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Tizenkilenc vagy egy híján húsz?
Milyen évünk lesz? Olyan átlagos. Rosszabb, mint az 

előző, de jobb, mint az azt követő. Nem is lennénk ma-
gyarok, ha nem tudnánk kapásból ilyen frappáns választ 
adni. Ettől már az is jobb, ha az idei év aktuális szólá-
sát vesszük elő: „Egyik tizenkilenc, másik egy híján húsz.” 
Azaz egyformán rossz.

Testvéreim! Cáfoljuk meg együtt a fenti kesergést. 
Először is az idézett szólás nem magyar eredetű, ha-
nem angol.(!) Másodszor nem igaz. Ránk, Krisztus népére 
evangélium, örömhír, jó hír bízatott. Erről szólt Karácsony! 
Isten szereti az embert. Isten nem démon, akitől félnünk 

kell, hanem szeretet, aki kiűzi a félelmet. Új esztendőnk 
nagy lehetősége, hogy az ember szeretheti Istent.

Ezért lehetséges Füzesgyarmaton is egymást szeretni 
még 2019-ben is!

Terveink szerint ez esztendőben megújul templo-
munk, gyülekezetünkről könyv és film is készül. Rendez-
zük sorainkat, számba vesszük egyháztagjainkat, kicsiket 
és nagyokat, testvéri kapcsolatokat építünk határainkon 
innen és túl. Betöltve Jézus szavát, Református Egyhá-
zunk ez évi vezérigéjét: „… az én tanítványaim vagytok, 
ha szeretitek egymást!” (János evangéliuma 13, 35.)

Tóth Zoltán református lelkipásztor

Mint ahogy 
tapasztalhatták, 
2019. január 1-jétől 
– azon a csatornán, 
ahol korábban 
a Helyi Televízió 
képújságját vagy 

szerkesztett adását láthatták – már nincs sugárzott 
adás. Az a csatorna, amely több mint két évtizeden 
át volt része a füzesgyarmatiak mindennapjainak, 
és elvitte a településen történt eseményeket a te-
levíziókészülékeken keresztül az otthonokba, az év 
elejétől nem működik tovább.

Szerkesztőségünkhöz elküldött levelében így 
emlékszik vissza, és így búcsúzik el a nézőktől 
a csatorna üzemeltetője és tulajdonosa, Szabó 
Zoltán: „Búcsúzóul pár szóban szeretnék beszél-
ni Önöknek arról, hogy miként működött ez a 
számunkra kedves része a kábelszolgáltatásnak. 
Munkánkat 1996 decemberében kezdtük meg, ele-
inte csak képújság szolgáltatással. A képújság a 
hétköznapi adok-veszek hirdetésein túl közérdekű 
információkat is szolgáltatott, amelyek városunk 
híreit, eseményeit tette közzé. Így nyújtottunk se-
gítséget az Önkormányzatnak, oktatási intézmé-
nyeknek, egészségügynek is.

Hamarosan városunk eseményeit rögzített fel-
vételeken, szerkesztett formában vetítettük le a 
kábel televízió hálózatán. A szerkesztett adások 
kis idő elteltével rendszeressé váltak, ha emlékez-
nek rá minden szerdán új anyaggal jelentkeztünk, 
amelyet vasárnap délután ismételtünk meg. Lát-
hattak benne óvodai, iskolai eseményeket, kultu-
rális és sportrendezvényeket, közéleti felvételeket, 
ezen belül foglalkoztunk a civil szervezetek éle-
tével, tevékenységeivel, támogattuk és megörökí-
tettük rendezvényeiket. Bemutattuk az iskolában 
történt eseményeket, szakkörök életét, színjátszók 
előadásait, zeneiskolások műsorait, mazsorettek 
fellépéseit és sok egyéb programot. Nagyon nép-

szerűvé váltak a téli időszakban az élő magazin 
jellegű műsorok, melyben riportokkal, játékokkal 
szórakoztattuk nézőinket. Nyáron pedig azok is 
megnézhették a fesztiválokat, akik nem vehettek 
személyesen részt ezeken. A város lakossága ott-
honából is figyelemmel kísérhette a helyi televí-
zión keresztül a kulturális életet, közéleti, politikai 
eseményeket. Mindig a közérthető, hiteles tájékoz-
tatás volt a cél.

Remélem, minden kedves nézőnk talált érdek-
lődésének megfelelő közvetítést, tájékoztatást!

Köszönöm a figyelmüket, érdeklődésüket.
Külön szeretném még megköszönni a munka-

társaimnak kitartó, pontos munkájukat, és minden 
füzesgyarmati lakos támogató segítségét.

Üdvözlettel kívánok Önöknek Boldog Új Évet!
Szabó Zoltán

Idén is megrendezés-
re kerül az Önkormány-
zat szervezésében, im-
máron hagyományosan, 
nyolcadik alkalommal a 
Füzesgyarmati Gazda- és 
Vállalkozónapok, amely 
– szintén a megszokott 
módon – egy vidékfej-
lesztési konferenciával 
lesz egybekötve.

A rendezvénynek, 
amely 2019. február 
1-jén, pénteken 15 órá-
tól kezdődik, ebben az 
évben is a Hotel Gara ad 
otthont.

Mielőtt azonban elkezdődne a konferencia, most is egy nyitott üzem bemutató kerül 
megszervezésre, amelynek helyszíne, a tervek szerint, a MOL Nyrt. füzesgyarmati telep-
helye lesz.

A lapzártánk idejében kapott információk szerint a meghívottak között olyan jeles 
személyiségek szerepelnek, mint Dr. Kovács József, országgyűlési képviselő, Dr. Takács 
Árpád, kormánymegbízott, Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti 
államtitkára, Dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtit-
kára, Dr. Viski József, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára és Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke.

Idén is bemutatkozik egy sikeres vállalkozás, a Scada Kft., amelyet Tornyi László ügy-
vezető mutat be a jelenlévőknek, és hogy női szemmel is bepillanthassunk a foglalkoz-
tatás, a munka és a vállalkozások világába, arról Bernek Éva és Tihanyi-Erdei Renáta 
gondoskodnak előadásaikban, majd a konferencia zárásaként Bere Károly polgármester 
ismerteti a jövő év tervezett beruházásait.

Természetesen idén is ez a rendezvény ad keretet az „Év Vállalkozása-díj” átadásának, 
melyben Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező, Karinthy-gyűrűs humorista ad egy 
stand-up műsort mely után, a megszokott módon, egy állófogadásra kerül sor.

Az Önkormányzat minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezvényre, amelyen a rész-
vétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet megtehetnek a www.fuzesgyarmat.hu 
honlapon. Az eseményről informálódhatnak Dr. Kiss Lillánál a +36-30/948-8806-os tele-
fonszámon, vagy a titkarsag@fuzesgyarmat.hu e-mail címen.

Kincses Zoltán

Kedves Olvasók!
Az új év mindenki számára az új kezdetet, a megújulást jelenti. Ezért 

arra gondoltunk, hogy szeretett helyi lapunkat, az Amondót mi is megújít-
juk kicsit. Január végén tarthatja először kezében a ráncfelvarráson átesett 
első lapszámunkat, mely tartalmilag követi a hagyományokat, továbbra is a 
helyi hírekről, eseményekről tájékoztatja a lakosságot. Formailag azonban 
kicsit átalakítottuk, így több tartalommal, információval tudjuk megtölteni, 
és kicsit átláthatóbbá válik. Reméljük mindenkinek tetszeni fog a megújult 
Amondó, de kíváncsiak vagyunk az Önök véleményére, ezért létrehoztunk 
egy szavazást, melyet Füzesgyarmat Város honlapján, a www.fuzesgyarmat.
hu oldalon, illetve a Közösségfejlesztés-Füzesgyarmat facebook oldalán a 
www.facebook.com/Közösségfejlesztés-Füzesgyarmat érhetnek el. 

A szavazók között egy ajándékcsomagot sorsolunk ki!

A novemberi számban megjelent TOTÓ nyertese: 
Kovácsné Bátori Ildikó, gratulálunk!

„… az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást!”

Gazda- és Vállalkozónapok Búcsú a helyi televíziótól

Szavazás

Házasságkötések

Születések

2018. 12. 06-án került sor Papp Magdolna és 
Laczkó István házasságkötésére.

2018. 12. 21-én került sor Ökrös Andrea Margit 
és Darabos Zoltán házasságkötésére.

Gratulálunk az ifjú Pároknak!

Szarka Martin József
 2018. 11. 16.
Burai Enrikó Richárd
 2018. 12. 04.
Kovács Krisztián
 2018. 12. 05.
Boda Noel János
 2018. 12. 07.
Füredi Dávid
 2018. 12. 25.
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 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el-
fogadta a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről 
szóló beszámolót és az Adócsoport helyi adókról szóló 2018. évi be-
számolóját, melyek a www.fuzesgyarmat.hu honlap Testületi ülések / 
2018. évi előterjesztések menüpontban olvashatóak.

 A Képviselő-testület korábban döntött a 100 férőhelyes mun-
kásszálló - pályázati forrásból történő – építéséről. A munkásszálló a 
Hotel Gara területéből - telekhatár-rendezéssel – egy 2652 mz nagy-
ságú területen kerül megépítésre. Az értékelési szakvéleményben 
meghatározott, 6.650.000 forintos áron, a területvásárláshoz a Képvi-
selő-testület hozzájárult.

 Megerősítésre került az Önkormányzat éven túli lejáratú felhal-
mozási célú hitelek felvétele. Hitelek összege: 112.000.000 Ft „Munkás-
szállások kialakítása” tárgyú pályázathoz szükséges önrész biztosítá-
sa és 50.000.000 Ft Belterületi utak felújítása kapcsán.

 A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2019. évi gazdálkodá-
sa érdekében 100.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz 
igénybe.

 Az Önkormányzat a kiadások és bevételek időbeni eltérése miatt 
15.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújt a 2019. évi költségvetés terhére a 
Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft. részére, melyet a gazdasági tár-
saság 2019. december 31-ig köteles visszafizetni.

 Elfogadásra került az Önkormányzat 2018. évi téli rezsicsökkentés 
végrehajtásának helyi szabályairól szóló rendelete.

 A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat az 
alábbi közfoglalkoztatási programok megvalósítása iránt támogatási 
kérelmet nyújtson be: Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program, He-
lyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program, Szociális jellegű 
közfoglalkoztatási program.

 Elfogadásra került az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési 
terve és a Képviselő-testület 2019. évi munkaterve.

 A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
pályázatot nyert a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00002 azonosító számú „Ösz-
szefogással a helyi közösség életminőségéért” címen, ezért a 062020 
Településfejlesztési projektek és támogatásuk elnevezésű kormány-
zati funkció bevezetésre került az Intézmény alapító okiratába.

AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00026 „TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HU-
MÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉÉRT” PROGRAM KERETÉBEN IN-
DULT FELHASZNÁLÓ SZINTŰ SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEKET OKTATÓ 
KÉPZÉSEK ZÁRULTAK KÉT TIZENÖT-TIZENÖT FŐS CSOPORTTAL FÜ-
ZESGYARMATON 2018. DECEMBERÉBEN.

A képzések eredményeképpen középkorú és idősebb korosztályokat 
képviselő résztvevők ismerkedtek meg a számítógép- és okoseszkö-
zök felhasználói szintű kezelésével, továbbá az internet lehetőségei-
vel, mint nagyszerű információs- és kommunikációs eszközzel az in-
formatikai biztonságot szem előtt tartva.

Fejlesztették digitális kompetenciájukat, melynek eredményekép-
pen képesek elősegíteni saját szociális kapcsolatrendszerük erősíté-
sét, és a képzésen a középkorú korosztályú résztvevők munkaerő- pi-
aci érvényesülésüket is egyben.

Megtanulhatták a webböngészőket és weben való keresést a sa-
ját szolgálatukba állítani, aminek segítségével javíthatják önmaguk, 
illetve családtagjaik szociális jólétét, a teljesség igénye nélkül akár 
e- álláskereséssel, egészségmegőrzéssel is, illetve tanulásban, nyelv-
tanulásban elért teljesítményüket is elősegíthetik.

Jártasságot szereztek a digitális e-közigazgatás, mint információs 
segítség használatáról.

A résztvevők a Microsoft Word szövegszerkesztő alapkezelésével is 
ismerkedtek tanulmányaik során.

A tevékenység hozzájárult az „Egész életen át tartó tanuláshoz”, és 
nem utolsó sorban a településnek társadalom szervező szerepkörű 
kis közösségei jöttek létre.

Molnárné Aggott Timea szervező-oktató
PowerWebstudio

Január 31.
1.  Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, valamint a 

fenntartásában működő költségvetési szervek költség-
vetésének előzetes tárgyalása

 Előadó: Bere Károly polgármester
2. Az Év Vállalkozója Díj adományozásáról való döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester
3.  A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgálta-

tó Kft. pénzügyi tervének előzetes véleményezése
 Előadó: A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetője
4.  A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüze-

meltetési Kft. pénzügyi tervének előzetes véleményezése
 Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető
5.  A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 Előadó: Lakatos Béla elnök

Február 14.
1.  Az Önkormányzat, illetve a fenntartásában levő költség-

vetési szervek 2019. évi költségvetésének elfogadása
 Előadó: Nagy Izabella gazdasági vezető
2.  Az Önkormányzat 2019. évi, várható saját bevételeinek 

alakulásáról szóló határozat elfogadása
 Előadó: Nagy Izabella gazdasági vezető
3.  Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2018. évi költségve-

tési rendeletének módosítása
 Előadó: Bere Károly polgármester
4. Igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása
 Előadó: Dr. Blága János jegyző
5.  A Polgármester 2018. évi szabadságának megállapítása 

és 2019. évi szabadságolási tervének elfogadása
 Előadó: Dr. Blága János jegyző
6.  A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgálta-

tó Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása
 Előadó: A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetője
7.  A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüze-

meltetési Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása
 Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető

Március 15.
1. Ünnepi testületi ülés

Március 28. 
1. 2019. évi Közbeszerzési terv jóváhagyása
 Előadók: Bere Károly polgármester

2.  A Füzesgyarmati Bölcsőde és a gyermekétkeztetésre 
vonatkozó szolgáltatási önköltségek megállapítása

 Előadók:  Gyermekétkeztetést biztosító vállalkozás veze-
tője, Gazsóné Kovács Andrea, bölcsődevezető

3.  A Füzesgyarmati Napközis Konyha működéséről szóló 
beszámoló

 Előadó: Az étkeztetést ellátó vállalkozás képviselője
4.  A Füzesgyarmati egészségügyi szolgáltatók beszámolója
  Előadó: egészségügyi szolgáltatók és egészségügyi terü-

leten alkalmazott foglalkoztatottak

Május 9. 
1.  Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesgyar-

mat Város közbiztonsági helyzetéről
 Előadó: Rendőrkapitány
2.  A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési In-

tézmény beszámolója a 2018. évi munkájáról
 Előadó: Rácz-Homoki Éva intézményvezető
3.  A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüze-

meltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadása

 Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető
4.  A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szol-

gáltató Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadása

 Előadó: Kovács Márton ügyvezető
5.  Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása, 

a keletkezett pénzmaradvány jóváhagyása
 Előadók: Nagy Izabella gazdasági vezető
6. Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló
 Előadó: Bere Károly polgármester
7.  Füzesgyarmat Város tekintetében a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
 Előadó: Dr. Blága János jegyző
8. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
 Előadó: Nagy Izabella gazdasági vezető

Június 13.
1.  Az önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gaz-

dasági társaságok 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszá-
moló (Füzesgyógy Kft. és Füzesgyarmati Ipari Park Kft.)

 Előadók: Illetékes ügyvezetők

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 10.
 Innovációs Oktatási és Közösségi Központ
Ügyfélfogadási idő: 

2019. február 6. (szerda) 2019. március 6. (szerda) Időpont: 12:00-15:30 h

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu 
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

Hulladékgyűjtés és szállítás időpontjai:

Hulladék fajtái Körzet
2019. január 2019. február 2019. március

Dátum Dátum Dátum

Kommunális 
(vegyes) hulladék

I. hetente (kedd) hetente (kedd) hetente (kedd)

II. hetente (csütörtök) hetente 
(csütörtök)

hetente 
(csütörtök)

Szelektív hulladék - 09. (szerda) 13. (szerda) 13. (szerda)

Zöldhulladék - fenyőfa - 18. (péntek)
fenyőfa - 30. (szerda) - -

További részletes információkról és ügyintézési lehetőségekről a www.dareh.hu oldalon is tájékoztatást nyújtunk.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

 Önkormányzati  Hírek 

FeLHaSznáLÓ SzintŰ Számí-
tÓGÉPeS kÉPzÉSek zárULtak 
FÜzeSGyarmaton

Füzesgyarmat Város Önkormányzata képviselő-testületének
2019. évi első félévi munkaterve

tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
2019. i. negyedév - Füzesgyarmat
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Magunk mögött tudjuk a 2018-as évet, s reményekkel 
fordulunk az újesztendő felé. A Családsegítőben, decem-
berben az idén is megünnepeltük a gondozottainkkal a 
karácsonyt. Meghitt, bensőséges program volt, amihez 
hozzájárult, hogy az általános iskola másodikos gyere-
kei csodás műsorral örvendeztettek meg bennünket, s a 
vendégeinket. Köszönjük a gyerekeknek a szép verseket, 
a karácsonyi történetet. Meséiken keresztül megidézték 
nekünk az angyalokat, meglátogattak bennünket a pász-
torok és elhozták körünkbe a kis Jézust. A felkészítő taní-
tó néniknek is (Szabóné Oláh Irén, Dürgő Szilvia) köszön-
jük a munkát. Könnyeket csaltak az időseink szemébe a 
gyerekek a szívet melengető szép szavakkal.

Fontosnak tartjuk, hogy minden évben meghívjuk 
a nappali ellátásban részesülő klienseinket, s együtt 
hangolódjunk a csodavárásra. Intézményünk teljes ka-

rácsonyi pompába öltözött az eseményre. Polgármester 
Úr, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok asszony, 
valamint Hajnalné Pénzes Edit intézményvezető is meg-
tisztelt bennünket a jelenlétével, és kedves szavakkal 
köszöntötték az egybegyűlteket. A Margaréta Családos 
Egyesület és a Család és KarrierPONT nevében Kovács-
né Czeglédi Mária Tünde ajándékcsomaggal lepte meg a 
megjelenteket.

Az ünnepi műsor után kaláccsal, süteményekkel és 
forró teával kedveskedtünk a vendégeknek, majd kipró-
bálhatták szerencséjüket a tombolajátékban.

Nem feledkeztünk meg azon gondozottjainkról sem, 
akik már nem tudnak eljönni az ünnepségre, nekik kö-
szöntő levélben néhány soros versidézet kíséretében kí-
vántunk áldott ünnepeket, s békés újesztendőt.

Pengő Lászlóné

a szeretet ott virágzik bennünk

Karácsony közeledtével a Margaréta Családos Egyesület 9. alkalommal 
szervezte meg az Adventi Börzét együttműködve az általános iskolával, a 
helyi Vöröskereszt alapszervezetével és az Önkormányzattal. Füzesgyarmat 
adakozó lakosai jóvoltából ruhákat, lábbeliket, játékokat osztottunk szét. 
A hátrányos helyzetű tanulók és családtagjaik részesülhettek ebből, akik 
élelmiszercsomagot is kaptak. További támogatásként az Önkormányzat az 
ápolási díjban, időskorúak járadékában részesülők között a „Start munka 
mintaprogram” által termelt terményekből is juttatott.

A CsakPONT-unk pedig cipősdoboz akciót is szervezett, mely kezdemé-
nyezéshez szintén sokan csatlakoztak, hogy segítsenek minél több gyer-
meknek örömet okozni Karácsonyra. Összességében elmondható, több 
mint kétszáz családhoz jutottunk el advent közeledtével, és járulhattunk 
hozzá az emberek, a családok Karácsonyához. Köszönjük minden adakozó 
embernek, hogy lehetőségeihez mérten szívére hallgatva ajándékozott egy 
doboznyi szeretetet! 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok 
a Margaréta Családos Egyesület elnöke

„adni jó - kapni jó”

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete tiszte-
lettel tájékoztatja a lakosságot, hogy Balázsi László, füzesgyarmati 
lelkész 2018. október 2-án nyugdíjba vonult. A Füzesgyarmati Unitári-
us Egyházközség megkezdte a lelkészi állás betöltésének folyamatát. 
2018. október 3-tól a püspöki helynök úr Pap Gy. László debreceni 
lelkészt nevezte ki beszolgáló lelkésznek az egyházközségbe.

Minden második héten istentisztelet volt 2018-ban, illetve Szent-
este ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás Füzesgyarmaton és 
Gyulán is. 2019-ben először január 6-án volt az új év első istentiszte-
lete, majd ettől kezdve, újra minden második héten várják a híveket, 
érdeklődőket.

tájékoztató Vezessen tovább a Betlehemi csillag fénye 2019-ben is...

Sárkány: újrahúzva!

Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben: 

Jobb üdőt, mint tavaly volt, 
Ez új esztendőben; 

Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, 
Jó termést és jó vásárt 

Ez új esztendőben; 

Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben: 

Zsíros esőt, kövér hót, 
Ez új esztendőben; 
Bő aratást, szüretet, 

Egészséget, jó kedvet 
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben: 

Drága jó bort, olcsó sót 
Ez új esztendőben; 

Jó kenyeret, szalonnát 
Tizenkét hónapon át 
Ez új esztendőben! 

Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendőben: 

Vegye el mind a nem jót, 
Ez új esztendőben; 

Mitől félünk, mentsen meg, 
Amit várunk, legyen meg, 

Ez új esztendőben!

ADJON ISTEN MINDEN JÓT

A csendes szilveszteri búcsúzón, amit a tűzijátékok és petárdák zaja zavart meg csak, verses gondolatok forogtak fe-
jemben: „Bár egy Miatyánkot mondjunk el naponta, / ha szívünket bú és bánat nyomasztja. / Hitünk szárnyán szálljon fel 
a magas égbe, / Az örök Istennek trónja elébe. / Bár egy Miatyánkot mondjunk el naponta, / Ha testünket nehéz betegség 
kínozza, / Epedve, sóhajtva, láztól égő arccal, / Ó, hatalmas Isten, könyörüljél rajtam. / Bár egy Miatyánkot mondjunk el 
naponta, / Hogy betegség, s bánat mind jóra fordulna, / Szívünk mélységéből fakadjon a hála, / Annak, aki égnek és föld-
nek szent Ura. / Örömünk, bánatunk mind az Istentől van, / Ő tudja, hogy miért, minket számon Ő tart, / Életünk hajóját 
háborgó tengeren, / Ha Ő kormányozza, nagyobb baj nem érhet. / És ha életünknek végórája jönne, / Bátorítást mástól ne 
várjunk, csak Tőle, / Nyíljon ajkunk akkor még egyszer imára, / És egy Miatyánkot mondjunk utoljára.” Ezekkel a gondola-
tokkal járva életünket, áldott lesz a 2019. esztendőnk is.

Szép és felemelő volt Jézuskát várni az adventi úton, és Szenteste templomokban érezni a Karácsony érkezését. Szívet 
melengető, hitet erősítő volt mindenkinek a családi asztalhoz ülni, majd az Idősek Otthonában egy könnyes karácsony 
előzetes után úrvacsorával élni megszokott, kis, hűséges közösségünkben, ahová továbbra is elvárnak.

A farsangi egyetemes imahéten, mint minden esztendőben, lelki megújulást, erőt merítünk az új esztendőnkre. Február 
2-án, Budapesten a Kálvin téri templom falán elhelyezett nagy unitárius, a legnagyobb székely, Orbán Balázs emléktáblá-
jánál tartunk megemlékezést az Erdélyi Szövetség felkérésére, majd előadást és műsort is szolgáltatunk.

Február 15-16-ra a Kolozsvári Teológiai Akadémia hívott meg előadást és istentiszteletet tartani otthoni és itteni sok 
mindent tartalmazó életünkről, a majd félévszázados egyházi szolgálatunkról a jövendő lelkészeinek, teológusoknak.

Itt folytatjuk szabad szellemi tevékenységünket, amire a nyelvoktatás mellett engedélyt szereztünk vallásos világi bú-
csúztatásra, különböző családi eseményeken való szónoklásra, kulturális és művelődési műsorok készítésére.

Annyi mindent át szeretnénk még adni annak a közösségnek, ahol majdnem három évtizedet töltöttünk el. És még 
folytatjuk a település legrégebbi alapítványában, a Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítványban vállalt feladatunkat is.

Településünk minden lakójának kívánunk tartalmas farsangi napokat, Szent II. János Pál pápa szavaival: Legyetek derű-
sek! Adjon Isten sok szép álmot, erőt, egészséget a célok megvalósításához. Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök

A Sárréti Hökkentők és a Sárréti Hök-
kentők Mini közös produkciója, a Csuba 
Ferkó és a sárkány című komédia, ame-
lyet nagy sikerrel mutattak be decem-
berben a gyarmati közönség előtt, hama-
rosan újra látható lesz, mivel az előadás 
meghívást kapott Csökmőre, ahonnan 
magának a darabnak a története szár-
mazik. Az időpont még egyeztetés alatt.

Ezúton is szeretnénk gratulálni a da-
rab szerzőjének, rendezőjének, szerkesz-
tőségünk tagjának, Kincses Zoltánnak, 
aki egy, a Magyar Unitárius Egyház által 
az egész Kárpát-medence alkotói számá-
ra kiírt irodalmi pályázaton ― egy másik 
színdarabjával ― a díjnyertesek között 
volt.

Tőkésné Gali Mónika
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Lapzárta minden hónap 30-án. A szerkesztőség a magán jellegű közleményekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

megújulás Vasúttörténeti kiállítás

a Lolka és Bolkától Gumballig, Füzesgyarmattól Londonig

Év kiváló magyar méze 2018 versenyen 
először Füzesgyarmati méhész

Tisztelt Olvasók!
A formai változás mellett szeretnénk tartalmilag is némiképp megújulni ez 

év elejétől, még inkább hasonlítani egy valódi, szerkesztett és írott újsághoz. Ez 
elsősorban azt jelentené, hogy nem csupán nyomon követnénk az eseményeket, 
és a partnerek, olvasók, civilek által beküldött anyagokat szerkesztenénk bele a 
jövőbeni lapszámokba, hanem aktívabb jelenléttel magunk is tudósítanánk a 
település történéseiről, eseményeiről. 

Többek közt azért is láttuk elérkezettnek az időt erre a változásra, mert a be-
küldött anyagok mennyisége sokszor „túlcsordult” az újság terjedelmi korlátain, 
ami jórészt abból adódott, hogy a cikkek nem mindig voltak tömörek és lényegre 
törőek, amelyek bizonyos zsurnalisztikai műfajokban alapvető követelménynek 
számítanak. De hát ez nem is volt elvárható a cikkek íróitól, hiszen nem gyakorló 
írók, újságírók, másrészről többségében személyes élményekről, megélt esemé-
nyekről számoltak be, amelyeknél nem egyszerű betartani a már fentebb jelzett 
elveket, szabályokat. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy a 
cikkek, anyagok megírásával részt vett, részt vettek a korábbi lapszámok meg-
töltésében és összeállításban, hiszen nélkülük az oldalakat nem tudtuk volna 
tartalommal megtölteni.

Természetesen továbbra is várjuk ezeket az anyagokat, és a szerkesztőség 
által megírt cikkek, tudósítások mellett igyekszünk helyet biztosítani nekik az 
elkövetkezendő lapszámokban is. Az új szerkesztői gyakorlat okán az azonban 
előfordulhat, hogy a beküldött anyagok nem pontosan abban a terjedelemben 
és formában jelennek meg, mint ahogy azok beküldésre kerültek, hanem a tö-
mörség és lényegiség elvét követve, a legfontosabb tartalmi elemek kiemelésé-
vel kerülnek be a lapszámba. Tehát ezentúl bizonyos esetekben nem csupán az 
újság, hanem a beküldött anyagok is – a lehető legkevesebb tartalmi változással 
- szerkesztésre kerülhetnek, mint ahogy ez más újságoknál is általában így van.

A célunk az, hogy az újság egy olvasóbarát, a korábbinál több információval 
megjelenő, színesebb, olvasmányos, szerethető lap legyen.

Kérjük ebben az Önök segítségét, támogatását és megértését, mint ahogy 
eddig, a jövőben is. Várjuk Önöktől azon eseményeket is, amelyet érdemesnek 
tartanak arra, hogy tudósítsunk, beszámoljunk róla, és ezeket jelezzék szerkesz-
tőségünk felé az amondofgy@gmail.com e-mail címre vagy egyéb elérhetősé-
geinken.

Köszönettel, még egyszer boldog újesztendőt kívánva, a Szerkesztőség!

Az év végét egy Vasúttörténeti kiállítással zártuk. Szatmári Sándor vasút relikviáit és fotóit mutattuk be az 
érdeklődőknek a Közösségi Központban, mely a „120 éves a Füzesgyarmat-Püspökladány közötti vasútvonal” meg-
emlékezéseként jött létre. A rendezvényt Bere Károly Polgármester nyitotta meg, majd a Békéscsabai Vasútmo-
dell Szakkörnek köszönhetően terepasztal bemutatóval is készültünk az érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek. 
A program zárásaként Hajduné Ibolya szavalta el Petőfi Sándor: Vasúton című versét. Köszönöm, hogy ilyen sokan 
ellátogattak a volt dolgozók, a helyi lakosok, valamint az Általános Iskola tanárai és diákjai közül a kiállításra.

Suchné Szabó Edit

2015 tavaszán Tóth Zoltán református lelkész segítsé-
gével nyitottam fel először életemben egy méhkaptárt. 
Félelmetes és egyben lenyűgöző volt a több tízezer mé-
hecske látványa. Megcsapott a kaptár illata, és azonnal 
magával ragadott. Már akkor tudtam, méhész leszek! Jelen-
leg 70 méhcsaláddal méhészkedem. 2016-ban elvégeztem 
az OKJ-s méhész tanfolyamot, és folyamatosan tanulom a 
szakmát.

Mézeim tisztaságára büszke vagyok. Technológiám nem 
a legegyszerűbb, de az egyik legtisztább fajtamézek előállí-
tására képes kaptárokat használom. A palackozás hidegen 
történik, így a mézeim eredeti minőségükben, melegítés 
és keverés nélkül kerülnek az üvegbe. Ezt a technológiát 
kevesen alkalmazzák. Munkám elismerése a vásárlóimtól 
kapott visszajelzések.

2018 decemberében a gyulai országos mézversenyen 
három kategóriában indultam, melynek eredménye: bronz-
minősítés a vegyes virágméz, ezüstminősítés az akácméz 
és aranyminősítés a repceméz kategóriában. A repcemé-
zem az aranyminősítés mellett az Év Kiváló Magyar Méze 
2018 versenyen, kategóriájában az ország harmadik leg-
jobb méze lett, amit különdíjjal jutalmaztak.

Méhészként örülök a díjaknak, de gondolatban már a 
tavaszt várom, hogy újra kaptárt bonthassak, és lássam re-
pülni méheimet.

Molnár László méhész

Egyesületünk a füzesgyarmati Család és KarrierPONT-tal karöltve igazán 
bensőséges, a közelgő ünnepek hangulatát is idéző programot szervezetett. Egy 
Füzesgyarmatról elszármazott rendkívül tehetséges és sikeres storyboard rajzo-
ló, Weigert Miklós alkotásaiból álló kiállítást adtunk át 2018. december 16-án a 
Közösségi Központban. A megjelenteket köszöntötte: Antal Ágnes és Kovácsné 
Czeglédi Mária Tünde. A kiállítást megnyitotta: Nagy Katalin és Fehér László. 

Miki élete összefonódott a mozival, a filmekkel, hiszen drága emlékű édes-
anyja, a mi Mozis Erzsike nénink mellett élte mindennapjait kicsi gyermekko-
rában. Nevéhez fűződik többek között a Gumball, az Alice Csodaországban és a 
napokban megjelent 101 kiskutya című animációs mese is. Dolgozik a Cartoon 
Networknek, a Disneynek és még számtalan neves multinacionális cégnek. Figu-
rái, animációs munkái a világ gyermekeinek szívében landolnak nap, mint nap.

Öröm volt számunkra, hogy családja körében közöttünk tudott lenni annak 
ellenére, hogy Londonban él és dolgozik évek óta.

Kívánjuk a Művésznek és szeretteinek, hogy az áldott ünnepek után, egy 
újabb sikerekben gazdag évet kezdhessen minden gyermek örömére!

Margaréta Családos Egyesület

Nyitott műhely (képzőművészeti technikák kipróbálása)
Időpont: minden héten szerdán 14.00-tól

Helyszín: Szitás Erzsébet Képtár
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nagyszerű kicsi alkotások c. kiállítás
Időpont: 2019. január 25 - február 28. 19.00 óra

Helyszín: Szitás Erzsébet Képtár
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ingyenes hangfürdő
Időpont: 2019. január 27. 16.00 óra

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

VII. Füzesgyarmati Gazda - és 
Vállalkozónapok, Vidékfejlesztési Konferencia
Időpont: 2019. február 1.

Helyszín: Hotel Gara
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szécsi Pál Emlékest
Időpont: 2019. február 1. 18.00 óra

Helyszín: Körösladány, Művelődési Ház
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szeghalmi Disznótoros
Időpont: 2019. február 2. 8.30-18.00 óra

Helyszín: Szeghalom, 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


