kovács Liliána Ildikó, 
Pálfi Angelika Ágnes és Szabó Réka Anna.

NAPSUGÁR csoport – Senior korcsoport – Mini formáció - Bot 
kategória: I. helyezés, Pom-pon kategória: I. helyezés

Napsugár csoport tagjai: Barna Napsugár, Kocsán Kitti Anikó, 
Szabó Alexa Izabella, Széles Zorka Anna, Szőke Fanni és Túri Judit.

Túri Judit – Senior korcsoport – Szóló kategória: III. helyezés
KÖSZÖNJÜK szépen a szülők és a hozzátartozók segítségét.
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Húsvéti hittel, énekszóval hirdetjük: „Krisztus feltámadott, kit 
halál elragadott,

Örvendezzünk vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, Alleluja!” 
(185. Dicséret)

A feltámadás szent pillanatát emberi szem nem láthatta. Hús-
vét hegyét felhő takarja el. De a hegy tövéből folyóvíz árad. Bősé-
ges e folyam, élő vizek áradása. Merítni belőle kegyelem. Virágva-
sárnaptól Húsvétig a Nagyhét eseményeit olvassuk Bibliánkban, 
tartjuk bűnbánati és ünnepi istentiszteleti alkalmainkat.

- Március 28. du. 17 óra Nagycsütörtök
- Március 29. du. 17 óra Nagypéntek, Passió
- Április 1. 06 óra, hajnali Istentisztelet az új temetőben
- Húsvét I. napi Ünnepi Istentisztelet a templomban, úrvacsora
Igét hirdet Gulyás Dóra teológa
- Húsvét II. napi Ünnepi Istentisztelet a templomban

Híreink: Templomfelújításunk mellett a tíz éve elcsendesedett 
/1895-ben felszentelt/ műemlék Orgonánk újbóli használatba vé-
telét is célul tűztük ki. Péntek Gergely orgonaépítő mester mérte fel 
orgonánk állapotát, hogy a megújuló templomban hálaadó éneklé-
sünket méltó módon kísérje a hangszerek királynőjének hangzása. 
Gyülekezetünk és városunk szép összefogást mutatott harangjaink 
újraöntésekor. Adakozásra buzdítjuk ismét azokat, akik megtehe-

tik, vagy épp lemaradtak a harangjainkra történő gyűjtésből. A régi 
mondás szerint: „Ahol volt víz, ott lesz víz, ahol volt píz, ott lesz píz!” 
Adakozni a meglévő alapítványunknál - A Füzesgyarmati Reformá-
tus Egyházközség Harangjaiért Alapítvány- számlaszám: 11733027-
20053402, illetve a Lelkészi hivatalban is lehet.

Tóth Zoltán református lelkipásztor

A Nobel-díjra is jelölt Füst Milán írja „Magyar könyörgés” című 
versében: Ó, mért nem küldöd sugárodat, / Ó, mért nem küldöd 
sugárodat, / Isten, mennyei kardodat? / És mért nem küldesz lát-
nokot, / Húnyt szemmel, aki vezetni szokott, / Rettenetes lángosz-
lopot? / Mit mutassunk?, nyitott sebeket, / Sáros, sebes, nyüves 
szíveket? / 

- Megalázottat ki szeret? / EMELD FEL MÉGEGYSZER A FŐNKET / 
GYŰJTSD ÖSSZE MEGTÖRT KIS ERŐNKET, / KÖNYÖRGENI, HOGY TUD-
JUNK ELŐTTED!” Tavaszt ígérő farsang és böjtelő után ránk szakadt 
a tél, pedig már nem csak kertjeink virágai, hanem lelkünk is nyi-
togatta rügyeit, bimbóit, az álmokat, terveket a Húsvét ünnepére.

Zavaros világunkban istenhitünket csak a Jézus által muta-
tott példával igazodhatunk el. Húsvéti hitünk oly erős kell legyen, 
hogy utána legyen kitartásunk megőrizni mindazt, amit magyar 
keresztény-keresztyén áldozatainkkal megteremtettünk itt, a Kár-
pát-medencében. Jubileumi évünk, az unitárius egyház születésé-
nek 450. évfordulóján megszületett az, amit évszázadok érdekből, 
féltékenységből elhanyagoltak, félretettek, sokszor vakvágányra 
vittek: a VALLÁSSZABADSÁG NAPJA, amit a Magyar Országgyűlés 
törvénybe foglalt február 20-án és minden év január 13-ra tette, 
annak emlékére, hogy a világon először 1568. január 13-án az er-
délyi tordai országgyűlésen kimondották az erdélyi rendek a val-

lás és lelkiismereti szabadságot, miszerint mindenki azt a vallást 
gyakorolhatja, mely felfogásával megegyezik, és hitéért senkit, se 
az igehirdetőt, se a követőit üldözni nem szabad, mert „a hit isten 
ajándéka”.

E történelmi eseményt március 9-én az unitárius egyház, más 
felekezetekkel, világiakkal, állami meghívottakkal a parlament fel-
sőházi termében megünnepelte hálaadással, konferenciával. Az 
ünnep a Vigadóban fejeződött be.

Kis gyülekezetünk is e jubileumi év eseményeihez kapcsolja 
rendezvényeit az egész év folyamán. Pályázunk, tervezünk, ün-
nepségeket rendezünk. Megemlékezünk egyházi-vallásos és tár-
sadalmi, állami ünnepeinkről. Március 15-én, nemzeti ünnepünk 
alkalmából emlékistentiszteletet tartottunk. A hónap végén, a Vi-
rágvasárnapja utáni Nagypénteken előadjuk a Passiót, majd Hús-
vét ünnepén három helyen is tartunk úrvacsorázó istentiszteletet: 
itthon a templomunkban, majd a helyi Hajnal István Idősek Ottho-
nában, délután pedig Gyulán, a Pándy Kálmán Megyei Részkórház 
ökumenikus kápolnájában. Járjuk meg nagyböjti utunkat Ady End-
re halhatatlan soraival: „Járj köztünk, drága Isten-ember, / Tavasz 
van, nőnek a gazok / S kevesek az igaz igazok!” Ennek szellemé-
ben adjon az Isten reményteljes tavaszodást, a nagyböjti út végig-
járását és áldott Húsvétot: Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök.

Ez évben is folytatjuk a kerékpártúrák szervezését időjá-
rástól és igényektől függően.

Egynapos kirándulást szervezünk az Egészségkör tagjai 
részére a fegyverneki Kálvária dombra, illetve igény esetén 
Bükkszentkeresztre, Szabó Gyuri bácsi bükki füvesember 
gyógynövénykertjébe.

Szarka Ferencné

Füzesgyarmati református egyházközség

Nagyböjti télben tavasz- és Húsvétvárás...

a Füzesgyarmati egészségkör 2018. évi rendezvényterve
A Füzesgyarmati Egészségkör 2018. évi rendezvényterve 

 

Program időpontja Program elnevezése Program helye 
Április 9. Gondolataink és sorsunk. 

Előadó: Kleiberné Nagy Katalin 
Civil Ház, Klapka utca 

Május 7. Holistic pulsing (lélekmasszázs) 
Előadó: Csák Lászlóné 

Civil Ház, Klapka utca 

Június 4. Egészségmegőrzés /Gyümölcsök, 
zöldségek, magvak, csírák/ 
Előadó: Lakatosné Borbíró Ilona 

Civil Ház, Klapka utca 

Július, augusztus nyári szünet  
Szeptember 3. 
Október 1. 
November 5. 
December 3. 

„A test, amiben élsz.” 
Előadássorozat mindenről, ami a 
testünk felépítésével, működésével, 
„meghibásodásával”, védelmével 
kapcsolatos.  
Előadó: Tóth Tünde 

Közösségi Központ 

 

Ez évben is folytatjuk a kerékpártúrák szervezését időjárástól és igényektől függően. 

Egynapos kirándulást szervezünk az Egészségkör tagjai részére a fegyverneki Kálvária 
dombra, illetve igény esetén Bükkszentkeresztre, Szabó Gyuri bácsi bükki füvesember 
gyógynövénykertjébe. 

 

Szarka Ferencné 



Húsvéti tojáskeresés 2-8 éves gyerekeknek
Időpont: 2018. április 1. 14:00 óra

Helyszín: Kastélypark Fürdő

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Húsvéti filmvetítés: Egy boltkóros naplója
Időpont: 2018. április 1. 19:00 óra

(Rossz idő esetén április 2-án)

Helyszín: Kastélypark Fürdő termál részlege

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mesebolt – 
kiállítás Pozojevichné Marika kézműves alkotásaiból
Megtekinthető 2018. április 6-ig

Helyszín: Szitás Erzsébet Képtár

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

B. Kiss Andrea: Az akácos út titkai 
/Könyvbemutató a Költészet Napja alkalmából/
Időpont: 2018. április 11. 17:00 óra

Helyszín: Városi Könyvtár

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dr. Zacher Gábor előadása
Időpont: 2018. április 13. 19:30 óra

Helyszín: Közösségi Központ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tűzoltó bál
Időpont: 2018. április 28.

Helyszín: Városétkeztetés

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

XXX. évfolyam 3. szám
2018. március

Kiadja: FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE • Felelős kiadó: DR. BLÁGA JÁNOS jegyző

Felelős szerkesztő: TŐKÉSNÉ GALI MÓNIKA • Szerkesztőség címe: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Füzesgyarmat Szabadság tér 1.
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Lapzárta minden hónap 30-án. A szerkesztőség a magán jellegű közleményekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

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

1.  Hol emelték magasba gyerekeiket a világrekord résztvevői?
 a, babatornán b, óvodában c, babaúszáson

2. Melyik település szerezte meg a Farsang kupát?
 a, Körösladány b, Füzesgyarmat c, Biharnagybajom

3. Hány véradásra kerül sor idén Füzesgyarmaton?
 a, 5 b, 2 c, 10

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

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

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

A januári számban megjelent TOTÓ nyertese:
Herczegh Zsuzsanna, 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!

• 3D látványtervezés
• értéknövelés
• stílustanácsadás
• átgondolt terek

•  személyre szabottan, 
akár egy szobára is

• gazdaságos csomagok
• egyedi megoldások


