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Fontos eseményen vagyunk túl, hiszen április 8-án döntést 
hozhattunk arról, hogy ki kormányozza tovább az ország sorsát. 
Az első kérdés nyilvánvalóan a választások eredményéről és an-
nak értékeléséről szólt.

- Bátran állíthatjuk – kezdte a válaszát Bere Károly polgármes-
ter -, hogy a választás a demokrácia ünnepe volt, hiszen a válasz-
tók mind országosan, mind Füzesgyarmaton nagyon nagy számban 
járultak az urnákhoz, hogy véleményt formáljanak a jövőjükről, a 
jövőnkről. A helyi eredményekről elmondható, hogy a FIDESZ-KDNP 
listát nagyobb számban támogatták, mint a korábbi választáson, 
ami egyrészt köszönhető a magas részvételi aránynak, másrészt 
egy komoly visszajelzés azzal kapcsolatosan, hogy jó irányba ha-
ladunk az országban és itt helyben is. Ez számomra is egyfajta 
megerősítést jelent az önkormányzati választások előtt, hogy ezt 
az irányt kell folytatnom, folytatnunk városunk fejlődése érdeké-
ben. A választások után persze jönnek a szorgos hétköznapok, és 
tovább tesszük a dolgunkat a városért, Füzesgyarmat lakóiért.

- Ha már a feladatoknál tartunk, akkor mi az, amit a legfon-
tosabbnak tart?

- Számos fórumon jártam a választások előtt, és itt, helyben 
is vendégünk volt Gulyás Gergely frakcióvezető úr egy lakossági 
fórum keretében, és ezeken az eseményeken szinte kivétel nélkül 
mindenhol felmerült a közutak állapotára vonatkozó kérdés, és a 
legtöbbször a legnagyobb gondként hozták fel a jelenlévők. Per-
sze ki-ki azt az utat, amely számára, a települése számára a leg-
fontosabb. A belterületi utak tekintetében mi magunk igyekszünk 
megtenni, amit lehet. Korábban is számos út esett át fejlesztésen, 
tavaly az Aradi utat tudtuk felújítani, és a jövőben nagygyepi ré-
szen szeretnénk a Csokonai, Vajda, Nagyváradi és Szabadkai utat 
felújítani. A külterületi utak, első körben a bucsai út kapcsán két 
polgármester társammal, Bucsa és Kertészsziget polgármesteré-
vel felvettük a kapcsolatot a közútkezelővel, Dr. Takács Árpád kor-
mánymegbízott úrral és Dr. Kovács József országgyűlési képviselő 
úrral, akik támogatásukról biztosítottak bennünket az ügyben, és 
biztosítottak arról, hogy fontos számukra a kérdés. Természete-
sen, ahogy feláll az új kormány, és kiderül, kihez fog tartozni a 
feladat, őt is meg fogjuk keresni a problémával, és szorgalmazni 
fogjuk, hogy mielőbb orvosolva legyen az.

- A kormányzat programjában kiemelt kérdés a családok tá-
mogatása. Helyben van-e olyan intézkedés, amely ez irányba mu-
tat, ezt a szemléletmódot erősíti?

- Természetesen számunkra is fontos, hogy a fiatalok helyben 
maradjanak, nőjön a gyermekvállalási kedv, és a családok hely-
ben találják meg számításukat. Ehhez a célhoz igyekszünk mi is 
hozzájárulni a magunk eszközeivel. Ilyen fontos lépés például a 
10.000 forintos albérleti támogatás, vagy az, hogy a fiatal házasok-
nak házvásárlásra adott 500.000 forintos támogatást megdupláz-
tuk 1 millió forintra, illetve a babaérkezési támogatásunkat 20.000 
forintról felemeltük 50.000 forintra. Bízunk benne, hogy ezekkel a 
lépésekkel is bizonyítékul szolgálhatunk arra, hogy Füzesgyarmat 
egy gondoskodó település, és odafigyel a családalapításra, ott-
honteremtésre vágyó fiatalokra.

- Milyen fontos fejlesztések, beruházások várhatók a városban 
a közeljövőben?

- Az első és legfontosabb, amit meg kell említenem, hogy az 
Önkormányzat és a KUKA Robotics együttműködésével a Kemping 
területén egy 100 fő befogadására alkalmas munkásszálló építé-
sét szeretnénk mielőtt megkezdeni. Ez a beruházás megnyugtató 
abból a szempontból, hogy a megye második legnagyobb foglal-
koztatója, a KUKA hosszabb távon gondolkodik településünkön, 
másrészről – távlati célokat is figyelembe véve - az ingatlan a jö-
vőben turisztikai célokat is szolgálhat majd. És ha már turisztiká-
ról és szálláshelyekről beszéltünk, meg kell említeni, hogy a Kisfa-
ludy program keretein belül beadtuk a pályázatunkat a fürdőben 
lévő panzió felújítására is. Ezek mellett folynak tovább a TOP-os 
(Területi Operatív Program) programok, azok előkészítése és lebo-
nyolítása, a sporttelepen is megépül a futópálya és egy külterületi 
kondipark. Nagy öröm, hogy a belvárosban elkezdődött egy tár-
sasház építése, illetve hogy megújulhat az egészségközpontunk. 

- Mi a helyzet a tanuszodával?
- Bízunk benne, hogy mielőbb átadhatjuk a lakosságnak, de 

addig is várjuk arra vonatkozóan az ötleteket, javaslatokat a la-
kosságtól, hogyan nevezzük majd el az uszodát. Eddig két név 
merült fel: a Kiserdei uszoda illetve a Blanckenstein uszoda, de 
további ötleteket várunk. 

Beszélgetés Bere Károly polgármesterrel

Adománygyűjtés
„Nem az számít, hogy mennyit adunk,
hanem, hogy mennyi szeretetet fektetünk az adásba”

Az utóbbi hetekben nagyon sokan segítő kezet nyújtottak 
felhívásainkra, hiszen két család otthonában is pusztított a tűz, 
hatalmas károkat okozva. Nem csak városunk lakói fogtak össze, 
hanem más településekről, illetve több országból – Németország, 
Belgium, Svájc, Románia – érkezett felajánlás a bajba jutott csalá-
doknak. Tótka Anikó és Nagy Enikő nevében is köszönettel tarto-
zunk mindenkinek, és jó érzéssel tölt el bennünket szervezőket is, 
hogy a bajban ilyen sokan összefogtak. 

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselő 
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Május 30. 
1. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadá-
sának elfogadása, a keletkezett pénzma-
radvány jóváhagyása
Előadók: Furkóné Nagy Izabella, 
gazdasági vezető
2. Közművelődési tevékenységről szóló 
beszámoló
Előadó: Bere Károly polgármester
3. Füzesgyarmat Város tekintetében a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tok átfogó értékelése
Előadó: Dr. Blága János jegyző

Június 21.
1. Az önkormányzati tulajdoni részesedéssel 
működő gazdasági társaságok 2017. évi gaz-
dálkodásáról szóló beszámoló (Füzesgyógy 
Kft. és Füzesgyarmati Ipari Park Kft.)
Előadók: Illetékes ügyvezetők
2. A Füzesgyarmati Sport Kör, a Női Kézi-
labda szakosztály és a Sárréti Gyöngyha-

lász Gyermeksport Egyesület beszámolója
Előadók: Boros Tibor, Tóth Lajos szakosz-
tályvezető, Bánfi Attila elnök

Augusztus 20. 
1. Ünnepi testületi ülés 

Szeptember 13.
1. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének félévi állásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

Október 25.
1. Beszámoló a Füzesgyarmati Lurkófalva 
Óvoda működéséről
Előadó: Károlyi Zsigmondné óvodavezető
2. Beszámoló a Tourinform Iroda működé-
séről
Előadó: Tőkésné Gali Mónika irodavezető

November 29.
1. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesü-

let munkájáról
Előadó: Elnök és Parancsnok

December 20.
1. 2019. évi Munkaterv összeállítása
Előadó: Dr. Blága János jegyző
2. 2019. évi belső ellenőrzési terv elfoga-
dása
Előadó: Bere Károly polgármester
3. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 
beszámolója
Előadó: Dr. Blága János jegyző
4. Beszámoló a helyi adózásról
Előadó: Dr. Blága János jegyző
5. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és 
Üdülési Szolgáltató Kft. és a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemelte-
tési Kft. 2019. évi üzleti tervének elfoga-
dása
Előadók: Illetékes ügyvezetők

Programunk címének azt adtuk, hogy „Az élet mo-
torja: A NŐ”. És hogy miért? Mert mi így is gondoljuk. 
Nem prédikálni szeretnénk arról, hogy mi a szeretet, 
a hit és a család. Mi valóban ebben, ezek szellemé-
ben éljük mindennapjainkat anyaként, nőként és 
bizony néha karrier szemléletű magyar polgárként. 
Mozgatórugói vagyunk egy gépezetnek, amelyet úgy 
hívnak: család. 

A nő anya, feleség, sok esetben családfenntartó. 
Egyben gyenge, támogatásra vágyó, csodálatos lény 
is, akinek szerepe a mai világban sokrétű és nehéz-
ségekkel teli. Ezt a tényt szem előtt tartva állítottuk 
össze programunkat, amelyen gondolataink és lehe-
tőségeink feltárása mellett kivételes ajándékunkat 
is átnyújthattuk az estre látogatóknak, Gájer Bálint 
kiváló swing énekes előadása által. 

A szerepek változásával azonosan azonban nem 
változott a családon belüli értékrendek általános megítélése. Ezért lényeges számunkra, és vállaltuk is a feladatot konzorciumvezető-
ként, hogy a nők atipikus foglalkoztatását elősegítő programok, érzékenyítő tréningek, képzések, valamint egy olyan központi helyszín, 
iroda felállítását tűztük ki célul, amely elősegíti ezen foglalkoztatási formák népszerűsítését, elterjesztését térségünkben is. Ehhez 
segítséget kaptunk. Egyesületünk, a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatallal és a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel karöltve a 
szeghalmi kistérségben az  EFOP-1.2.9-17-2017-0008 számú pályázaton nyert összeggel valósíthatja meg terveit. 

Köszönjük Dr. Kovács József országgyűlési képviselő úr támogatását és az EFI iroda együttműködését. Németi Beáta figyelemfelhí-
vását az egészséges táplálkozással kapcsolatban, Bernek Éva tájékoztatóját, valamint Antal Ágnes előadását CSALÁD, MUNKA, KARRIER 
címmel, amelyben egy közösségünkben élő személy, Sáriné Péli Márta tanárnő életpályájának bemutatásán keresztül tekinthettünk be 
egy nő életének alakulásába a felsorolt szempontok figyelembevételével.  

„Nincs oly bánat, nincs oly fájdalom, amelyre a női kezek gyógyírt ne találnának. Ez az ő varázserejükben rejlik. Ők az élet gyöngyei, 
akiknek vonzerő s ragyogás a végzetük.”

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
Margaréta Családos Egyesület elnöke

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi második félévi munkaterve

Születések
Sarkadi Luca Katalin   2018. március 13.

Házasságkötés
2018. 04. 6-án került sor Barta Edina és Tóth Zoltán,
2018. 04. 6-án került sor Bőr Andrea és Beke Sándor
házasságkötésére. Gratulálunk az ifjú Pároknak!

Az élet motorja: A NŐ
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Születések
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Elindult a „Térségi együttműködés a humán szolgáltatások fejlesztéséért” elnevezésű projekt 
Füzesgyarmaton és térségében 

 

Az EFOP-1.5.3-16 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű 
Európai Uniós projekt keretében 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el Füzesgyarmat 
Város Önkormányzata konzorciumban Bucsa Község, Darvas Község, Kertészsziget Község, Tarhos 
Község Önkormányzatával, valamint az Ösvény Esélynövelő Alapítvánnyal és a Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti intézménnyel. 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kiemelt célja a kihasználatlan társadalmi erőforrások 
bevonása a társadalom fenntartásába, vagyis a gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása, a tartós 
szegénységben élők felzárkóztatása, valamint a periférikus élethelyzetek megszüntetése. A fenti célok 
elérése érdekében a Széchenyi 2020 program keretében felhívás került közzétételre, melyen Füzesgyarmat 
Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel együtt sikeresen pályázott. A projekt 2018. február 1-én 
vette kezdetét. Az Európai Uniós támogatás segítségével megvalósul a településeken lévő humán 
közszolgáltatásokban jelentkező szakemberhiány enyhítése, a hátrányos helyzetű csoportok felkészítése a 
foglalkoztathatóságra, a települések megtartó képességének erősítése, az egészségtudatosság növelése. A 
projekt során főként a bármely okból hátrányos - és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, 
fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosított a széles körű lehetőség a képességeik és értékeik 
feltárására, átadására, megértő közösségbe tartozásra.  

A két éves időtartam alatt többek között egészségnap, diplomamentő program, futópálya felújítása, színházi 
esték, fiatalok közösségépítése, jó gyakorlatok megismerése utazások szervezésével, önfoglalkoztató 
egyéni vállalkozások indítását segítő program, egészségfejlesztést célzó programok, sportokat népszerűsítő 
hetek, nyári kulturális/sport/szabadidős programok, ösztöndíj program, közösségszervező foglalkoztatása, 
számítástechnikai felhasználói szintű képzés, ifjúsági film- és könyvklub fog megvalósulni, összhangban a 
települések igényeivel. A megvalósítás során alapvető cél, hogy a projekttel érintett területek lakossága 
számára innovatív szolgáltatások váljanak hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott programokkal.  

A pályázat időtartama során cél és feladat, hogy Füzesgyarmaton és a környező településeken 
csökkenjenek a generációkon átöröklődő hátrányok, növekedjenek a hátrányos helyzetű gyermekek és 
fiatalok esélyei, fejlődjenek az ezeket a célokat szolgáló szolgáltatások, mely hozzájárul egy megfelelő 
jövőkép kialakulásához. 

 

További információ kérhető: 

Tőkésné Gali Mónika, szakmai vezető 

+36-70/329-4454, fuzesgyarmatefop153@gmail.com 

Európai Szociális
Alap
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Tisztelt Támogatónk! Kérjük, támogassa az egyesületünket!
FüzeSgyArMAti Nők egyeSülete, 5525 Füzesgyarmat, Aradi utca 15.

Adószám: 18379118-1-04
Az adó 1%-ból befolyó összeget a gyermekeknek szervezett rendezvényekre fordítjuk.

2018. november 24-én lesz „25 éves az Egyesületünk”.
Ha teheti, segítse a 25 éves egyesületünket, hogy továbbra is sikeresen tudjunk működni.

Segítségét előre is köszönjük. Tisztelettel: Botorné Ványi Margit, elnök

Adó 1%
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Április elsején, húsvét vasárnap borongós, hideg idő köszöntött ránk. 
Délután kettő órától a zord időjárás ellenére megtartottuk a húsvéti tojás-
keresést. A kettő és nyolc év közötti korosztályt vártuk az izgalmas játék-
ra. Külön területen keresgélhettek az egészen kicsik és a nagyobbacskák. 
Több mint 130 darab festett, csoki és Kinder tojás, valamint csoki nyuszi 
talált gazdára. Az időjárás annyiban volt kegyes hozzánk, hogy a keresgé-
lés idején nem esett, de amint elkészült a közös fotó, az eső is elkezdett 
cseperegni. A gyerekek és a szülők is boldog mosollyal távoztak, sok apró 
ajándékkal térhettek haza. 

A Víz világnapja alkalmából idén harmadik alkalommal hirdettünk 
meg rajzpályázatot az általános iskolások körében. A gyerekek – a pe-
dagógusok munkájának is köszönhetően - nagyon aktívak voltak, 74 
alkotás született. A víz fontosságát, a környezetvédelmet hirdető raj-
zokból kiállítást szerveztünk a termálépület aulájában, amelyet márci-
us 22-től április 15-ig láthattak az érdeklődők. Mindegyik alsós osztály 
megtekintette a kiállítást, és örömmel vették át a fürdőbelépőket, amit 
a díjazottak és rajzot készítő valamennyi kisdiák kapott..

1. osztály: 1. helyezett: Bagdány Anna 1.b, 2. helyezett: Bálint 
Marcell 1.b, 3. helyezett: Szijjártó Balázs 1.b

2. osztály: 1. helyezett: Gali Nóra 2.b, 2. helyezett: Holcz Hanna 
Anita 2.a, 3. helyezett: Nagy Gabriella Andrea 2.a

3. osztály: 1. helyezett: Kádár Fruzsina 3.b, 2. helyezett: Rákosi 
Amira Debóra 3.b, 3. helyezett: Papp János 3.a

4. osztály: 1. helyezett: Lázár Lucia 4.a, 2. helyezett: Kiss Mar-
tin Ákos 4.b, 2. helyezett: Dienes Réka 4.b, 3. helyezett: Mészáros 
Hanna 4.a

5. osztály: 1. helyezett: Székely Norbert 5.c, 2. helyezett: Vámos 
Adrienn 5.b, 3. helyezett: Homonnai Andrea 5.c

különdíj: Szabó Tímea 8.b
A nyerteseknek gratulálunk, köszönjük a pedagógusok és a 

gyerekek aktivitását!

 Hírek a Kastélypark Fürdőből

Húsvéti tojáskeresés a Fürdő parkjában

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy milyen fontos a figye-
lemfelkeltés a prevencióval kapcsolatosan. Újabb sikeres kampá-
nyunk eredményeként, városunk különböző intézményeinek, illetve 
munkahelyeinek felnőtt női mosdóiban helyeztünk el matricákat - 
melyet a Mályvavirág Alapítvány biztosított számunkra -, hogy ezzel 
is felhívjuk a figyelmet az évenkénti méhnyakrákszűrés fontosságá-
ra, a megelőzésre! Köszönöm a partnerséget, az együttműködést a 
következő intézményeknek: KUKA Robotics Kft., Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata, Egyesített Szociális Intézmények, Általános Iskola, 
Bölcsőde, Egészségügyi Központ, Védőnők, SPAR Partner Földi Cse-
mege. Ne feledjék: „Nőnek lenni boldogság és felelősség!”

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselő

Kampány a NŐK egészségéért

I.TÓMÉK
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács és a Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Önkormányzati Hivatal 2018. március 23-24. között Tiszafüreden ha-
gyományteremtő céllal rendezte meg a „Tisza-tavi Napok és I. Tisza-tavi 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást és Vásárt - TÓMÉK” elneve-
zéssel …melyre a tó területe által érintett megyék települési önkormány-
zatainak vezetői és tisztségviselői, valamint mezőgazdasági szolgáltatói, 
kézművesei, agrárszakmai szervezetek kaptak meghívást. E színvonalas 
eseményre meghívást kapott a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesü-
lete is, amely a kistermelők kóstoltató és vendégasztal szolgáltató tevé-
kenységét, mint érdekvédelmi, szakmai és marketing feladatokat ellátó 
szervezet fogja össze és képviseli. Nagyon nagy örömmel vettünk részt a 
két napos forgatagban. A szervezők saját standot biztosítottak a részünk-
re, ahol nagyon jó körülmények között tudtuk fogadni a számos érdek-
lődőt, akik kilátogattak a rendezvényre. A rendezvény egyik célja, hogy 
megismertessék a tó és térségének természeti és kulturális vonzerőit, tu-
risztikai értékeit és ösztönözzék a tágabb térségekkel való összefogást a 
turizmusfejlesztés és marketing területén. Az érdeklődők között többen is 
a vendégasztal szolgáltatás, a falusi turizmus lehetőségén gondolkodva 
kértek szakmai tanácsot. Saját szakmai anyagaink, a Falusi Ízlelő Túra fü-
zetek és Vendégasztal látogató programok mellett szép számmal fogytak 
a Füzesgyarmatot és a füzesgyarmati helyi értékeket bemutató füzetek 
és szórólapok is. Nagy lehetőség volt ez az egyesület népszerűsítésére és 
a 2018-as ízlelő túráink bemutatása mellett szűkebb hazánk, Füzesgyar-
mat népszerűsítésére is, melyet mindig szívesen vállalunk. Bízunk benne, 
hogy a rendezvény hagyománnyá válik, és mi jövőre is ott lehetünk a II. 
TÓMÉK-en. Gergely Mária elnök, FVSZE
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Megkezdődött a „Térségi együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért” elnevezésű projekt 
megvalósítása Füzesgyarmaton és térségében 

 

Az EFOP-3.9.2-16 azonosítószámú Térségi együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért című 
Európai Uniós pályázat keretében 249,68 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata konzorciumban Bucsa Község, Darvas Község, Kertészsziget 
Község, Tarhos Község Önkormányzatával, valamint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó 
Társulás, Furta-Darvas- Bakonszeg Mikro-Térségi Köznevelési Intézményi Társulás, Bucsa és 
Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulásával. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, melynek célja, hogy a bevont településeken 
csökkentse a társadalmi hátrányokat a humán közszolgáltatások tekintetében, a minőségi 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a köznevelés területén, a helyi tudástőke gyarapítása. 

Az európai uniós támogatás segítségével a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzése és 
továbbképzése valósul meg a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében. Fontos, 
hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a bevont településeken élő 
kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek 
esetében.   

Ezen kívül a projekt tevékenységei hozzájárulnak a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos 
helyzetűek – közneveléshez való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A 
köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és 
kompetenciafejlesztő tevékenységekre kerül sor. A projektben megvalósuló kiegészítő tevékenységek 
hozzájárulnak továbbá az alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező 
lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javításához is, felnőttképzési tevékenységek megvalósításával. 

A projekt célcsoportjai a kedvezményezett településeken elő hátrányos helyzetű, aktív, valamint fiatal korú 
lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, 
etnikumok. 

A támogatásnak köszönhetően a két éves időintervallum alatt többek között civil udvar felújítása, kneipp- 
ösvény kialakítása, tornaszoba felújítása, udvari játékok és belső berendezések beszerzése, 
eszközbeszerzés, képzések és tréningek, Humán Kerekasztal működtetése, tematikus rendezvények, 
szakmai tanulmányutak, táborok, egyéni pályaorientációs tanácsadás, ösztöndíj program, szülők klubja, 
környezeti nevelés, angol nyelvoktatás, úszásoktató, Zeneovi, egészséghetek, szakkörök valósulnak meg. 

 

További információ kérhető: 

Ibrányi Éva, szakmai vezető 
fgyefop392@gmail.com 

Európai Szociális
Alap
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Szép és felemelő húsvéti ünnepre várva és azutáni társadal-
mi eseményre összpontosítva egy régi, gyönyörű verset morzsol-
gattam. A családi együttlét után (volt mikor 11-en ültük körül az 
ünnepi asztalt, hála Istennek mindannyian családtagok 4 és 67 év 
között!) nem annyira a locsolkodás volt a központban, hanem a 
NAGY KÉRDÉS, hogy milyen lesz a jövendőnk, nekünk nyugdíj előtt 
állóknak, a mindennapi szolgálatvégzőknek az élet más-más terü-
letén és a felnövő új nemzedéknek. Mind vallásos, mind társadal-
mi életünkre nagyon talált és talál a vers üzenete annak ellenére 
is, hogy nagyon sokan nem a jézusi utat járják, nem az istenhit, a 
vallásosság az életük vezérelve, de ők is testvérek a magyar haza 
közös építésében-szépítésében, álmaink, vágyaink megvalósításá-
ban. Íme a vers üzenete: „Én Jézusom, te nem gyűlölted őket, / A 
gyűlölőket és a köpködőket. / Szeretted ezt a szomorú világot / 
S az embert, ezt a nyomorú virágot. / Te tudtad, hogy mily nagy 
kereszt az élet, / És fölöttünk csak az Úr ítélhet. / Szelíd szíved volt, 
ó, pedig hatalmad / Nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat. / 
A megbocsájtást gyakoroltad egyre, / …Ma is elégszer hallod a 
magasban / A gyűlölet hangját, amely égbe harsan. / A gyilkos 
ember hangját, aki részeg, / S a szeretet szavát feszítené meg. / Én 
Jézusom, most is csak szánd meg őket, / A gyűlölőket és a köpkö-
dőket. / Most is bocsáss meg nékik, mert lehet, / Hogy nem tudják 
tán, mit cselekszenek.” (Juhász Gyula: Imádság a gyűlölködőkért)

Április 6-án csodás élményben volt részünk. Gyulán, a Nemzeti 
Levéltárban, Dr. Erdész Ádám igazgató meghívására részt vettünk 
feleségemmel és néhány gyulai szórványhívünkkel (a reformá-
tus testvérek közül is voltak néhányan) a Reformáció 500+1 egyik 
nagyszerű kiállításán, amely a megyei protestáns felekezetek éle-
téről szólt. Örömünkre a mi kis gyülekezetünktől is kértek anya-
got, hiszen magyar történelmünk csonka lenne, mint a hazánk az 
unitáriusok történelme, jelenléte nélkül, ahogy beleírtam a ven-
dégkönyvbe is. Meg lehet tekinteni egészen decemberig a kiál-
lítást. Külön öröm, hogy elvitték a kiállításra Demján Ilona helyi 
festőművésznő jól sikerült képét szép, fehér templomunkról!

8-án, az istentisztele-
ten imádkoztunk azért, hogy 
az Ég Ura áldjon meg józan 
ésszel, elkötelezettséggel 
keresztény-magyar, néhány 
éves közelmúltunk értékei-
nek folytatásához. Nekünk, 
vallásos embereknek nagy és 
sokatmondó jelszavunk (ami 
kikerül templomunkra is re-
formátus testvéreink jóvoltá-
ból): „Ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk!” Életünk folytatása 
is ebben szentelődik meg, 
amikor többszörös ünneppel 
készülünk a Magyar Unitárius 

Egyház megalakulásának 450. évfordulójára, amely alkalomra ké-
szül a templom mellett a „Dávid Ferenc pihenő 1568-2018”.

Április 15-én Márai Sándor és József Attila születésnapja (ápri-
lis 11.), a Költészet Napja alkalmából mi is emlékeztünk.

Az idén ÁPRILIS 29-ÉN TARTJUK AZ ÉDESANYÁK NAPJÁT, AMELYRE 
KÉSZÜLÜNK, ÉS VÁRJUK AZ ANYÁKAT!

Minden kedves lakosnak tisztelettel kívánunk kellemes tava-
szodást: Balázsi László ny. lelkész, mb. unitárius püspök.

Több mint 200-an neveztek a füzesgyarmati I. Arany Sólyom 
Történelmi Teremíjász Versenyre. 2018. 03. 03-án, szombaton tör-
ténelmi íj és vadászreflex kategóriákban mérkőztek meg nyilaikkal 
a versenyzők a helyi sportcsarnokban. Bere Károly, Füzesgyarmat 
polgármestere megnyitójában elmondta, örül annak, hogy a város 
ilyen rangos eseménynek adhat otthont, és jól érezhetik magukat 
a településen élők, a máshonnan érkezettek is. Kovács Károlyné, a 
Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület elnök-
helyettese elmondta, augusztusban alakult, fiatal egyesületként 
működnek 34 taggal.

– Az elmúlt évben számos versenyen vettünk részt, nagyon szép eredményeket elérve – hangsúlyozta. – Többek között részt vettünk a 
Városok Viadalán, Tégláson, ahol a közel 30 város csapatából a harmadik helyet szereztük meg. A mostani az első teremíjász verseny, amit 
szerveztünk. Az időjárás miatt nagyon aggódtunk, de a 220 regisztrálóból 206-an eljöttek. Volt ötéves és nyolcvanéves íjász is. Magyaror-
szág egész területéről jöttek, pár csapat képviseltette magát Erdélyből is. Zökkenőmentesen, nagyon jó hangulatban telt a nap, amihez 
hozzájárult Füredi Julcsi finom lángosa, Szabó Laci választékos büféje, a Vasúti Vendéglő finom ebédje és nem utolsó sorban az íjászok 
töretlen jókedve! Történelmi íj és vadászreflex íj kategóriában indultak a versenyzők, ezen belül is több korcsoportban osztottak ki díjakat. 
A legjobb íjászok jutalma Doma Katalin fazekas által készített kézműves agyag érem, mely tükrözte az esemény történelmi jellegét. 

– Egyesületünk tagjai is megmérették magukat, igen szép eredményeket elérve: leányka kategóriában harmadik helyezést ért el Tóth 
Nikoletta. A menyecskéknél az első helyen végzett Hegyesi Dominika. Dalia-kategóriában harmadik lett ifj. Szitás László, a vitézeknél 
ugyanezt a helyezést szerezte meg lövési teljesítményével Molnár Imre. A helyi vállalkozók és az önkormányzat támogatásával sikerült 
egy családias hangulatú, színvonalas versenyt megrendezni. Külön köszönet a támogatásért: Bere Károly polgármester úr, Golden Pallet 
Kft., Macskási Tejtermelő Zrt., Szebenduó Kft. Spar Partner - Szabó László, Füzes Kert Gazdabolt - Sipos Sándor, Nagyné Füredi Julianna, 
Sárréti Minőség Kft. - Zs. Nagy Sándor, Csák Tüzép - Csák Károly, Leonardo Ételbár Szeghalom, Füzesgyarmati Polgárőrség.

Az egyesület nevében: Kovács Károlyné

Húsvét után igazi tavaszi úton keresztény-Magyar hazánkban...

Történelmi teremíjászok versenyeztek Füzesgyarmaton
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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) május 20-ig. A helyesen válaszolók között 1 db, 
a Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül ki-
sorsolásra! Az júniusi számban a nyertes nevét közzé tesszük. 
Elakadt? Jöjjön be az irodába, és segítünk!

1.  Hányan neveztek az I. Arany Sólyom Történelmi Teremíjász 
Versenyre?

 a, 206 fő b, 50 fő c, 100 fő

2. A rajzpályázat keretébe hány alkotás született?
 a, 84 b, 54 c, 74

3. Hány tojás talált gazdára a Húsvéti tojáskeresés alkalmával?
 a, 230 db b, 130 db c, 100 db

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

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

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

A februári számban megjelent TOTÓ nyertese: elek imréné, 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!

Magyar Professzionális Erőemelő 
Liga Kupa Füzesgyarmat 2018

Városi Majális
Időpont: 2018. május 1.

Helyszín: Kastélypark Fürdő
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nemzetközi Motoros Túra
Időpont: 2018. május 11-13.

Füzesgyarmatra május 11-én érkeznek és 

12-én indulnak tovább a túra résztvevői.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Auto cross
Időpont: 2018. május 12-13.

Helyszín: Szeghalom
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mészáros János Elek koncert
Időpont: 2018. május 12. 17.00 óra

Helyszín: Csökmő, Református Templom
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III. Természetvédelmi nyílt nap – Túzokfesztivál
Időpont: 2018. május 12.

Helyszín: Dévaványa, Túzokvédelmi Látogatóközpont
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

„Ehető virágok” Falusi Vendégasztal
Időpont: 2018. május 18.

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

Városi Gyereknap
Időpont: 2018. május 27.

Helyszín: Közösségi 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

2012-ben és 2015-ben 
kisvárosunk már kapott 
lehetőséget a Magyar 
Professzionális Erőeme-
lő Ligától, hogy megren-
dezhessen egy országos, 
illetve nemzetközi ver-
senyt.

2018-ban Füzesgyar-
mat ismét az erőemelő 
társadalom figyelmét élvezheti, ugyanis május 11-13. között ismét 
az ország legnagyobb erőemelő versenyének adhatunk otthont.

A három napos rendezvényre mintegy 600-700 versenyzőt vá-
runk, és mintegy 800 látogatóra számítunk. A rendezvény mara-
ton, amely a Városi Sportcsarnokban kerül megrendezésre, min-
den érdeklődőt szeretettel vár.

A nézői belépés ingyenes!

• 3D látványtervezés
• értéknövelés
• stílustanácsadás
• átgondolt terek

•  személyre szabottan, 
akár egy szobára is

• gazdaságos csomagok
• egyedi megoldások


