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Már meggyulladtak az első adventi fények, és hamarosan véget ér a várakozás időszaka, hogy elérkezzen közénk valami nagyobb 
dolog, valami nálunknál hatalmasabb. A meggyújtott gyertya pislákoló fénye talán nem képes bevilágítani az egész települést, de a 
szélben remegő lángjaival mégis sokat jelent számunkra, hiszen egy sokkal szebb és sokkal értékesebb dolgot szimbolizál.

A sorra meggyulladó gyertyák a SZERETETET szimbolizálják, amely Jézus születésével érkezett el közénk több mint kétezer esztendő-
vel ezelőtt. A fények azt is jelzik számunkra, hogy közeleg a karácsony, a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe.

Ebben az időszakban minden valami más, minden új színben tűnhet fel. A mindennapok gondjai talán kissé háttérbe szorulnak, és 
előtérbe kerülnek szeretteink, családunk, barátaink, és mindazok, akik így vagy úgy, de fontosak számunkra.

Nem véletlenül nevezik a karácsonyt a „szeretet ünnepének”. Már bizonyosan sokan gondolkodnak azon, mivel lephetnék meg sze-
retteiket. Egy dologra azonban érdemes odafigyelni az ajándékozásnál. Az átadott ajándéknak nem az ára a fontos, hanem az értéke, és 
igazi értéket csak az adhat, ha szívből és szeretetből adjuk, legyen az bármilyen apróság is. Ahogy dr. Papp Lajos szívsebész professzor 
mondja: „Karácsony tájékán sokakban felmerül a vágy, hogy az ajándékozás kényszere nélkül, a tárgyak árában mért szeretet helyett 
milyen jó volna csak a szívünk melegét adni.” Már pedig, ha valaki igazán ért a szívekhez, az éppen Papp Lajos.

Egy mosoly, egy simogató tekintet, az együtt töltött, meghitt pillanatok adják meg a karácsony valódi jelentőségét. Éppen ezért gon-
dolnunk kell azokra is, akiknek nem adatik meg, hogy szerető családban töltsék el az ünnepeket. Gondoljunk a magányos emberekre, a 
szegényekre, a rászorulókra, akik ugyanúgy vágynak a szeretetre és a gondoskodásra. Sokszor elég, ha csak átcsöngetünk a szomszédba, 
érdeklődünk a hogylétük felől, hogy ők is érezzék, hogy fontosak, és odafigyelünk rájuk.

Ez Jézus születésének és a karácsonynak az igazi üzenete.
Bízom abban, hogy a karácsony, a szeretet fénye még az ünnepek után is sokáig fog világítani, és hogy a füzesgyarmatiak is megélik, 

átérzik, hogy minden ember egy nagyobb közösség része, mert a szeretetnél, az összetartozás érzésénél nincs semmi szebb, magasz-
tosabb és felemelőbb.

Áldott és békés karácsonyt!
 

Bere Károly polgármester

Szőke Mártonné Rózsa Juliannát (Nekem csalá-
di kötelékként, gyermekkoromból való szeretetteljes 
megszólítás Ángyi) köszönthettem Bere Károly polgár-
mesterrel és Antal Ágnessel, 2018. november 21-én, 90. 
születésnapján, szerető családja körében. Alkalmunk 
van megállni a rohanásban, érzéseink kimondására, a 
köszönetre, és a legfontosabbra is, a találkozásra.

Szőke Mártonnal kötött hazásságból négy fiúgyer-
mek született: Sándor, László, Károly és István. Márton 
bácsi munkáját segítve otthon a sok jószág mellett 
a háztájiban is dolgozott. Így éltek hosszú éveket át 
egymás mellett, egymást segítve, örömben, bánatban. 
Három fiuk elvesztése nagyon megviselte.

Hiszen egy anya számára, aki elveszítette gyerme-
két, az első nap soha el nem múlik. Ez a fájdalom nem 
fonnyad el az idővel. Hiába kopik el, hiába fakul meg 
a gyászruha, a szív feketesége nem oszlik el soha. Fáj-
dalmát az unokák, ahogy most is szólítja őket: Lacika, 

Andika, Ildi és Sanyika, valamint a dédunokák igyekeztek enyhíteni. Fia: Laci és menyei: Juliska és Kati is nagy-nagy szeretettel vették és 
veszik körül a mai napig is. Sajnos egészségi állapota miatt a családi fészket el kellett hagynia.

És, hogy mi a 9 évtized titka?! Elmondta: a sok munka, most is menne dolgozni, ha tehetné, hiszen rend a lelke mindennek! :)
Kívánunk további jó egészséget, és kívánjuk, hogy sokáig érezze környezete figyelmét, családja szeretetét!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány 
percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal tehát az ünneppel.”
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 ÖnkormányzAti  hírek 
 Elfogadásra került a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnok-

ság és a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
szóló beszámoló, melyek a www.fuzesgyarmat.hu honlap Testületi 
ülések / 2018. évi előterjesztések menüpontban olvashatóak.

 A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési 
Kft. ügyvezetőjének Turbucz Róbert Ferenc került kinevezésre 2018. 
december 1-től, 3 év határozott időre.

 Módosításra került az építményadóról szóló helyi önkormány-
zati rendelet. A módosítás az ún. Kunérháti gazdasági, kereskedel-
mi övezetet, valamint a Hotel Garát magába foglaló üdülő terüle-
tet érinti.

 Önkormányzatunk agyagbányát működtet, melynek folyama-
tos üzemeltetése érdekében kérelem került benyújtásra. Ehhez 
200.000 Ft-nak megfelelő bankgaranciát szükséges felajánlani, 
melyet a Képviselő-testület elfogadott.

 Felülvizsgálatra került a közművelődés helyi feladatairól szóló 
önkormányzati rendelet.

 Közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából a Nemzeti 
Földalapba tartozó földterületek kerültek megigénylésre.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tele-
pülés természeti adottságai, elődeink és kortársaink alkotta szel-
lemi, tárgyi értékeinek feltárása, megőrzése és továbbfejlesztése 
érdekében értéktárat és Települési Értéktár Bizottságot hozott ko-
rábban létre. A Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság 
tagjait megválasztotta.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018/2019. őszi félévére vonatkozóan pályázatot hirdetett Közszol-
gáltatási ösztöndíjra. A pályázatban meghatározott határidőre 4 
db pályázat érkezett be, melyek elfogadásra kerültek.

 A „Nyugati elkerülő út” tervezett útvonalának egy része ma-
gántulajdonosok telkein vezet keresztül. A megépítés érdekében 
a legelő művelési ágú földterületek megvásárlásához, az ingatlan-
becslő által megállapított forgalmi értéken a Képviselő-testület 
hozzájárult.

 Értékesítésre kerül a felajánlott vételáron a Füzesgyarmat bel-
terület 553. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben az 5525 Füzes-
gyarmat, Csokonai u. 29. sz. alatt található ingatlan a vételi aján-
latot benyújtó részére.

BeFeJezŐDÖtt FÜzeSGyArmAt VároS ÖnkormányzAtA eGÉSzSÉGÜGyi kÖzPont FeLÚJítáSA
2018. november 9.

A projekt tartalmának bemutatása: Füzesgyarmat Város Önkormányzata gazdasági programjában célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségének 
javítását, ezen belül a településen megtalálható egészségügyi alapellátási szolgáltatások fejlesztését. Projektünk átfogó célja a lakosság igényének 
figyelembevételével, egy korszerű, egészséges, környezetbarát, esélyegyenlőséget támogató környezet megteremtése, mely elősegíti a település né-
pességmegtartását, ezáltal a járás versenyképességének növekedését. Rövidtávú célunk pedig egy korszerű, infrastruktúrájában és eszközparkjában is 
egyaránt jól felszerelt épület, biztonságos rendelőkkel, mely az egészségügyi alapellátáshoz sorolt szolgáltatásoknak helyt ad.

Az intézményben jelenleg 3 háziorvos, 2 fogszakorvos, 3 védőnő, 1 gyermekorvos rendel és egy labor üzemel. A személyi feltételek biztosításán kívül 
a megfelelő eszközök biztosítása az orvosok, védőnők számára elengedhetetlen a szolgáltatási színvonal növeléséhez. 

A projekt keretében sor került a padlásfödém és homlokzati fal utólagosan hőszigetelésére, valamint a lábazat vízszigetelő vakolattal való ellátására. 
Az akadálymentes rámpa előírásoknak megfelelő átépítése egy gyorsabb, biztonságosabb betegellátást tesz lehetővé. Az egészségügyi szolgáltatások 
színvonalának növelése érdekében eszközbeszerzés is megvalósult. 

A tervezett fejlesztéssel egy korszerű, infrastruktúrájában és eszközparkjában is egyaránt jól felszerelt épületet sikerült kialakítani, amely megfelel a 
mai kor követelményeinek. További információ kérhető: www.fuzesgyarmat.hu • E-mail: info@fuzesgyarmat.hu • Tel.: 06/66 491-058

Csillagösvényen
Elment. Felült a fogatra, és felhajtott a csillagok közé. Most már onnan, a magasból, a fé-

nyes, égi bakról néz le ránk, és onnan figyeli, hogy mit teszünk mindazzal, amit hátrahagyott, 
amit ő hozott létre, azt a csodát, ami a világon egyedülálló. Bizony, nem túlzóak a szavak. 
Tényleg valami egyedülálló dolgot hozott létre itt, a Sárrét kapujában, Füzesgyarmaton. Neki 
is köszönhető, hogy ennek a kisvárosnak messze földön híre ment, hogy megismerték a nevét. 
Galambos Sándor Szécsi József füzesgyarmati kocsigyártó mestertől tanulta a szakma alapjait 
a híres Járműkészítő és Javító Ipari Szövetkezetben. Ő volt az egyetlen kovácsmester Magyaror-
szágon, aki a hintógyártáshoz megfelelő végzettséggel rendelkezett és szakmájában dolgozott. 
1980-ban saját műhelyt nyitott, és azóta a hazai fogathajtókon és lovas-gazdákon kívül Európa 
legtöbb országában, sőt Kenyában is ismerik és elismerik a füzesgyarmati mester által készített 
kocsikat! 2005-ben szülővárosa PRO URBE-díjjal tüntette ki. 2012-ben a VOSZ Békés megyei 

Príma Díj gálán a vállalkozása területén elért kiemelkedő eredményeiért és közéleti tevékenységéért a 2012. ÉV HINTÓKÉSZÍTŐJE díjban 
részesítette. 2017-ben Füzesgyarmaton „Az Év Vállalkozója-díjat” is elnyerte. Távozásával nagy űrt hagyott maga után, de nem csupán űrt, 
hanem hatalmas értéket is, és bízunk abban, hogy mindaz, amit létrehozott még sokáig fönnmarad, tovább fejlődik, és tisztán csillogó 
értékként ragyog tovább Füzesgyarmat és a Sárrét életében. Galambos Sándor pedig vigyázó szemeivel felügyel ránk, itt maradottakra, 
és óvó tekintettel ül fenn az égi bakon, fönn a csillagösvényen. A szerkesztőség

SAJtÓkÖzLemÉny

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Kedvezményezett neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Projekt címe: Egészségügyi Központ felújítása
A megvalósítás helyszíne: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1.
Projektazonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039

Szerződött támogatás összege: 60 millió Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt zárás időpontja: 2018.12.31.
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2018. szeptember elsején elindult a TOP 5.3.1.-16-BS1-2017-00026 
azonosító számú „Összefogással a helyi közösségek életminőségé-
ért” pályázat, melynek keretében idén 3 közösségi beszélgetés került 
megrendezésre. A három beszélgetés sikeresnek mondható, mert a 
tevékenységen aktívan részt vettek a civil szervezetek és egyesületek 
vezetői és tagjai is. A három beszélgetésen összesen 81 fő jelent meg. 
Ezeken a beszélgetéseken a következő 3 és fél évben megvalósítandó 
új programokat és terveket beszélték át a résztvevők. Sikeresen lezá-
rult a közösségi interjú, melyet 40 fővel készítettünk el. A tevékeny-
ségbe bevontuk az érdeklődő és cselekedni akaró 

önkénteseket és ezzel sikerült kialakítanunk egy „központi magot”, akik hatékonyan tudják segíteni az alulról szerveződő kez-
deményezéseket. Ennek az eredménynek a bemutatásaképpen készült el a Közösségi interjúk összegzéséről szóló kiadvány. 
A pályázat keretében elindult a közösségi felmérés is, mely két részből állt. Az első kérdőívet 229 fő töltötte ki, melyre 
lehetősége volt papír alapon vagy interneten, google forms segítségével. Felmértük, hogy mi az, amin változtatni sze-
retnének a városban, illetve, hogy tudnak ebben aktívan részt venni. Rengeteg ötlet és lehetőség tárult elénk ez által. 
A pályázatnak van Facebook oldala, de Füzesgyarmat Város Önkormányzat honlapján is elérhető a pályázat aloldala.

Egyesületünk újabb sikeres programot valósított meg 2018. novem-
ber 13-án. A Közösségi Központ nagyterme teljesen megtelt, köszönhe-
tően az érdekes és neves pszichológus, Vida Ágnes előadásának.

A megjelenteket Dr. Kovács József országgyűlési képviselő úr kö-
szöntötte. A rendezvényen tájékoztatást tartott Petneházy Dávid és Szo-
boszlai Gyula szakmai munkatárs. Szó esett többek között a Kormány 
családpolitikájával kapcsolatos intézkedésekről, valamint a munkálta-
tók érzékenyítése a családbarát munkahelyek fontosságára vonatkozó-
an. Elhangzott, hogy CsakPONT-on keresztül a munkavállalók munka-
erőpiacra való visszatérése esetén a család és a munka egyensúlyának 

megtalálása, kialakítása szintén könnyebbé, zökkenőmentesebbé teheti a családok mindennapjait. A rendezvény fő programjaként Vida Ágnes pszicho-
lógus ― széles körben ismert Kismamablog.hu szerzője ― tartott élvezetes előadást a pozitív nevelés, avagy erőszakmentes, az önbizal-
mat támogató, kapcsolatra építő nevelési módszerek alkalmazásáról. Kovácsné Czeglédi Mária Tünde megemlékezett a közelgő 
Koraszülöttek Világnapja alkalmából az idő előtt világra jött gyermekek életesélyeinek növelése érdekében. Reméljük, hogy 
a résztvevők útravalóként magukkal vitték a következő gondolatot: „Minden gyermek egy ajándék. És rajtunk felnőtteken 
múlik, mennyi különleges kincs kerül elő a dobozból, mire felnőnek.”

Margaréta Családos Egyesület
A projekt az EFOP-1.2.9-17-2017-00008 pályázat keretében valósult meg.

„Összefogással a helyi közösségek életminőségéért”

minden gyermek ajándék

Forgalmas hónapot tudhatunk magunk mögött, mind programok, mind ver-
senyek szempontjából. Lezajlott az Illemkockák témahét, melynek keretein belül 
diákjaink az illemszabályokkal ismerkedhettek meg alaposabban, játékos feladato-
kon keresztül. Az érdeklődő nyolcadikosaink Pályaválasztási vásáron vehettek részt 
Békéscsabán, nem sokkal később pedig mi rendeztük meg a Pályaválasztási szülői 
értekezletet, ahol 17 iskola képviseltette magát, és mutatkozott be a megjelent diá-
koknak és szülőknek. Immár sokadjára megtartottuk a Mézes reggelit, ahol az érde-
kes előadás mellett finomságokat is kóstolhattak a jelenlévők. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a közreműködőknek!

Barkóczi Sándor, Molnár László és Tóth Zoltán tiszteletes biztosították a mézet, az Adrián Pékség, a Bede Kemencés Cipó Kft. és a Spar partner Földi 
Csemege pedig a kenyérrel járult hozzá a programhoz. Iskolánkban került megrendezésre a megyei matematika verseny, ahol a megye kilenc iskolájának 
40 diákja mérte össze tudását több korcsoportban. Intézményünket képviselte: Kálnási-Tóth Levente (3.a), Mészáros Hanna (5.b), Nagy Nikolett (6.b), 
Jakusovszki Réka Panna (6.b), Székely Norbert (6.c), Hajdu Veronika (7.a), Székely Tamás (8.a). Alsós szavalóversenyünkön arany minősítést kapott: 
Baksa Jázmin (1.a), Mikolik Nelli (1.b), Csaba László Antal (1.c), Talpa Szabolcs (2.a), Csák Enikő Csenge (2.b), Szijjártó Balázs (2.b), Kovács Dániel (3.a), 
Madar Máté (3.a), Kártik Janka (3.b), Homoki Petra (4.a), Szabó Bettina (4.a), Szőke Zsófia (4.a). Ezúton is gratulálunk nekik! A Jambricska Katalin Termé-
szettudományi emlékverseny idén sem maradhatott el, évfolyampáronként, minden osztályból egy-egy csapat versenyzett egymással. Az 5. és 6. évfolya-
mon első helyezett lett a 6.c csapata (Gergely Gréta, Bujdosó Bendegúz, Székely Norbert), második az 5.b csapata (Mészáros Hanna, Éri Barbara, Salló 
Zsombor), harmadik pedig az 5.a csapata (Szabó Anita, Czinege Lídia, Guruczi László). A 7. és 8. évfolyamon a 8. a csapata nyert (Szarka Zita, Tóth Tibor, 
Székely Tamás), második lett a 8. c (Guruczi Laura, Lukács Gábor, Török Levente), harmadik pedig a 7.b (Földi Annamária, Horváth Fruzsina és Gorgyán 
Levente). November utolsó hetében lehetősége volt a szülőknek nyílt napok keretein belül órákat látogatni, ezzel a lehetőséggel közel száz szülő élt is, 
bepillantást nyerhettek kicsit a hétköznapjainkban. Reméljük, hogy élvezték, és jövőre esetleg még többen tudnak időt szakítani rá.

iskolai hírek – november
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Szörpös házban jártam!

hulladékcsökkentési hét

Az Árpád utca közepén folyamatosan szépül, alakul egy 
kis parasztház. 2018 tavaszán nyitotta meg kapuit a Szörpös 
Ház, és nyár elején kerékpáros pihenővel bővült ki, melyet 
Korán Ibolya álmodott meg, és hozott létre. Már kicsi korában 
is ismerte és szerette a gyógynövényeket, melyekből később, 
kikapcsolódásként, hobbyból készített szörpöket, lekvárokat. 
A hobby igazi szenvedéllyé vált, így a saját konyháját kinőt-
te Ibolya, ezért amikor a szemben lévő parasztház eladóvá 
vált, megvette azt. Rengeteg munkával tették alkalmassá arra, 
hogy bárki számára látogatható legyen.

A háromosztatú parasztházban a középső részben alakí-
totta ki az üzletét, ahol nem csak a saját termékeit árusítja, 
hanem a helyi kézműveseknek is helyt adott, a termékeik be-

mutatásában és értékesítésében is segít nekik. Szeretné erősíteni és még hatékonyabbá tenni a helyi termelők és kézművesek együtt-
működését. A nagyobb szobában egy autentikus, régi paraszti bútorokkal berendezett helyiséget alakított ki, ahol kényelmesen helyet 
foglalva lehet kóstolni Ibolya finomabbnál finomabb termékeit! A kis szobában kialakított műhelyben nem csak szörpök készülnek, ha-
nem lekvárok, befőttek, savanyúságok is. Az alapanyagként felhasznált gyógynövényeket, gyümölcsöket, különleges növényeket a saját 
kertjében termeli, illetve a környező erdőkből, tisztásokról, viszonylag érintetlen, szennyeződésmentes területekről gyűjti be. Folyama-
tosan tanul, fejlődik, új dolgokat álmodik meg. Ibolya szenvedélyesen gyűjti a régiségeket, szeretettel fogad régi használati tárgyakat, 
amelyeket méltó módon kiállítva megőriz az utókor számára. Nyáron több gyermekcsoport is ellátogatott kóstolásra, sokat tanulhattak 
a gyógynövényekről és a régmúlt időről, az akkori használati tárgyakról játékos formában. Továbbra is várja őket Ibolya bejelentkezés, 
egyeztetés után, főleg nyáron. A munka nem állt meg, folyamatban van egy közel 30 fő számára, nyári, fedett kiülőhely kialakítása is. 
A napokban elkészült a Szörpös Ház honlapja is, melyen további érdekes és hasznos információkat találhatnak a kedves érdeklődők.

A Szörpös Ház elérhetőségei: 5525 Füzesgyarmat, Árpád u. 43. • Tel.: 70/ 629-5590 • Facebook: SZÖRPÖS HÁZ
Több termékét is megkóstoltuk már, és meleg szívvel ajánljuk, akár karácsonyi ajándéknak is kitűnő választás!

Németi Beáta, Tourinform Iroda

Nagyon komoly elismerésben részesült a címben említett füzes-
gyarmati üzlet, amikor ez év novemberében átvehették az anyacég 
által szervezett Aranyfenyő Gálán az Aranyfenyő-díjat.

A díj értékét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az értéke-
léssel egy független, külső céget bíztak meg, akik vásárlóként az év 
folyamán többször is megjelentek az üzleti partnerként működő bol-
tokban, és számtalan szempont alapján értékelték mindazt, amit ta-
pasztaltak. A teljesség igénye nélkül ilyen szempontok voltak többek 
közt: hogyan vannak a pultok feltöltve, milyen minőségű, mennyire 
friss az árukészlet, mennyire rendezettek a körülmények kívül és be-
lül, mennyire udvarias a kiszolgálás, mennyire voltak segítőkészek az 
üzlet dolgozói, és még hosszan sorolhatnánk. Mindezeket az év során 
pontozták, és az év végi összesítés után hozták meg döntésüket az 
adott üzleti partnerek kapcsán.

A füzesgyarmati SPAR Partner Földi Csemege ― annak ellenére, hogy csak egy éve csatlakozott a SPAR családhoz ―, ezen a megméret-
tetésen a száznál is több franchise partner közül a rendkívül értékes harmadik helyet érte el, országos szinten. A díjat november 9-én 
vehették át az üzlet vezetői, Szabó László és felesége Szabó Lászlóné Erzsike.

A kitüntetés, mint ahogy az értékelési szempontok is mutatják, elismeri a vezetők munkája mellett a dolgozók teljesítményét is, 
hiszen a független, vásárlói értékelés a közös, magas színvonalon végzett munkájuknak szól. A Szerkesztőség nevében gratulálunk az 
elismeréshez.

November 17-25. között került megrendezésre az Európai 
Hulladékcsökkentési Hét. Ebből az apropóból néhány önkéntes 
társammal csatlakoztunk a megmozduláshoz, és a városban ta-
lálható üzletek előtt saját kézzel vart vászontáskákat osztottunk 
ki. Figyelemfelkeltő kampányunkkal a környezetvédelemre, a 
fenntartható életmódra szerettük volna felhívni az itt élők fi-
gyelmét, illetve arra szeretnénk kérni a lakosságot, hogy minél 
kevesebb nejlonzacskót használjanak a mindennapokban.

Suchné Szabó Edit

Aranyfenyő-díj a SPAr Partner Földi Csemegének
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hírek a Lovas Barátok egyesületének életéről
Október hónapban a szép, őszi időt kihasználva, egyesületünk tagjaival a Lovas Centrumnál rend-

rakásba és a virágok téliesítésébe fogtunk. A munka végeztével egy jó hangulatú flekkensütéssel zártuk 
programunkat. Novemberben egyesületünk büszkesége, Madar Dániel 1-es fogathajtó megyei bajnok lett. 
A díj átadására a Békés Megyei Lovas Szövetség ünnepségén került sor. A Szilvásváradon rendezett fo-
gathajtó bíró és pályaépítő továbbképzésen Hati István és Huszár Róbert vett részt. Mindketten sikeres 
vizsgát tettek, sőt Hati István a legmagasabb szintű, első osztályú pályaépítő minősítést kapta meg. Láza-
san készülünk a december 8-án megrendezendő III. Lovas Konferenciára. Az elmúlt években nagy sikerrel 
rendezte meg egyesületünk, reméljük az idén is sok érdeklődő vesz részt a programon. Az előadók a lovas 
élet elismert szakemberei lesznek. Szabó Zsuzsa a Békés Megyei Lovas Szövetség elnöke, Dr. Sós István 
állatorvos, Ibrányi András füzesgyarmati születésű lótenyésztési felügyelő és Finta Gábor nemzetközi pá-
lyaépítő. A konferencia után tartjuk évzáró vacsoránkat, ahol személyesen szeretnénk köszönetet mondani 
Huszár Róbert egyesületi elnökünknek egész éves kitartó munkájáért.

Ezúttal is kívánunk Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet egyesületünk tagjainak, támogató-
inknak és a város lakóinak. 2019-ben is szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre!

Alapítványunk ebben az évben is, mint 2005 óta folyamatosan, az Alapító Okiratban meghatározottak szerint végezte munkáját. Az Alapítvány mun-
káját 3 tagú kuratórium koordinálja, egy gazdasági ügyintézővel, a feladatok végrehajtásában az idegen nyelvi tanárok és számos pedagógus kolléga 
vesz részt. Kiemelten támogatjuk a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola angol és német nyelvet tanuló diákjainak versenyeken való 
részvételét, nevezési díjak, jutalmak átvállalását.

A következő versenyeken jelentős eredményt értek el tanulóink 2018-ban:
• TITOK Országos Levelezős Verseny: angol, német
• Online Országos Angol Nyelvi Verseny, Löwenzahn Országos Német Nyelvi Verseny
• Angol Szép Kiejtési Verseny
•  Helyi versenyek rendezése: Halloowen napi évfolyamok közötti vetélkedő, Más népek farsangja évfolyamok közötti vetélkedő. Ezeken a rendezvé-

nyeken szervezünk, lebonyolítunk és jutalomról gondoskodunk.
• A Húsvétváró Családi napot közösen szerveztük a Füzesgyarmati Nők Egyesületével, ahol szép számmal vettek részt diákjaink.
•  2. alkalommal rendeztük meg nagy sikerrel a Területi Idegen Nyelvi Versenyt angol és német nyelvből (5.-6. osztályosoknak) Szeghalom, Vésztő, 

Körösladány, Füzesgyarmat részvételével. Összesen 48 tanulónak és felkészítőiknek gondoskodtunk a verseny anyagáról, színvonalas műsorról és 
gazdag vendéglátásról, könyvajándékokról, emléklapokról, logónkkal ellátott porcelán bögre emléktárgyról.

•  Augusztusban immár 12. alkalommal rendeztük meg sikeresen az angol - német helyi Idegen nyelvi táborunkat közel 70 gyermek, 6 felnőtt, 3 ön-
kéntes diák részvételével. A tábor 5 napos és egész napos volt, természetesen kirándulással egybekötve.

• December hónapban tartjuk hagyományos mézeskalácssütő és karácsonyi dalok tanulásával egybekötött délutánunkat.
Ebben az évben is jelentős anyagi ráfordítással bővítettük Alapítványunk eszköztárát: idegen nyelvi kompetencia mérésének eredményességét segítő 

kiadványokat vásároltunk 6. és 8. osztályos tanulóinknak, beszereztünk a tanárok munkáját nagyban segítő szakkönyveket, irodai eszközöket, korszerű 
magnetofonokat, hangfalakat, idegen nyelvi könnyített olvasmányokat, német és angol nyelvű folyóiratokat. Ha van kiemelkedő eredményt elért tanu-
lónk idegen nyelvből, akkor az iskolai ballagási ünnepségen pénzjutalomban részesítjük. Így történt 2018-ban is.

Együttműködő partnereink, támogatóink: Füzesgyarmati Nők Egyesülete, Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület, Füzesgyarmat 
Város Önkormányzata, a Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány.

Beszámoló a Füzesgyarmat idegen nyelvi oktatásáért Alapítvány 2018-ban végzett tevékenységeiről

SzAkmAi BeSzámoLÓ a FÜzeSGyArmAti mAzSorett eGyÜtteS 2018. ÉVi teVÉkenySÉGÉrŐL

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes a 2017/2018 –as tanévben, fennállásának a 22. évét zárta. 4 korcsoportban, 33 gyermek részesült oktatásban, 
óvodáskortól – középiskolás lányokig, amelynek a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Lurkófalva Óvoda adott otthont. Jó 
személyi és tárgyi feltételek mellett, a tanulók rendszeresen és aktívan vettek részt a foglalkozásokon. A szülők aktív közreműködése, pozitív hozzáállá-
sa, anyagi áldozatvállalása és példás összefogása segítette munkánkat. A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség közös szervezésében 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, melyet maximális pontszámmal, a Füzesgyar-
mati Mazsorett Együttes, a Füzesgyarmati Mazsorett Fesztivállal nyert el. Nagy öröm számunkra, hogy a résztvevők, a csoportvezetők, a zsűritagok és a 
jelenlévők elégedetten távoztak. Kiemelték a szívélyes fogadtatást, a bőséges vendéglátást, az ízléses dekorációt, a minőségi ajándékokat, a változatos 
programlehetőségeket, a szervezők segítőkészségét, figyelmességét. Köszönjük Füzesgyarmat Önkormányzatának, intézményeinek, szervezeteinek, vál-
lalkozóinak, magánszemélyeknek, szülőknek, hozzátartozóknak, tanítványoknak a segítségét. Öt szakmai megmérettetésen vettünk részt, ahol rendkívül 
sikeresen szerepeltünk.

A Nyári Mazsorett Tábor újabb fejlődési lehetőséget nyújtott a résztvevők számára, megalapozva a következő versenyévad követelményeit. Minden 
felkérésnek eleget tettünk. Felléptünk Borson, a városi és környékbeli települések rendezvényein, a szervezők és a közönség legnagyobb megelégedé-
sére. Harmonikus és kölcsönös kapcsolatot ápolunk a helyi intézményekkel, szervezetekkel, vállalkozókkal, szimpatizánsokkal. Tanítványaim és szüleik 
nevében is köszönjük az Önkormányzat Képviselő – testületének a bizalmat, a felkészüléshez és a megmérettetésekhez nyújtott támogatást, amelyre az 
elkövetkezendő években is, a legjobb tudásunk szerint igyekszünk rászolgálni. Macskinné Pór Erzsébet művészeti vezető

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Füzesgyarmati Mazsorett Együttes!



6 XXX. évfolyam 12. szám · 2018. december

A Füzesgyarmati Nők Egyesülete novemberben ünnepel-
te megalakulásának 25. évfordulóját. Az egyesület 1993-ban 
alakult, független, nyitott egyesületként, melynek a kezdetek-
től Botorné Ványi Margit a vezetője. Az egyesület célja: A nők 
érdekeinek képviselete, a nőkön keresztül pedig a családok 
képviselete. A megalakulást követően Washingtonból és Skó-
ciából is jöttek szakemberek, hogy megismerjék szerveze-
tünk akkori tevékenységét. Az elmúlt 25 év alatt több tucat 
rendezvényt, programot valósítottunk meg, most viszont csak 
néhányról tennék említést. Minden évben megrendezzük a 
Sárréten Élő Nők fórumát, a Húsvétváró Családi Napot, illetve 
a Sárrét ízei és virágai elnevezésű programot, de mi indítottuk 

el az „50 éve jóban-rosszban” rendezvényt is, továbbá több jótékonysági gyűjtést is szerveztünk. Legújabb programunk a „Nagymama-tábor”, amely 
szintén sikeres az itt élők körében. A külső civil szervezetekkel, klubokkal is törekedtünk a jó kapcsolatokra, az együttműködésre. Ennek köszönhetően 25 
éves barátság köt össze bennünket a Lakiteleki Nőklubbal, valamint a vésztői Barátság Nyugdíjas Egyesülettel. A nagyrábéi nőtársainkkal immár 15 éve 
tart az együttműködésünk. Szintén ugyanennyi éve vagyunk a füzesgyarmati Mozgáskorlátozottak Egyesületével, valamint az Életet az Éveknek Nyugdíjas 
Klubbal kapcsolatban. A Margaréta Családos Egyesülettel 8 éve dolgozunk együtt, de meg kell említenem a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti 
Körét, a Népdalkört és a Hóvirág klubot is. Hogy ilyen minőségben és aktivitással tudjuk végezni munkánkat, szükségünk van anyagi támogatásokra is. Fő 
támogatónk Füzesgyarmat Város Önkormányzata, melyet ezúton is hálásan köszönünk, de köszönet a helyi vállalkozóknak, a magánszemélyeknek, akik 
évről-évre felajánlják adójuk 1%-át. Természetesen, ha tehetjük, különböző egyéb pályázati lehetőséget is felkutatunk működésünk stabilitásához. Nem 
utolsó sorban köszönet az egyesület minden tagjának, akik munkájukkal, aktivitásukkal már 25 éve mozgatják, koordinálják közös erővel a Füzesgyarmati 
Nők Egyesületét. Köszönet azoknak is, akik velünk ünnepeltek ezen a szép napon! Suchné Szabó Edit Füzesgyarmati Nők Egyesülete

„ha tenni akarsz másokért, tiszta szívvel tedd!”

„Összevarrjuk ezt a széthullott világot”
2018. november 16-án a Szitás Erzsébet Képtár a Füzesgyarmati 

Foltvarrók kiállítását fogadta be. A foltvarrók mögött 13 év tevékeny-
sége áll. A csoport évről évre megjelent a különböző városi rendez-
vényeken, eleget téve annak a felkérésnek, hogy kreatív programot 
biztosítson lakóközösségünk aprajának-nagyjának. A kezdetek óta a 
helyszín, a létszám, a személyek folyamatosan változtak, cserélődtek. 
A csoport szellemisége azonban semmit nem változott: állandó véd-
jegyünk a tudás önzetlen átadása, megosztása, egymás érdek nélküli 
segítése, a kölcsönösségen alapuló tevékenység – és az együtt végzett 
munka kellemes hangulata. Az Önkormányzat – a civil egyesületek, 
csoportok számára nyújtott anyagi támogatásával – hozzájárult ahhoz, 
hogy a közösség ebben az évben bátrabban vállalkozzon arra, hogy 
tevékenységével lakóhelyünk közössége elé lépjen. Ezúttal – vállalásuknak megfelelően – többnyire új, eddig máshol be nem mutatott munkákat hoztak 
a kiállításra. A kiállított munkák nem csak a látványukkal gyönyörködtethettek, hanem a különböző foltvarró technikák alkalmazása megmutatta a folt-
varrás sokszínű lehetőségeit, és az érdeklődők is ötleteket meríthetnek az egyéniségüknek, ízlésüknek és lehetőségeiknek megfelelő tevékenységhez. A 
csoport mindig is nyitott volt, s ezután is az marad új csatlakozók fogadására. Ha „ezt a széthullott világot” nem is tudják összevarrni, ismét megmutatták, 
hogyan lehet értelmes, kreatív, értékteremtő tevékenységet űzni úgy, hogy az másoknak is gyönyörűséget szerezzen. A csoport jelenlegi tagjai: Baksa 
Károlyné, Banadics Imréné, Fenkel Józsefné, Gulyás Csabáné, Mészáros Zoltánné, Molnár Imréné, Patai Ferencné, Ványi Margit.

Füzesgyarmati Foltvarrók – 2018. egy kiállítás margójára

Kovács Anna Júlia 2018. 11. 06.
Szabó Zénó Laurent 2018. 11. 12.
Filler Olivér 2018. 11. 18.
Földesi Patrik 2018. 11. 25.

Születések

A Kastélypark Fürdő ünnepi nyitva tartása 
 

 

DECEMBER 24.: 9-14 óráig pénztár 12 óráig 
DECEMBER 25.: 9-21 óráig pénztár 19 óráig 
DECEMBER 26.: 9-21 óráig pénztár 19 óráig 
DECEMBER 31.: 9-14 óráig pénztár 12 óráig 
JANUÁR 1.: 14-21 óráig  pénztár 19 óráig 
 

A KÉT ÜNNEP KÖZÖTT A MEGSZOKOTT NYITVATARTÁSSAL VÁRJUK 
KEDVES VENDÉGEINKET! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és sikerekben 
gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! 
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Minden karácsony más és más, ami bekopogtat évről-évre éle-
tünkbe. Van, amelyik elhoz minden elképzelt és megálmodott bol-
dogságot, örömet, beteljesedést, van, amelyikre nagyon illik Petőfi 
Sándor gondolata: „Énhozzám is benézett a karácson, / Tán csak 
azért, hogy bús orcát is lásson / És rajta egy pár reszkető könyűt.” 
Több évtizedes tapasztalat szerint mindent még jobban megszépít, 
vagy feledtet, sebeket bekötözve, enyhítve, ha a Jézus-váró kará-
csonyra összpontosítunk emlékezve, vagy családi boldog zsongás 
között. Valahogy úgy, ahogy Dutka Ákos írja: A régi házban, hol 
apánk ilyenkor, / aranyba mázolt almát és diót / mesélve karcsú, 
vidám angyalokról, / kik zsákban hordanak ma mindenféle jót. / 
Emlékszel anyánk boldog asztalára, / hol illatozva gőzölt a frissen 
sült kalács, / s gyertyafényből, fenyő illatából szövődött / a derűs 
ünnepi varázs? / Istenem, ha még egyszer lehetne asztalodhoz 
ülni, édes jó anyám, / s a te szívednek melegével égne gyertyánk 
/ a karácsonyi fenyőfa gallyán, / ha még egyszer öledbe borulva 
/ betlehemre lesnék hittel áradóan a régi házban, / a te asztalod-
nál, még egyszer, még egyszer otthon…/ A régi háznak karácsonyfa 
lángja, / negyven év ködén át híva felragyog, / szívemben Jézus, 
künn angyal harangoz, / és én újra tiszta, jó gyermek vagyok. / A 
téli ködben ismert régi úton / állok a sugaras betlehem előtt, / s 
a régi háznak szentelt délibábját / ringatja előttem a karácsonyi 
köd.”

Kicsi fehér templomunk körül nem zsong a szokásos tömeg 
velünk mostantól és bent sem fog felgyúlni a szószék fölé maga-
sodó gazdagon díszített fenyő, alatta és mellette a temérdek aján-
dékkal, örömtől kigyúlt gyermeksereggel, és csillagszóró fényében 
nem csendül az Ady-vers: „Ez a gyarló ember, ember lenne újra / 

Talizmánja lenne a szomorú útra. / Golgota nem volna ez a földi 
élet, / Egy erő hatná át a nagy mindenséget. / Nem volna más 
vallás, nem volna csak ennyi: / Imádni az Istent és egymást sze-
retni. / karácsonyi rege, ha valóra válna, / Igazi boldogság szállna 
a világra.”

30 éves üzenetünket küldjük minden jóakaratú embernek csa-
ládi házunkból és ezt a biztatást mindenkinek és magunknak is: 
„Mert a karácsony nem hagy el soha, / Bűnben és ködben mégis 
visszahozza / a kisgyermekeknek tiszta mosolya!” Ezért fogadtuk 
el a Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezetének 
felkérését, hogy ebben az évben is segítsünk (Zita lányunk segített 
a fővárosi gyűjtésben) a helyi és szórványbeli híveinknek, valamint 
testvérfelekezeteink megajándékozásában 15 darab, több ezer fo-
rint értékű csomaggal. 11-12-én, két napos konferenciára kértek 
fel előadónak Győrben, egyházunk születésének 450. évfordulója 
alkalmából az Egyházi Közművelődési Egyesület és a Nemzeti Mű-
velődési Intézet „Örökségünk: 1568” címmel.

18-án a helyi Idősek Otthonában veszünk részt az ökumenikus 
istentiszteleten, amely után karácsonyi műsort is mutatunk be. 25-
én szintén az idősek Otthonában tartunk úrvacsorával egybekö-
tött ünnepi istentiszteletet.

Mindezeket tesszük a régi, erős elkötelezettséggel, mert min-
den karácsony más és más, a miénk most ilyen.

Kívánunk településünk minden lakosának Istentől áldott, 
örömteli, Jézust váró Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Tisztelettel: Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök 
és teljes házanépe.

karácsonyok jönnek, karácsonyok múlnak...

A karácsonyi ajándékot már az ősszel megkapta a Fü-
zesgyarmati Református Gyülekezet. A Teremtés hete ün-
nepén játszóteret és apiterápiás méhesházat adtunk át, 
majd október végén orgonakoncerttel vettük újra hasz-
nálatba felújított orgonánkat. Konfirmandusaink elzarán-
dokoltak Vizsolyba, csapatépítő túránkon a hulló faleve-
lek között próbáltuk ki hegymászó tudományunkat. A X. 
Adventi Fények ünnepén ügyes kezek újragondolt Sárréti 
hagyományőrző Betlehemest készítettek, ismét volt játszó-
házunk, adventi teadélutánunk a Szentföld bemutatásával. 
Rendezvényeinket az EFOP-1.3.7-17-2017-00164 számú tár-
sadalmi kohéziót erősíteni hivatott pályázatunk is segíti. 
Kerítésünk csak azért nem készült el, mert szerények va-
gyunk, hagyunk feladatot a következő esztendőre is...

Ám nem az a fontos, mi van a karácsonyfa alatt, ha-
nem, hogy kik állják körül. Hálaadással dicsőítsük értünk 
született Megváltónkat! Fogadjuk meg végre tanácsát, 2019 
év vezérigéjét: ”Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” János 13, 35

Ünnepi alkalmaink: A Szentestét /december 24. 16 
óra/ és Karácsony I. napját /december 25. 10 óra/ temp-
lomunkban ünnepeljük.  Gyülekezeti házunkban decem-
ber 26-án, Karácsony II. napján, december 30-án vasárnap 
Óévi istentiszteleten, valamint január 1-én Újesztendei 
istentiszteleten leszünk együtt.

Az újesztendőben ismét szeretettel várjuk a felnőtt 
konfirmációs csoportunkba az érdeklődőket!

Gyülekezetünk nevében áldott, békés, meghitt ünne-
peket kívánok mindnyájunknak!

Tóth Zoltán református lelkipásztor

református egyház hírei
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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) január 20-ig. A helyesen válaszolók között 1 db, 
a Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül ki-
sorsolásra! A februári számban a nyertes nevét közzé tesszük. 
Elakadt? Jöjjön be az irodába, és segítünk!

1.  Mióta működik a Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatásáért 
Alapítvány?

 a, 2018. b, 2005. c, 2015.
2. Hányadik évfordulóját ünnepelte a Nők Egyesülete?
 a, 24. b, 50. c, 25.
3. Mikor vehettek részt az iskolában nyílt napon a szülők?
 a, október utolsó hetében b, november utolsó hetében
 c, november első hetében

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

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

E-mail:  ...................................................................................................................
A októberi számban megjelent TOTÓ nyertese: Kiss Pál Sándor, gratulálunk!
Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyarmatról, melyek a TOTÓ 

kérdései közé bekerülnek! Aktivitását hűtőmágnessel jutalmazzuk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Füzesgyarmaton a 
hulladék elszállítása az ünnepekre tekintettel az alábbiak sze-
rint történik:

kommunális (vegyes) hulladék:
   2018. 12. 24. (hétfő) 
I. KöRZET hetente kedd (2018. 12. 25. helyett)
   2018. 12. 29. (szombat)
   (2019. 01. 01. helyett)
II. KöRZET hetente csütörtök változatlan
Szelektív hulladék: változatlan.

Kérjük, szíveskedjenek az edényeket reggel 6:00 órára, 
gyűjtésre alkalmas állapotra kihelyezni. A hulladékszállítá-
si információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon 
tájékozódhat.

megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 2019.01.03-án a Füzes-
gyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltatónál reumato-
lógia szakrendelés indul!

A rendelés ideje: Hétfő és csütörtök 16.30-19.00
Háziorvosi beutaló és előzetes időpont egyeztetés szüksé-

ges! részletekről érdeklődni: Hétköznapokon 8 és 16 óra között 
a 06/30/192-5815-ös telefonszámon lehet.

A Füzesgyarmati Gyógycentrum csapata

2018. november 26-án megrendezésre került az álta-
lános iskolában a Jambricska Katalinról elnevezett ter-
mészetismereti emlékverseny, amelynek keretében 5-6; 
7-8. osztályos tanulók 3-3 fős csoportokban mérték ösz-
sze tudásukat. Előző évekhez hasonlóan voltak a felada-
tok a természettudományos tárgyakból, újdonság volt a 
weboldalon való kvíz kitöltése. A Csákné Tóth Edit, Kál-
mán Julianna, Kovács Annamária és Törökné Szalai Gab-
riella pedagógusok által összeállított feladatok elvégzé-
sére, a megmérettetésre minden felsős osztályból volt 
vállalkozó kedvű diák. A feladatok javításában Sárköziné 
Papp Julianna intézményvezető-helyettes segített, aki 
egyben a versenyt is megnyitotta, illetve megemlékezett 
az iskola egykori tanáráról. 

A legmagasabb pontot elérő csapatok tagjai, 5-6. osztály: I. helyezett: Gergely Gréta, Bujdosó Bendegúz, Székely Norbert 6/c, II. helyezett: Mészáros 
Hanna, Éri Barbara, Salló Zsombor 5/b, III. helyezett: Szabó Anita, Czinege Lídia, Guruczi László 5/a. 7-8. osztály: I. helyezett: Szarka Zita, Tóth Tibor, 
Székely Tamás 8/a, II. helyezett: Guruczi Laura, Lukács Gábor, Török Levente 8/c, III. helyezett: Földi Annamária, Horváth Fruzsina, Gorgyán Levente 7/b.

A megemlékezés része minden évben, hogy virágot helyeznek el a verseny névadójának sírjánál. Köszönet a szervezőknek! Köszönöm a lehetőséget 
a lebonyolítóknak, hogy részese lehettem ennek a tartalmas délutáni programnak! Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

emlékverseny

A szerkesztôség nevében kívánunk 
településünk minden lakójának 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
sikerekben gazdag Boldog Új Évet!

tisztelt ingatlanhasználók!


