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Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2018. május 1-jén, a korábbi évekhez hason-
lóan újra megrendezte a Városi Majális elnevezésű rendezvényét. Idén is több mint 
tíz csapat nevezett be a pörkölt-és gulyásfőző versenyre, valamint ebben az évben 
első alkalommal házipálinka versenyt rendeztünk.

A pörkölt-és gulyásfőző verseny zsűrijének elnöke, Prohászka Béla Mesterszakács 
volt, akinek munkáját a helyi Kézműves Egyesület tagjai segítették. A házipálinka 
verseny zsűrijének elnöke Fabulya Attila, okleveles pálinkabíró volt, akinek munkáját 
Gergely Mária és Ibrányi Éva alpolgármester segítette. Több mint 20 házipálinka ke-
rült leadásra, finomabbnál finomabb pálinka különlegességekből. A Füzesgyarmati 
Aranysólyom Hagyományőrző Íjász Egyesülete egész nap lehetőséget biztosított az 
íjászat fortélyainak elsajátítására, valamint egy kisebb házi versenyt is rendezett.

Szórakoztató műsoraink között felléptek a Dalma Dance Club gyermektáncosai, 
valamint a modern táncok mellett néptánc bemutatót is láthattak az érdeklődők a 
füzesgyarmati ovisok közreműködésével, akiket Virág Marika néni készített fel. A fel-
nőttek számára a püspökladányi Afrodité csapata hastánc bemutatót tartott, majd az 
esemény végén Kaczor Feri szórakoztatta a közönséget.

Városi Majális
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 ÖnkorMányzati  hírek 
 Szalai Zoltán rendőr ezredes, kapitányságvezető beszámolt 

Füzesgyarmat 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a köz-
biztonság érdekében tett intézkedésekről.

 A Képviselő-testület elfogadta a Napközi konyha 2017. évről 
készült beszámolóját.

 Pályázat kerül benyújtásra az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívásra. A kérelem po-
zitív elbírálása esetén a Lehel utca Aradi és Pozsonyi utcai sza-
kaszát, valamit a Bajza utca Lehel és Garai utca közötti szakasza 
kerül felújításra.

 A település egyik legnagyobb problémája a KUKA ROBOTICS 
Kft. és a Golden Pallet Kft.-hez érkező igen jelentős kamionforga-
lom, mely végigvonul a Széchenyi utcán. A probléma megoldására 
felmerült, hogy a kamionforgalom kerüljön elterelésre, úgy, hogy a 
forgalom a bucsai útról a Macskási vasúti átjárónál lekanyarodva a 

Szentesi tanya mellett elhaladva egészen a Vasútállomásig legyen 
terelve, elkerülő úton keresztül. Ennek érdekében a „külterületi 
mezőgazdasági út fejlesztése” elnevezésű pályázat átdolgozásra 
kerül a „Nyugati elkerülő út megvalósítása” címmel.

 A Képviselő-testület elfogadta a Békés Megyei Regionális Víz- 
ellátó Rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést.

 Az egészségügyi szolgáltatók megtartották éves beszámolóju-
kat, melyet a Képviselő-testület elfogadott.

 Az önkormányzat pályázatot nyújt be „Közművelődési érde-
keltségnövelő támogatásra”, melyből egy 8x8 m-es színpadot sze-
retne beszerezni, helyi rendezvények megvalósítására.

 A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató in-
tézményvezetői beosztására a Képviselő-testület Erdei Renátát 
bízta meg 2018. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig, 5 évre.

FeLhíVáS …közösségi kerthez való csatlakozáshoz
A közösségi kert célja a környezettudatos életmód kialakítása mellett tu-

datos és gazdaságos életvezetés, öngondoskodás, hosszú távú tervezésre való 
berendezkedés. Vegyszermentes, biztonságos, jó minőségű zöldségek előállí-
tása. Egészségmegőrzés a rendszeres kertészkedés, testmozgás által. Kortárs 
csoportosulások kialakítása, előremutató, produktív 
szabadidős elfoglaltság biztosítása a fiata-
labb és hátrányos helyzetű korosztály 
számára. Környezetvédelem.

A kert helyszíne: Füzesgyar-
mat, Kossuth u. 54. sz.

A kert látogatható min-
den héten kedd, csütörtök, 
péntek, szombati napokon 
11.00 – 18.00 –ig. Jelent-
kezni az alábbi telefon-
számon lehet: 06 30 212 
4770
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támogatási lehetőségek

Füzesgyarmat Város Képviselő - Testülete 19 éve hozta létre a Virágos Füzesgyarmat pályázatot azzal a céllal, hogy díjazza azokat a 
lakosokat, akik a házuk előtti közterületet példaértékű módon gondozzák. A pályázatra jelentkezést nem kell leadni, mivel minden utca, 
minden háza előtti területet meg fogunk tekinteni, és a zsűri döntése alapján nevezzük meg a legszebb előkerteket. Ezzel a pályázattal 
arra buzdítjuk a városlakókat, hogy a házuk előtti területeket virágos növényekkel vagy örökzöldekkel díszítsék, így szemet gyönyörköd-
tető előkertek örvendeztessék meg az itt élőket és a városunkba érkezőket. A legszebb 
kerteket értékes vásárlási utalványokkal díjazzuk. Az értékelést 5 főből álló zsűri végzi, a 
város bejárását két időpontban tervezzük, május elején és június végén, július elején. A 
díjkiosztásra az augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen kerül sor, az érintetteket levélben 
értesítjük. Tegyünk együtt Füzesgyarmat virágos várossá tételéért! Mindenkinek örömteli 
kertészkedést kívánunk!

Virágos Füzesgyarmat 2018

elhunytak
Varga Károly (1954.) 

Születések
Turi Áron Ádám  2018. 04. 09.

Önkormányzatunk további négy térségi önkormányzattal konzorciumban
sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.5.3-16 azonosítószámú Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű Európai Uniós projekt tárgyában.
A pályázat keretében az alábbi támogatásokat van lehetőség igénybe venni:

Ki pályázhat? Milyen feltételekkel? Mekkora támogatási 
összegre?

Közszolgáltatási ösztöndíj Felsőfokú tanul-
mányokat folytató 
személy

Családjában az egy főre eső jöve-
delem nem éri el a legkisebb öregségi 
nyugdíj háromszorosát, egyedülálló 
szülő esetén annak kétszeresét.
- Pályázat benyújtását megelőzően 
lezárult két tanulmányi félév va-
lamelyikében legalább 4,00 súlyozott 
tanulmányi átlagot ért el.

legfeljebb félévente 50.000 
forint

Munkahelyteremtő támogatás Munkáltató Aki első ízben létesít munkaviszonyt 
olyan szakképzett munkavállalóval, aki 
a munkaviszony létesítését mege-
lőzően legalább 2 hónapig folyama-
tosan álláskeresőként volt nyilván-
tartva, illetve közfoglalkoztatásba vett 
részt.

legfeljebb 1 millió forint

Fiatal munkavállalók lakhatási 
támogatása

35. életévét be nem 
töltött személy

Aki első ízben létesít Füzesgyarmat 
Önkormányzat illetékességi területén 
székhellyel vagy telephellyel ren-
delkező munkáltatónál munkaviszonyt 
és lakhatásának biztosításáról saját 
maga gondoskodik.

havonta 10.000 forint, a 
támogatás legfeljebb 20 
hónapon keresztül nyújtható

Fiatal házasok kiegészítő 
támogatása

Házaspár vagy bejegy-
zett élettársi kapcsolat-
ban élő pár

Megfelelnek a helyi 
lakástámogatásokról szóló 24/2014. 
(XII. 18.) rendeletben meghatározott 
feltételeknek.

500.000 forint

Vállalkozásindítási támogatás Természetes személy Elsőként kívánnak egyéni vál-
lalkozóként Füzesgyarmat Város 
Önkormányzat illetékességi területén 
található székhellyel egyéni vál-
lalkozói tevékenységet végezni.

legfeljebb 400.000 forint

A támogatásokkal kapcsolatos részletes feltételekről érdeklődjön az Önkormányzatnál.

Európai Szociális
Alap
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Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy az 
EU rendelet az Európai Unió valamennyi tagál-
lamában (kivétel: Egyesült Királyság, Írország, 
Dánia) egységesen szabályozza az öröklési vi-
szonyok nemzetközi magánjogi és eljárásjogi 
kérdéseit, a hagyaték öröklésének valamennyi 
polgári jogi szempontjait. 

Az EU rendelet hatályba lépését követő-
en az öröklés tekintetében elegendő egyetlen 
tagállamban lefolytatni a hagyatéki eljárást, és 
az eljárás eredményeként született határozat/
egyéb okirat/európai öröklési bizonyítvány bir-
tokában az örökös hozzájuthat az őt megillető 
valamennyi tagállamban fellelhető hagyatékhoz, 
vagyontárgyhoz, (ingó, ingatlan, pénzösszeg) így 
magyarországi ingatlanhoz is, újabb hagyatéki 
eljárás lefolytatása nélkül.

Az eljárás megindítása az Ügyfél kérelme 
vagy hatósági megkeresés alapján formanyom-
tatvány vagy megkeresés benyújtása az érintett 

ingatlan fekvése szerint hatáskörrel és illetékes-
séggel rendelkező ingatlanügyi hatósághoz.

Amennyiben az ügyben jogi képviselő jár el, 
a kérelemhez csatolni kell az ügyvédi meghatal-
mazást is.

Bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak te-
kintjük az Európai öröklési bizonyítvány és an-
nak hiteles magyar fordítását. Hiteles magyar 
fordításként (vagy a más által készített fordítás 
hitelesítéseként) csak az Országos Fordító és 
Fordításhitelesítő Iroda által készített (vagy hi-
telesített) példány fogadható el.

EU öröklési bizonyítvány tartalmi elemeit 
az EU rendelet 68. cikke sorolja fel. A benyújtott 
okiratnak tartalmaznia kell: az „Európai öröklési 
bizonyítvány” megjelölést.

A kiállított hiteles másolatok 6 hónapig ér-
vényesek, és ezt lejárati idő formájában a hite-
les másolaton fel kell tüntetni. Amennyiben 6 
hónapnál régebben kiállított EU öröklési bizo-

nyítvány kerül benyújtásra az ingatlanügyi ható-
sághoz, a bizonyítvány nyilvánvaló érvénytelen-
sége miatt elutasításnak van helye. Amennyiben 
az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott európai 
öröklési bizonyítványban megjelölt jog nem 
tárgya az ingatlan-nyilvántartásnak, az eljáró 
ingatlanügyi hatóságnak megfeleltetési eljárást 
kell kezdeményezni a Megfeleltetési törvényben 
foglaltak szerint. A megfeleltetési eljárás lefoly-
tatására első fokon a Budai Központi Kerületi Bí-
róság jogosult. Az ingatlanügyi hatóság a bíróság 
megfeleltetési eljárás során hozott jogerős dön-
téséig az ingatlan-nyilvántartási eljárást felfüg-
geszti. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az 
EU öröklési bizonyítvány és a bíróság által ho-
zott döntés együtt minősül a bejegyzés alapjául 
szolgáló okiratnak.

Détárné Molnár Andrea sk. hivatalvezető

európai Öröklési Bizonyítvány

A közigazgatás rendszerszintű átalakításával 
2017. január 1-jétől, több más hatáskör mellett, a 
fogyasztóvédelmi hatósági feladatok is a járási 
hivatalokhoz kerültek, amelynek hozománya-
ként tapasztalatunk szerint a Szeghalmi Járási 
Hivatal illetékességi területén megszaporodott a 
vásárlók megkárosítása szabálysértés miatt in-
dított szabálysértési eljárások száma is. 

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések egy-egy 
járás illetékességi területéhez kerülésével na-
gyobb számban valósulhat meg a kis települé-
seken élőket kiszolgáló kereskedelmi egységek 
ellenőrzése is, amely tapasztalatunk szerint azt 
eredményezte, hogy az ellenőrzésen feltárt té-
nyek alapján több esetben vásárlók megkárosí-
tása szabálysértés miatti eljárás megindításának 
is helye volt.

Számokban kifejezve ez azt jelenti, hogy a 
2017. évben lefolytatott próbavásárlással egy-
bekötött fogyasztóvédelmi ellenőrzések közel 
15 %-ában vásárlók megkárosítása szabálysértés 
miatti feljelentés megtételére került sor, amely 

tendencia a 2018. év első negyedévében lefoly-
tatott ellenőrzések alapján folytatódni látszik.

Az esetek többségében a szabálysértés az-
zal valósult meg, hogy a manuális pénztárgépet 
alkalmazó kereskedelmi egységekben a pénztár-
nál a kihelyezett ártájékoztatón szereplő árhoz 
képest magasabb összegű vételár kerül beütésre 
és felszámításra, így a többletszámolás folytán 
a vásárló megkárosítására került sor. Tapaszta-
latok szerint az ilyen kereskedelmi egységekben 
történő vásárlás során vásárlóként különösen 
akkor kell nagyobb figyelmet fordítani a pénz-
tárnál felszámításra kerülő vételárra, ha akciós 
terméket vásárolnak, mivel több esetben a kihe-
lyezett akciós ár ellenére a termék eredeti árán 
történik az értékesítés. Azonban akár meghir-
detett akció nélkül is előfordult, hogy a termék 
áraként feltüntetett árhoz képest magasabb 
összeg került felszámításra, vagy egy extrém 
esetben vonalkódos rendszer használata esetén 
nem a megvásárolni kívánt termék vonalkódja 
került lehúzásra.

Az esetek túlnyomó többségében megálla-
pítható, hogy egy- egy vásárlás alkalmával nem 
nagy, átlagosan 100 forint körüli összeg kerül 
többletként felszámításra, amely a kereskedel-
mi egység dolgozója részéről nem is feltétlenül 
szándékosan történik, az többnyire figyelmet-
lenség, gondatlanság eredménye, azonban a 
mindennapos bevásárlások során ezen kisebb 
összegek is összeadódva jelentős mértékben al-
kalmasak a vásárlók megkárosítására.

Fentiek miatt fontosnak tartjuk, hogy kü-
lönösen a manuális pénztárgépet alkalmazó 
kereskedelmi egységek részéről nagyobb körül-
tekintéssel valósuljon meg az akciók meghirde-
tése és az akciós árak vásárláskor történő érvé-
nyesítése, annak érdekében, hogy a vásárló, egy 
számára kedvező árunak tartott terméket való-
ban kedvezményesen vásárolhasson meg, és ne 
érje kár a napi szintű bevásárlásai során. 

Détárné Molnár Andrea sk. hivatalvezető

A Békés Megyei Kormányhivatal a hivatásos 
gondnoki feladatokat ellátó személyek képe-
sítési előírásáról szóló 25/2003. (V.13.) ESzCsM 

rendelet alapján térítésköteles hivatásos 
gondnoki képzést tart.

A képzésre jelentkezés határideje:
2018. június 1. napja

A képzés időtartama: 2018. június 05-06., június 
12-13., és június 18. napja

A vizsga időpontja: 2018. június 18.

A képzés és vizsga helyszíne: Békéscsaba
A képzés díja: Békés megye területén lakóhely-

lyel rendelkező személyek részére 5.000 forint. 
Békés megye területén lakóhellyel nem rendel-
kező személyek részére 30.000 forint.

Keressük azon precíz, pontos, rugalmas, talpra-
esett, megbízható– legalább érettségivel rendel-
kező – aktív korú személyeket, akik a gondnok-
ság alá helyezett személyek személyi és vagyoni 
jogainak érdekvédelmét ellátják a Szeghalmi 
Járási Hivatal illetékességi területén (Bucsa, Fü-

zesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösúj-
falu, Szeghalom, Vésztő településeken).

Bővebb információt és jelentkezési lapot a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hi-
vatala Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Osztályán 
személyesen (5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 
4. I. emelet), a szeghalom.jaras@bekes.gov.hu 
email-címen vagy a 06/66/470-041-es telefon-
számon dr. Schweiczer Ildikó Hatósági, Gyámügyi 
és Igazságügyi Osztályvezetőnél kaphat.

Détárné Molnár Andrea s.k. hivatalvezető

Vásárlók megkárosítása szabálysértéssel kapcsolatos tapasztalatok

FeLhíVáS

 SzeghaLMi járáSi  hiVataL hírei  
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Nagy tömegben nem tűnik fel, ha valaki felemel egy táskát a földről, ezért a strand a bűnözők egyik kedvenc színtere. Minden nyáron 
előfordulnak lopások, a tolvajok bármit elvisznek, ami őrizetlen és mozdítható. Egy kis odafigyeléssel a lopások elkerülhetők!

Ha strandra vagy vízpartra készülünk, lehetőség szerint mindig vegyük igénybe az értékmegőrzőket. Ha ez nem oldható meg, akkor 
ne hagyjuk őrizetlenül csomagjainkat, felváltva vigyázzunk rájuk!

A strandra ne vigyünk magunkkal sok pénzt, feltűnő és értékes tárgyat! Ha gépkocsival érkezünk, ne hagyjunk értéket az utastérben, 
és a jármű elhagyásakor bizonyosodjunk meg róla, hogy az ablakok fel vannak húzva, a gépjármű valóban le lett zárva!

Az otthon hagyott értékek biztonságáért is tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket!
A nyílászárókat ne hagyjuk nyitva, a szúnyogháló nem véd meg a betörőktől! Ha tehetjük, telepítsünk riasztórendszert!

Szeghalmi Rendőrkapitányság

Az Önkormányzat segítségével sikerül újra indítanunk az arra rászorulók részére a helyi adomány-
osztást. Ezért arra kérjük a város lakóit, ne dobják ki a tiszta, de használható ruhaneműket, cipőket, 
játékokat, könyveket, háztartási eszközöket, bútorokat, lakás kiegészítőket stb., mert másoknak még 
szüksége lehet rá.

Adományok fogadása és osztása 2018. júliustól minden hétfőn 14 órától 16 óráig az Önkormányzat 
udvarán található felújított szociális épületben. Aki nem tudja személyesen elhozni az adományt, ke-
ressen bizalommal, és érte megyünk.

Bízva az emberek jóindulatában, hogy ezzel is segíthessünk embertársainkon.
Köszönjük a Vöröskereszt Városi Szervezete nevében.

Szarka Ferencné alapszervezet titkára

a strandon történő pihenés valóban örömteli legyen

a Vöröskereszt adománygyűjtése

Talán nem haragszik meg a Diaboló Alapítvány a Cukorbe-
teg Gyermekekért kuratóriuma, hogy a két éve készült ismertető 
kisfilmjének címét választottam cikkem címéül. Ez a két szó sok 
mindent jelenthet, de az alapítvány tevékenységének ismeretében 
válik csak érthetővé, kézzelfoghatóvá ezen kifejezés értelme. 

A 2001-ben bejegyzett szervezet célja, hogy a diabéteszes gyer-
mekek, illetve a gyermekkoruktól diabéteszes fiatal felnőttek tes-
ti és lelki egyensúlyának megteremtése, különösen a kezeléshez 
szükséges, vagy a vércukor csökkentésére alkalmas eszközökkel 
való ellátásuk, a betegoktatás, valamint a szülők információkkal 
való ellátása révén. Az 1. típusú diabétesz egyre fiatalabb korban 
fellelhető állapot. Ez sajnos gyógyíthatatlan státusz. Már nem 
mondhatjuk azt, hogy gyermekeink kamasz, vagy tinédzser korban 
jelentkező új helyzetben találják magukat. A statisztikák szerint 
egyre már 13-14 hónapos korban diagnosztizálható állapotról van 
szó. Igen, jól érzi a kedves olvasó, hogy kerülöm a betegség szót, 
mivel a fent említett alapítvány létrehozói nem tekintenek beteg-
ségként erre az állapotra. Úgy tekintik, és ebben segítik többek 
között az ezzel küzdő gyermekeket és szüleiket is, hogy ne beteg-
ségként tekintsenek a cukorbetegségre. Ez egy állapot, amely nem 
fog változni, ezzel együtt kell élni és ami rendkívül fegyelmezett 
étrendet, magatartást és összehangolt együttműködést kíván a di-
abéteszes gyermek környezetében élő személyek részéről. 

Ezek a gyermekek és családjuk szigorú szabályok szerint élik 
mindennapjaikat. Hiszen háromóránként mérni éjjel-nappal a 
gyermek vércukorszintjét, kontroll alatt tartani a kicsik esetében 
legfőképpen a számukra fogyasztható ételek, édességek meny-
nyiségét, minőségét, folyamatosan számolgatni igen fárasztó és 
megterhelő feladat mind a szülő, mind pedig a gyermek részéről. 
A gyermekek cseperedésével pedig újabb problémaként felmerül 
a befogadó intézmény (óvoda, iskola, stb.) hozzáállása, felelős-
ségvállalása. Mindenkire többlet terhet ró ez az állapot. A felnö-
vekvő gyermek pedig újabb kihívásokkal néz szembe: „Menjek a 
haverokkal? Tegyem azt, amit ők? Fogyasszak én is alkoholt?” Ez 
egy diabéteszes fiatal esetében az életébe kerülhet. Fegyelmezett, 

körültekintő és szabályokkal teli élet a „cukros” élet. Ehhez segí-
ti őket hozzá többek között az alapítvány által is szorgalmazott 
sporttevékenység folytatása, amellyel szerencsére nagyon sok 
gyermek és fiatal él. 

Annak érdekében, hogy ezen célkitűzésének eléréséhez minél 
több lehetőséget tudjon biztosítani az alapítvány kuratóriuma, il-
letve a lelkes és tevékeny szülőkből álló közösség, a Diaboló Ala-
pítvány három éve minden évben megrendezte a Kikeleti Katicás 
Vigasságot, mely az idén sem történt másként. 2018. április 14-én 
településünk részéről Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok 
asszony képviseltette magát, támogatta az alapítványt tiszteletdí-
jának felajánlásával. Teszi mindezt azért, mert bármennyire is alig 
tudunk – ha egyáltalán tudunk is – valamit a Diabolóról, bizony 
Füzesgyarmaton élő apróságok és nagyocskák is érintettek ezzel 
kapcsolatban. Szüleik tevékenyen részt vállalnak mindenben az 
alapítvány munkájából, legyen az nyári táboroztatás a nagyob-
baknak, bálszervezés, játékos, tematikus napok szervezése és 
lebonyolítása minden érintett bevonásával. A kuratórium arca, 
alelnöke az általam is rendkívül tisztelt és nagyra becsült – csa-
ládunkban csak „szép doktor néniként” emlegetett – Dr. H. Nagy 
Katalin gyermekdiabetológus főorvos, PhD, pulmonológus, aki a 
Hétpettyes Angyaloknak szárnyat ad, hiszen rendkívül sok energi-
át és időt szán kuratóriumi társaival együtt arra, hogy ez a kéret-
len ajándék valóban a közösség erejének, összetartozásuk létének 
ne cukorba csomagolt adománya legyen csak, hanem egy élhető, 
kiegyensúlyozott, boldog gyermek és fiatalkort biztosítson az ala-
pítványban résztvevő gyermekek és családjuk számára. 

Ennek érdekében kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten adomá-
nyaikkal segítsék az alapítvány céljainak megvalósulását! Felaján-
lásaikat a 10103104-45667900-01000002 számon tehetik meg. A 
címben szereplő kisfilm megtekintését pedig a legnépszerűbb vi-
deó megosztó csatornán keresztül szívből ajánlom mindenkinek, 
ami által bepillantást nyerhetünk az érintett családok életébe!

Antal Ágnes

kéretlen ajándék
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Szeretnéd, ha könnyebb lenne az életed?
Szeretnél jobban eligazodni a körülöttünk zajló folyamatokban?
Szeretnél megoldást kapni a megoldhatatlannak tűnő problémáidra,
hogyan oldhatod meg a pénzügyeidet? Szeretnél jobb kapcsolatokat? 

...és még folytathatnám a kérdések sorát. Most több lehetőséget is szeretnék ajánlani,
amelyeken ha részt veszel, több eszközt is kaphatsz, amelyeket alkalmazva,
az életed könnyebbé, örömtelibbé, bőségesebbé válhat.
A tanfolyamokat, tréningeket, a helyszínt, az előadókat mi biztosítjuk! Te pedig választhatod!
Mi kellene ahhoz, hogy élj ezekkel a lehetőségekkel? Elfogadod ezt az ajándékot?
Persze csak akkor válaszd, ha bevállalod, hogy akár megváltozhat az életed... 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata - konzorciumi partnereivel karöltve - az EFOP 1.5.3 - 16-2017-00026 sz. projekt keretében több 
tréninget és képzést indít a közeljövőben, melyek a következőek: lelki egészség klub; számítástechnikai képzés (ügyfélkapu, elektroni-
kus levelezés, stb); “gazdálkodj okosan” klub; munkába állást és munkában maradást segítő tréning; együttműködés fejlesztése; kom-
munikációs és asszertív tréning; önismereti tréning; álláskeresési tréning és tanácsadás. Már most lehet jelentkezni!
További Információ és jelentkezés: Tourinform Iroda - Kossuth u. 89. (volt óvoda épülete)
66-470-395; fuzesgyarmatefop153@gmail.com

Tőkésné Gali Mónika

Európai Szociális
Alap

nemzetközi Mazsorett siker

kerékpáros túra

Szerbiában, négy nemzet (horvát, román, magyar, szerb) versenyzőinek részvételével került megrendezésre a SUBOTICA GRAND PRIX 
2018 (április 21.) Nemzetközi Minősítő Táncverseny, ahol ismét remekül szerepeltünk.

EREDMÉNYEK: SZÁZSZORSZÉP csoport – Cadet korcsoport – Mini formáció – Pom-pon koreográfia: ARANY MINŐSÍTÉS, Botos ko-
reográfia: EZÜST MINŐSÍTÉS. A Százszorszép csoport tagjai: Hegyesi Ágnes, Jakusovszki Réka Panna, Imre-Erdős Jázmin, Szabó Réka, 
Kovács Liliána Ildikó, Báthori Petra, Pálfi Angelika Ágnes.

NAPSUGÁR csoport– Senior korcsoport – Mini formáció - Pom-pon koreográfia: EZÜST MINŐSÍTÉS, Botos koreográfia: EZÜST MINŐSÍ-
TÉS. A Napsugár csoport tagjai: Túri Judit, Barna Napsugár, Széles 
Zorka Anna, Szabó Alexa Izabella, Szőke Fanni.

KÖSZÖNJÜK szépen az önkormányzat támogatását, a szülők, a 
hozzátartozók segítségét, a lelkes szurkolást és a biztató tapsokat.

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes záróbemutatója 2018. jú-
nius 9-én, szombaton 15 órakor lesz a Sportcsarnokban, amelyre 
minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Macskinné Pór Erzsébet művészeti vezető

Ez évben, 2018. június 2-án is megrendezzük a „Kerékpáros 
Batyus Túrát” a Kishagymási részen lévő matuzsálemi korú kocsá-
nyos tölgyfához, védett természeti értékünk védelme érdekében. 
Részletes információkkal plakátjainkon kívül a közösségi oldalon 
jelentkezünk.

Ibrányi János elnök
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A szokatlan tavaszodásban, húsvéti reménykedésünk, bizako-
dásunk után csak megjöttek a rügy-és virágfakasztó napok is. Gó-
lyáink késéssel sem hozták a tavasz üzenetét, nem voltak kíváncsi-
ak szép fehér templomunkra, a fecskéink sem érkeztek meg tavalyi 
fészkeikbe, csak a paplakhoz. Az üresen maradt fészkek üzenete 
nem jó a jövőre nézve tapasztalt öregjeink szerint, lesznek még 
más fészkek is üresek. De nem szegte kedvünket ez, mert nem 
maradtak el istentiszteleteink. Jó kedvvel, derűvel köszöntött ránk 
az Anyák Napja, amit most előrehozva, április 29-én tartottunk 
meg. Mintegy tucatnyi vers és tucatnyi, szebbnél-szebb ének és 
köszöntő hangzott el, könnyekkel öntözött virágok özönével borít-
va el az Édesanyákat. A gyülekezet is átadta virágajándékát, a szál 
fehér kálát. Fogyó nemzetünk, társadalmunk ismét elindult azon 
az úton, hogy legyen jövője, megmaradása minden ordas eszmék 
ellenére, hogy ne teljesedjen be Herder jóslata rajtunk, miszerint 
a harmadik évezredben nem marad csak néhány ezer magyar és 
azok is a Duna deltájába kerülnek. E kegyetlen apokaliptikus vízi-
ót igyekeztem oszlatni egyik, megható, gyermekkoromban sokat 
szavalt vers soraival: „Magyar anyák, virágos ágak, / Köszöntöm 
asszonyszívetek, / Amely fölött ott szundikálnak / A glóriázott 
kisdedek,- / S megáldom csendben azt a házat, / Hol gőgicsél a 
kisgyerek. / Kik boldogan vonjátok ölre / A szívetekből nőtt ma-
got, / Ti adtok fénnyel tündökölve / E fáradt földnek új Napot, / 
Reménysugárt, -s egy tépett honnak / Nyitott sebére balzsamot. 
/ Magyar anyák, a szíveteknek / Beszédes álma égig ér! / Hallom 
jövését új seregnek, / Mely új csodájú fényt ígér,- / És áldom mind, 

mind azt a házat, Hol ember-angyal gőgicsél. / Magyar anyák, 
virágos ágak, / Köszöntöm asszonylelketek, / S a harmatszívű kis-
babákat, / Akikre fényt leheltetek, /- És áldom, áldom azt a házat, 
/ Hol imát mond a kisgyerek!” Mennyire szükség van az ilyen biz-
tatásra nemzetünk jövője, fennmaradása érdekében e gyermekín-
séges világban! Az Édesanyák éppen ezért az áldozatért érdemlik 
meg, hogy őket ünnepeljük. A május több más iskolai és városi 
rendezvényekkel telt el. Lassan futott el ez a hónap is, és máris ott 
voltunk Pünkösd ünnepén.

Pünkösdben is három helyen osztunk az ünnepi istentisztele-
ten úrvacsorát, itthon a templomban, valamint a helyi Hajnal Ist-
ván Idősek Otthonában és délután Gyulán, a Pándy Kálmán Megyei 
Tagkórház ökumenikus kápolnájába, a sajnos szokásossá vált gyér 
jelenléttel. Június elején ott leszünk Zebegényben a Nemzeti Zarán-
doklaton, szolgálva a trianoni megemlékezésen feleségemmel.

Utána bő egy héttel lesz a hittanos évzáró, amelyre tervezzük 
jutalmak kiosztását hittanosainknak, lesz gyermekistentisztelet 
tombolával és szeretetvendégséggel, amennyiben összejön, ami 
mostanában elég ritka. Részt veszünk az iskolai ballagási ünne-
pen, ahol egy konfirmándusunk is búcsúzik az iskolától, de ott 
leszünk az iskolai évzárón is, ahol könyvjutalmakat adunk gyere-
keinknek. Közben készülünk a konfirmációra és a kisparki fedett 
pihenő avatására, valamint a Magyar Unitárius Egyház születésé-
nek 450. jubileumi évfordulójára, július 8-ra. Kívánunk szép tavaszi 
- nyáreleji napokat mindenkinek:

Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök.

A március és az április is nagyon mozgalmas volt iskolánk 
számára, mindkettő egyik pillanatról a másikra elrepült. Márci-
usban lebonyolítottuk a Pénzügyi tudatosság témahetét a 7-8. 
évfolyamon, az egyik szombaton megtartottuk az iskolai sportna-
pot, amiben minden évfolyamunk bemutathatta tornatudását, a 
7. évfolyamunk pedig színvonalas műsorral készült a Március 15-
ei Nemzeti Ünnepünkre, amit aztán nekünk és a város lakóinak 
is előadtak.

Áprilisban az 5-6. évfolyamon megtartottuk a Digitális téma-
hetet, illetve az egész iskolának a Fenntarthatóság és környezet-
tudatosság témahetét. Az évfolyamok osztályok közötti labdarúgó 
bajnokságon mérhették össze tudásukat, beiratkoztak leendő el-
sőseink, a szombati munkanapon Egészségnapot tartottunk, ami 
keretein belül az osztályok együtt készítettek egészséges ételt, 

tanultak a helyes 
étkezésről, illetve megint egy kis tornával zárták a programot. Ezeken felül hetedikese-
ink felutazhattak Budapestre, ahol részt vettek a Szakma Sztár fesztiválon, bepillantást 
nyerve olyan szakmákba, amire itt vidéken nem feltétlenül nyílik lehetőség. Egyik prog-
ram a másik után, és akkor a versenyekről még nem is tettünk említést.

Áprilisban két megyei szintű versenynek is mi adtunk otthont, az egyik a Megyei 
Szépíróverseny, amely keretein belül tíz településről összesen 90 gyerek érkezett intéz-
ményünkbe. Korosztályában első helyezést ért el Zsíros Petra, 8.a osztályos tanulónk. 
A másik a Megyei Mesemondó verseny, ahol szintén tíz településről érkeztek hozzánk, 
ezúttal 35 gyermek. Korosztályában Szijjártó Balázs (1.b) első, Kártik Janka (2.b) második, 
Vámos István (3.a) második, és Turi Izabella (4.a) harmadik helyezést ért el.

Persze a nem nálunk szervezett versenyeken is szépen szerepeltünk, a Herman Ottó 
Kárpát-medencei biológia verseny megyei fordulóján Szabó Attila (8.b) 9., Palotai Sándor 
(8.a) 12. helyezett lett. A vésztői területi szavalóversenyen korcsoportjában Szijjártó Ba-
lázs (1.b) második, Hajdu Ruben (2.b) második, Búza Barbara (6.b) első, Földi Annamária 
(6.b) harmadik, Mester Lili (8.a) második helyen végzett.

A jövő évi tankönyvek megrendelése is megtörtént, ahogy tavaly, idén is minden 
diákunk ingyen juthat majd a tankönyvéhez.

Virágos május köszöntött mindnyájunkra...

iskolai hírek
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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) június 20-ig. A helyesen válaszolók között 1 db, 
a Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül ki-
sorsolásra! Az júliusi számban a nyertes nevét közzé tesszük. 
Elakadt? Jöjjön be az irodába, és segítünk!

1.  Mikor kerül megrendezésre a „Kerékpáros batyus túra”?
 a, július 2. b, június 2. c, június 22.

2.  Hány támogatási formát hirdet meg az önkormányzat?
 a, 6 b, 5 c, 2

3. Mikor kerül sor a Virágos Füzesgyarmat díjkiosztására?
 a, Július 20. b, Augusztus 20. c, Augusztus 2.

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

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

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

A márciusi számban megjelent TOTó nyertese: Oláh Sándor, gratulálunk!
Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyarmatról, melyek a TOTó 

kérdései közé bekerülnek! Aktivitását hűtőmágnessel jutalmazzuk!

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

sunk 2018. augusztus 31-ig.

Szeretettel várjuk minden
kedves vendégünket!

Margaréta Családnap

Időpont: 2018. május 19. 13:30 óra

Helyszín: Kastélypark Fürdő előtti tér
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szezonnyitó retro party éjszakai fürdőzéssel

Időpont: 2018. május 20.

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

Operett est

Időpont: 2018. május 26. 20:00 óra

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

Városi Gyereknap

Időpont: 2018. május 27. 

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

Mazsorett záróbemutató

Időpont: 2018. június 9.

Helyszín: Városi Sportcsarnok
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rétes bemutató

Időpont: 2018. június 15.

Helyszín: Falusi Vendégasztal Szolg. Egyesület, Kossuth u. 54.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ballagás

Időpont: 2018. június 16. 10:00 óra

Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tanévzáró ünnepély

Időpont: 2018. június 20. 17:00 óra

Helyszín: Városi Sportcsarnok

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

Az a megtisztelő feladat jutott osztályrészül számomra, hogy újra köszönthettem a jelenlévőket a Sárrét kis mesemondója című 
megmérettetésen. Településünk iskolája újból otthont adhatott ennek a rangos eseménynek, amelyen szívesen vettem részt ebben az 
évben is. A „Csoda benned van”! Valóban újra és újra csodáknak lehettünk szem- és fültanúi ezen a délutánon is. A mese világa mindig 
elbűvöli az érző szívű embert, legyen az gyermek vagy akár felnőtt. Három gyermek édesanyjaként tudom, hogy mennyire fontos dolog 
is a mese. Fontos azért, mert a mese olvasása, hallgatása lelki folyamatokat indít be, amelyre a gyermek esetében szükség van. De 
szükség van a szülőnek is arra, hogy a meseolvasása, és még jobb, ha fejből történő mondása közben érzelmekkel és örömmel teli, ér-
tékes időt tölthet gyermekével. A mese nélkülözhetetlen a gyermek egészséges személyiség fejlődése szempontjából. Általa gazdagodik 
fantáziája, szókincse.

A mese segíti, hogy hosszabban és kitartóan tudjon valamire figyelni, abban elmélyedni. Átéli az izgalmakat, azonban mindez nem 
jár valós, közvetlen veszéllyel a számára. Találkozik azzal a helyzettel, mely megmutatja számára, hogy a problémás esetekben is van 
megoldás. Tehát a katarzist megélve eljut a megoldáshoz. Felkészíti a lelkét az élet megpróbáltatásaira. A félelmetes mesefigurák, illetve 
történések csak átmenetileg nyugtalanítják a gyermeket, hiszen mellette vagyunk, és a történetben is bekövetkezik a feloldás. Idővel 
pedig megtanulja különválasztani a valóságot a mesevilágtól. 

Szívből gratulálok a versenyzőknek, a szülőknek, a kísérő családtagoknak! Köszönet a szervezőknek, hogy újra sikeresen megren-
dezték e versenyt!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

Mesemondó verseny


