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A február 1-jén és 2-án megtartotta rendezvény egy úgynevezett „nyitott üzem” programmal 
kezdődött, amely során az idén a MOL Nyrt. telephelyére látogattunk el, ahol egy rövid ismertetőt 
követően, miután kicsinosítottuk magunkat egy-egy sárga védősisakkal, körbejárhattuk a telep-
helyet, és bemutatták számunkra hogyan működik a gáz és a kőolaj részleg, majd megnézhettük 
a diszpécserközpontot.

A Hotel Garában folytatódott a program egy vidékfejlesztési konferenciával, amelyet Bere Ká-
roly polgármester nyitott meg, majd Dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Dr. Takács Árpád 
kormánymegbízott köszöntötte a résztvevőket.

Ezek után Dr. Dukai Miklóstól, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkárától 
hallhattunk néhány fontos gondolatot az önkormányzatokat érintő kérdésekről, majd Dr. Viski Jó-
zsef, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára vette át a szót, aki leginkább a gazdáknak szol-
gált hasznos információkkal az éppen aktuális pályázatokkal kapcsolatban. Őt Dr. Hrivnák Mihály, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara földügyi csoportvezetője követte az előadók sorában, akitől a 
földügyi törvény változásairól hallhattunk hasznos információkat. A konferencia első blokkját a 
Solution Intermediate Kft. ügyvezetőjének, Pálfi Józsefnek az előadása zárta, aki kedvezményes 
hitelekről és pályázati lehetőségekről tájékoztatta a jelenlévőket.

A kávészünet után egy sikeres vállalkozás mutatkozott be a Scada Kft. „személyében”, amely-
nek múltját, jelenét és jövőjét a Kft. ügyvezetője, Tornyi László mutatta be. Őt Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Közgyűlés elnöke követte, aki a megye és az önkormányzatok együttműködéséről tartott 
előadást. Ezek után a nőké volt a terep. A nők munkaerő-piaci reintegrációjának füzesgyarmati 
helyzetéről Antal Ágnestől hallhattunk néhány gondolatot, majd Tihanyi-Erdei Renáta sikeres 
női vezetőként mutatta be a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató működését.

A konferencia végén Bere Károly polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a 2019-es évben 
Füzesgyarmaton megvalósuló fejlesztésekről, amelyekről majd a következő lapszámainkban szá-

molunk be, mert túlmutatnak ennek a cikknek a keretein. A konferencia záróeseménye az idei 
vállalkozói díjak átadása volt. A díjazottakról az alábbiakban olvashatnak.

A vacsora előtt és Dr. Kovács József pohárköszöntője után Szőke András, Balázs Béla-díjas 
filmrendező és Karinthy-gyűrűs humorista szórakoztatta a közönséget. A programnak ezen részé-
ben – mint ahogy Bere Károly polgármester is elmondta a konferencia felvezetőjében –, a kötet-
len beszélgetések során számtalan üzleti kapcsolat alakulhat ki, és olyan ötletek születhetnek, 
amelyek a későbbiekben teret adhatnak a közös gondolkodásra.

Másnap a Laczkó Udvarban hagyományos disznótoros program várta az érdeklődőket, és aki itt 
folytatta a programot, hagymás vértől a sült kolbászig végigkóstolhatta a vidéki gasztronómia csodáit.

Csató József 1940. 10. 24-én született. Szolnokon folytatott 
Közgazdasági Középiskolai tanulmányokat, de a család anya-
gi helyzete miatt később Békéscsabán tanult kőművesnek. Kő-
művesként bejárta az országot, és munka mellett megszerezte 
az építész felsőfokú technikusi oklevelet. A 60-as években hívja 
haza édesanyja. Egy évtizedet Szeghalmon a TÖVÁL-nál töltött el. 
1965-ben vette el feleségül a már Gyarmaton megismert Makara 
Évát. Az Aranykalászhoz hívták haza dolgozni. Ekkor épült a Cse-
repesi telep, Csák tanyai műhely, szolgálati lakóházak. A TSZ-ek 
egyesülése után befejeződött az Irodaépület építése, megépült 
a Baromfitelep, a Keltető. A 8O-as években létrehozták a szegle-
mez kötésű fatartók gyártására alkalmas üzemet. A rönkfa fűré-

szeléstől a tetőszerkezet megépítéséig hozták létre a folyamatot. 
Felhasználásai helyben: több mint 50 csirkeól, MOL telep tető-
építései, Szeghalom Tildy Zoltán Általános Iskola tetőráépítése. 
Építési Ágazat Vezetőjeként alig van olyan komolyabb épület a 
településen, melynek építéséhez, felújításához vagy tervezéséhez 
ne lenne köze.

Gazdálkodó és Építő Szövetkezet kivitelezései 1992-től: Kem-
ping főépület, a MOL füzesgyarmati telep létesítményei közül több 
épület kivitelezése, a fürdő főépületének átépítése, MOL szolgála-
ti lakások a Mátyás utcán, a Mátyás u.-i óvoda felújítása, bővítése, 
az új piac épületegyüttese a Mátyás utcán. A legnehezebb idők-
ben; „SZOCPOL”-os lakások építése. Nevéhez köthető sok családi 
ház és egyéb épület tervezése „belvizes” építkezéskor több mint 
100 ajánlott terv adaptálása. Mindez a környező településekre is 
igaz. Ipari épületek közül a legismertebb a brojler csirke 5000-es 
csirkeóljainak létesítése, mely tipizált tervek alapján történt.

Az „Év Vállalkozója-díjat” idén a Füzes-Pharma Bt. ügyveze-
tőjeként Dr. Nagy-Lászlóné Dr. Martonosi Emese kapta meg, aki 
2007. májusa óta működteti városunk egyik fontos kereskedel-
mi egységét a Füzes Gyógyszertárat.

Gyógyszertárunk folyamatosan napi 10 órában áll a vevők 
rendelkezésére, valamint a lakosság megelégedésére szom-
bat délelőtt is elérhető a szolgáltatás. 2 éve teljes felújításon 
ment keresztül az épület: új és modern bútorokkal lett be-
rendezve, a gyermekek részére játszósarok került kialakításra, 
szabadpolcos rendszer lett kialakítva, ezzel is a vevők kényel-
mét szolgálva. 3 gyógyszerkiadó pult lett kialakítva a gyorsabb 

kiszolgálás érdekében, valamint kialakításra került az akadálymentesített bejárat is. Lakossági szolgáltatásaik közé tartozik a 
gyógyszerkészítmények mellett többek között gyógytermékek, vitaminok, babaápolási termékek és további recept nélkül kap-
ható különbféle tabletták, kenőcsök széles választékban. A lakosság igényeinek megfelelően folyamatosan bővülő árukészlettel 
igyekeznek kielégíteni a felmerülő igényeket. Rövid határidőre vállalnak árubeszerzést. Természetesen a lakosság foglalkozta-
tásában is vállal, hiszen jelenleg a gyógyszertárban 7 főt foglalkoztat. Több mint tízéves munkájával jelentős mértékben hozzá-
járult Füzesgyarmat gyógyszerellátás színvonalának emeléséhez, mindezek mellett a település városias képének kialakításához.

Tisztelt Szülők, Kedves Támogatók!

A Füzesgyarmat Idegen Nyelv Oktatásáért Alapítvány 
szívesen fogadja adója 1%-ának támogatását.

Az alapítvány támogatja a gyermekek idegen nyelv okta-
tását, táborban való részvételét, eszközök vásárlását.

Adószám: 18390296-1-04

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyer-
mekeiért Alapítvány idén is szívesen fogadja adója 1%-át.

Alapítványunk a támogatásokat a gyermekek táborozta-
tására, színházlátogatásra, oktatási eszközök fejlesztésére 
fordítja. Adószám: 18379761-1-04

Az Ulatowszky Ervin és Majláth Erzsébet Közhasznú 
Alapítvány a Gyermekekért szívesen fogadja adója 1%-át. 

Az alapítvány a 2-4. osztályos rászoruló gyermekek is-
kolakezdését támogatja. Adószám: 18393615-1-04

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület az 
idén is szívesen fogadja adója 1%-át.

Egyesületünk a támogatásból befolyt összeget sport-
szerek vásárlására, gyermekek sportolására, versenyezte-
tésre fordítja. Adószám: 18377927-1-04

Segítségüket ezúton is köszönjük!
Tisztelettel: a Kuratóriumok

Gazda- és Vállalkozónapok idén is

Vállalkozói Életmű-díj

Az Év Vállalkozója-díj átadása

Születések
Szabó Dóra Ivett
 2019. 01. 02.
Köleséri Aliz
 2019. 01. 04.
Szőke Dorina Borbála
 2019. 01. 24.
Mata Botond
 2019. 01. 25.

ÖnkormányzAti  hírek
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizá-

rólagos tulajdonában lévő Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató 
Kft. 2019. évi pénzügyi tervét elfogadta.

 A Képviselő-testület a Kastélypark Fürdő belépő és bérlet árai-
nak módosítását jóváhagyta. Fontos változás, hogy a füzesgyarmati 
diákok részére a belépő jegy ára és a 10 alkalmas bérlet ára is csök-
kentésre került február 1-től. Előbbi 500 Ft / alkalom, utóbbi 4.500 
Ft-ba kerül.

 Meghatározásra kerültek Füzesgyarmat Város Önkormányza-
tának 2019. évi költségvetésének várható irányszámai. A végleges 
költségvetés a Képviselő-testület februári ülésén kerül elfogadásra.

 A Polgármesteri Hivatal 2019. július 15. – 2019. augusztus 20. 
(nyári igazgatási szünet) és 2019. december 23. – 2020. január 5. (téli 
igazgatási szünet) közötti időszakokban igazgatási szünetet tart.

 A Képviselő-testület felülvizsgálta a Füzesgyarmati Roma Nem-
zetiségi Önkormányzattal 2014-ben kötött együttműködési megálla-
podást és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

 Kiegészítésre került az Év Vállalkozása Díj alapításáról és ado-
mányozásáról szóló rendelet a „Vállalkozói Életműdíj” adományo-
zásának bevezetésével.

Adó 1%
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A decemberi és januári hónapok mindig mozgalmasak az iskola életében. Izgatottak a gyerekek a téli szünetet várva, 
aztán jön a hajrá a félévi jegyek lezárása előtt, azok a nyolcadikosaink pedig, akik továbbtanulásához szükséges, megírták a 
központi felvételiket. Szervezés szempontjából a december számunkra leginkább a jótékonysági karácsonyi vásárról és a ka-
rácsonyi műsorról szól. Idén is jó hangulatban telt a vásár, és ezúton is szeretnénk még egyszer megköszönni mindenkinek, 
aki bármilyen formában hozzájárult az esemény sikeréhez! Az év utolsó tanítási napján ezúttal is színvonalas, szívmelengető 
karácsonyi műsort mutatott be az a több mint ötven diák, akik szerepeltek benne, háromszor is előadva a darabot, az iskola 
apraja-nagyjának.

Versenyekben is bővelkedett ez az időszak, iskolánkban volt a Megyei Matematikaverseny eredményhirdetése. A versenyen 
a megyében 159 tanuló mérte össze tudását az első fordulóban, majd 41 a másodikban. Ebből 15 tanulót hívtak meg az ered-
ményhirdetésre, ahol iskolánkat Kálnási-Tóth Levente (3.a) és Székely Norbert 
(6.c) képviselte, mindketten második helyezést elérve. A szeghalmi Péter András 
Gimnázium megrendezte a Területi angol-német szépkiejtési versenyt, ahol isko-
lánkat Földi Annamária (7.b) és Török László Gergely (8.b) képviselte. A megyei Si-
monyi Zsigmond helyesírási versenyre továbbjutott Jakusovszki Réka Panna (6.b), 
Földi Annamária (7.b) és Székely Tamás (8.a). Lezajlott a Kazinczyról elnevezett 
szépkiejtési verseny helyi fordulója, ahol 5-6. évfolyamon első lett Jakusovszki 
Réka Panna (6.b), második Nagy Nikolett (6.b), harmadik Tóth Benedek (5.a), kü-
löndíjas pedig Marton Zsófia (6.a) tanulónk. 7-8. évfolyamon első Földi Annamária 
(7.b), második Gulyás Fanni (8.b), harmadik Török László Gergely (8.b), különdíjas 
pedig Guruczi Laura (8.c) lett. 

Január 22-én, kedden együtt szavalt az iskola. Elszavaltuk a Himnuszt, illetve 
utána Hegyesi János: Gáton innen - gáton túl című versének egy részletét, amit 
Füzesgyarmat 800 éves évfordulójának alkalmából választottunk. Január 24-én ke-
rült megrendezésre a „Hívogat az iskola” című program, melynek a Hegyesi utcai 
iskolatelep adott otthont. Örülünk, hogy a nagy havazás ellenére is közel 30 család 
megtisztelt minket jelenlétével!

Kedves Látogatóink! Kedves Érdeklődők!

A Szitás Erzsébet Képtár elkezdte idei programját a szerda délutánonkénti amatőr képzőművész alkotókörrel és 
a január 25-én megnyílt kiállítással. A kiállítás címe: Nagyszerű kicsi alkotások. Három kiállító szerepel a tárlaton, 
három különféle tevékenységi körből: Gál Lívia Gyomaendrődről hozott nekünk különleges mini alkotásokat, Török 
Károlyné Esztike egy japánból indult horgolási technikával, az amigurumival kápráztat el, míg Bujdosó Istvánné Kati 
ékszereket mutat be, amelyek egy része gyöngyből, másik része újrahasznosított anyagból, színes kávékapszulákból 
készül különféle kiegészítőkkel. Nagyon sokan készítenek valamit, kézműveskednek, alkotnak a környezetünkben. 
Nem az a kérdés, kit hívjunk kiállítani, inkább az, hogy hogyan adjunk teret mindazoknak, akik be szeretnének mu-
tatkozni. Vannak persze, akik nem is vágynak ismertségre, csak örömüket lelik a számukra kedves elfoglaltságban.

A kiállítás megnyitója nagyon jól sikerült. Néhány év óta összekovácsolódott a kis csapatunk a könyvtáros kol-
légákkal. Minden kiállítás megnyitónkra meghívunk valakit, aki színesebbé teszi a programot. Fellépett az elmúlt 
években helyi büszkeségünk, Földesi Ági színművész, a húga, Csenge, aki egyik novelláját olvasta fel, de élő zene 
is volt már Nagy Gábor énektanárral, tehetséges tanítványaival, és sorolhatnánk tovább. Most, ezen a legújabb al-
kalmunkon Rácz-Homoki Éva, az igazgatónk ajánlására elhívtuk fellépésre a szeghalmi származású Szalóki Martina 
musicalszínészt, aki gyönyörű hangjával nagy meglepetést szerzett a vendégeknek és nekünk, szervezőknek is.

Nem először fordul elő, hogy a megjelentek egy klubszerű beszélgetésben, csemegézésben töltik az ünnepsé-
get követő fél, egy órát. Köszönjük mindazoknak, akik újra és újra megtisztelnek bennünket az ottlétükkel. Jól esik 
az érdeklődésük. A „Nagyszerű kicsi alkotások” kiállítás február 28-ig látogatható hétköznapokon 8-16 óra között. 
Szeretettel várunk mindenkit! Rézné Doma Katalin, Kleiberné Nagy Katalin

iskolai hírek

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő rajzpályázatot hirdet a 
Víz Világnapja alakalmából 50 éves a fürdőnk címmel.

Általános iskolás diákok rajzait kérjük leadni a Kastélypark Fürdő 
irodájában vagy a pénztárban!

A rajzok témája az 50 éves fürdőnkkel legyen kapcsolatos.
A pályaművek leadásának határideje: 2019. március 15.

Az alkotások hátoldalán az alábbiakat kérjük feltüntetni:
Pályázó nevét, osztályát, életkorát, a mű címét.

Díjazás: A beérkezett rajzokat zsűri értékeli, a legszínvonalasabb 
három mű alkotóit korcsoportonként fürdőbérlettel jutalmazzuk.
A beérkezett alkotásokból március 22-31-ig kiállítást rendezünk a 
termál épületben. A kiállítás megnyitója és az eredményhirdetés

2019. március 22-én 15 órakor lesz a termál épületben,
ahol Masaru Emoto világhírű vízkristály fotóival és

kutatásaival is megismerkedhetnek a látogatók.
Szeretettel várjuk rajzaitokat!

A Strandfürdő 1969. június 19-én nyitotta meg kapuit. Ebben az 
évben ünnepli megnyitásának 50. évfordulóját. Ezt a jubileumot 
szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Az év közbeni programja-
inkat is erre szeretnénk felfűzni. A Víz Világnapja alkalmából meg-
rendezett rajzpályázatunk mottója is ez lesz: 50 éves a fürdőnk. Júni-
us 22-én egy strandnap keretében egy kellemes napot tölthetnek el 
mindazok, akik szeretnének velünk ünnepelni. Terveink szerint egy 
egész napos rendezvénnyel tisztelgünk az első ötven év előtt. Fő-
zőversennyel, játszóházzal, vizes játékokkal, emléktábla avatással, 
kiállítással tervezzük emlékezetessé tenni ezt az alkalmat. A kiállí-
táshoz szívesen várunk régi fotókat, ezzel is visszaidézve a régi für-
dő arculatát, hangulatát. Ez úton kérünk mindenkit, akinek birtoká-
ban van valamilyen fotó dokumentáció, bocsássa rendelkezésünkre 
ehhez a kiállításhoz. Medence partival, zenés-táncos mulatsággal 
zárnánk az estét, éjszakát. A fürdőbelépő 50 Ft lesz ezen a napon 
minden kedves Füzesgyarmati vendégünk számára. A részletekről a 
későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot. Szívesen várjuk az ötlete-
ket, civil szervezetek, magánszemélyek együttműködését!

Ünnepeljünk együtt!

50 éves a Fürdőnk

rajzpályázati felhívás

A Szitás erzsébet képtár hírei

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület 
a kistérség turizmusának legfontosabb 
idegenforgalmi civil szerveződése. Tevé-
kenységükkel évente kb. 10 000 főt érnek 
el. Tagjaik között van Zsadány, Biharugra, 
Okány, Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom, 
Ecsegfalva, Dévaványa, Körösladány, Bu-
csa, Kertészsziget, Füzesgyarmat önkor-
mányzata, valamint az ezeken a telepü-
léseken működő jelentősebb turisztikai 
szolgáltatók.

2018-2019 évben is folytatták a térsé-
get népszerűsítő tevékenységüket, mely-

hez 500 000 Ft-os támogatást nyújtott a Nemzeti Együttműködési Alap, a „Civil szervezetek működési célú támogatása 
2018” címmel meghirdetett pályázata keretében. A programról Tőkésné Gali Mónika, az Egyesület alelnöke nyilatkozott:

A „Térségi értékek megismertetése az ifjúsággal” elnevezésű nyertes pályázat megvalósításával az a célunk, hogy a Kö-
rös-Sárrét épített és természeti örökségét megismerhessék a térségünk településein élő iskolás gyermekek és felnőttek, s a 
közös programok során segítsük az ifjúsági korosztály beilleszkedését a társadalmi életbe. Szeretnénk növelni a térségi érté-
kek ismertségét az oktatási intézményekben. Ezáltal elősegítve, hogy minél több osztálykirándulást, a tananyag elmélyítését 
segítő ismeretszerző utat a kistérségünkön belül valósítsanak meg, kihasználva a helyi humán és természeti erőforrásainkat. 
Ennek érdekében ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk térségi oktatási intézmények diákjai részére Körös-Sárrét érté-
keiről. Az idén, januárban három ilyen foglalkozást tartottuk Szeghalmon, a Péter András Gimnázium diákjainak, amelyeken 
összesen 76-an vettek részt. Az előadásokon a térségünkről készült két film vetítésére került sor, az egyesületünk tagja, Gila 
Károly természeti értékekkel, helyi hagyományokkal, valamint értéket teremtő emberek és értéket adó alkotók tevékenysé-
gével ismertette meg a diákságot. „Rejtett értékek Körös-Sárréten” című filmünk megtekintésével a térségünk kiemelkedő 
személyiségeivel és tevékenységükkel ismerkedtek meg a tanulók. „Épített örökségek Körös-Sárréten” filmben kulturális és 
történelmi jelentőségű épületeken, múzeumokon, emlékhelyeken keresztül mutattuk be a vidékünket, a hajdani Nagysárrét 
négy települését (Szeghalom, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Bucsa). Az előadások végén a diákok a térség nevezetességeiből 
összeállított totót töltöttek ki. A helyesen válaszolók hűtő mágneseket kaptak.

Szintén a támogatásból adódott lehetőség „A felfedezésre váró Körös-Sárrét Templom – és Kastélytúra” kiadványok aktua-
lizált változatainak újranyomtatására. Az Egyesületnél lehetőség van önkéntes munka vállalására is.

További információ: Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület
E-mail: sarretitura@gmail.com; www.sarretitura.hu

turisztikai értékeink megismertetése térségünkben
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Hány kanál az óceán? Kedves hittanosunk találós kérdésére 
maga adta meg a feleletet: Az embernek végtelen sok, Istennek 
csak egy! Füzesgyarmat neve 1219-ben került először említésre, 
ekkor Gormoth-nak írták. Nagyvárad regestrumában nézhetünk 
utána a „Tüzesvas ítéletek” alatt. Akárhogy is nézzük, ez 800 
esztendő! Nekünk tengernyi sok, az Úrnak csak egy pillantás. 
Minket követő utódaink egy - két generációját féltjük előre, s 
vajon rendbe tesszük- e még dédszüleink sírját? Nincs kire mu-
togatnunk, a nyolc évszázad kérdez minket, Füzesgyarmatiakat: 
merre tovább kenyeres? Toronyiránt. „Egész bölcsességünknek 
valójában két összetevője van: Isten és önmagunk ismerete…” 
/Kálvin János/ Reformátusként ezért gyűlünk vasárnaponként 

és a szerdai bibliaórán az Ige köré és hívogatunk más lelki al-
kalmainkra. Melyek ezek? Februárban a házasok hete, március-
ban tavaszváró csendesnap az ifjúságnak, március 10-én böjti 
úrvacsora, áprilisban húsvétkor fiatal felnőttek keresztelője és 
konfirmációi fogadalma. Még jelentkezhetnek hitükben, isme-
retükben növekedni vágyó Testvéreink! Alkalmainkat nyomon 
követhetik a Füzesgyarmati Reformátusok nevű Facebook olda-
lunkon is.

„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink 
munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradan-
dóvá!” (Zsoltárok 90, 16-17)

Tóth Zoltán református lelkipásztor

református hírek
A 133. zsoltár címe: A testvéri egyetértés áldása. Ezt írta át egy Sumonyi Zoltán 

nevű szerző, amire aztán a neves zeneszerző-énekes testvérpár közül Gryllus Dániel 
megkapó, játékos dallamot írt. Évek óta majdnem minden nemzetközi imaheti al-
kalmon hallhattuk és meg is tanulhattuk a Hűse József plébános vezette református 
kórustól. Így volt ez a mostani, január 20-27. között tartott ökumenikus imahéten is 
a katolikus kápolnában és a református gyülekezeti teremben. Így hangzik az átírt 
zsoltár lényege: „Mily gyönyörűség, íme, lásd / Amikor az atyafiak együtt muzsikál-
nak (az eredeti zsoltárban „lakoznak” szerepel, az újabb fordításokban: „egyetér-
tésben élnek”) / Ott van az áldás, hiszed-é? / Csak oda küld a mi Urunk / pengő 
citerákat.”… (A bibliai rész vége: Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!). Ebben 
a szellemben zajlott együttlétünk, amikor két katolikus plébános, a református lel-
kipásztor, a ny. unitárius lelkész, mb. püspök, valamint a nagybajomi református 
lelkésznő szolgált. Bizonyságot tett énekével a lelkésznőjük által vezetett reformá-
tus kórus, a már fentebb említett helyi református kórus és végezetül az unitárius 
lelkészházaspár. A mb. püspök előadást tartott a Himnuszról és az ágápé - szere-
tetvendégség előtt a jelenlévők elénekeltük a Nemzeti Imánkat. Farsangban járva, 
jó volt „egyetértésben lakozni” és jókedvvel köszönni meg az áldást küldő Úrnak 
az örökké tartó életet. Minden jelenlévőnek és áldozatot hozó hívünknek hálás kö-
szönetet mondunk. Ebben a derűsebb időszakban, a farsangban, mely jó hosszú 
lesz ebben az évben is, sem feledhetjük el keresztényi-keresztyéni kötelességün-
ket (március 5-tel, húshagyó keddel zárul, másnap a hamvazó szerdával kezdődik a 
Húsvétra való készülődés), az imádkozást. A református pap-költő, Szabolcska Mi-
hály biztatását idézem: „Csak imádkozzatok, édes kis fiaim, / Az imádság áldás, az 
imádság élet. / Míg a jó Istennel szóba merünk állni: / Minden gonosz ellen lelünk 
menedéket, / Addig a világ, ha ellenünk fordul is, / Nem vagyunk magunkra… /
Velünk van az Isten az imádságunkban!”. Tartalmas, imádságban gazdag, jókedvű 
farsangi időt adjon az Isten településünk minden lakosának.

Tisztelettel: Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök

imádságos és jókedvű farsangolás

Füzesgyarmat már legalább 6 ezer éve is lakott hely volt, amit a Szebeni utca egyik há-
zánál építés során feltárt sír, valamint a volt téglagyár agyagkitermelő részénél felszínre ke-
rült leletek bizonyítanak, de jelen történelme 800 évre vezethető vissza. Erre az évfordulóra 
készül a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület, mint ahogy azt Ibrányi János elnök szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott írásából kiderül. Ebben nagy segítség lehet, hogy megkapták a volt 
gyógyszertár szolgálati lakást a Kossuth utca 6. szám alatt, amely akár egy állandó helytörté-
neti kiállítás létrehozását is lehetővé teszi. Ebben a munkában nagy szakmai segítséget nyújt 
számukra Nagy László András muzeológus. A lakosság segítségét is kérik az anyaggyűjtésben, 
hisz bárhol húzódhatnak meg értékes anyagok, tárgyak. Jelezzék, ha ilyen anyagok vannak 
birtokukban, hogy bemutathassák azokat mindenki számára.

A projekt 2018. szeptember 1-től 42 hó-
napon keresztül kerül megvalósításra. A leg-
fontosabb az, hogy a közösségek szereplői 
ismerjék meg a saját közösségüket, értéke-
iket és kultúrájukat, s együtt lássák meg a 
lehetőségeiket.

Kiemelt cél a hátrányos helyzetű lako-
sok aktív részvétele, illetve a helyi fiatalokat 
megcélozva szemléletformáló programok, 
a közlekedésbiztonságot erősítő tevékeny-
ség megvalósítása. Kialakításra került egy 
közösségi információs pont, mely elősegíti 
szolgáltatásaival a közösségi életet.

A megvalósítás a közösségi interjúkkal 
kezdődött. Az itt felvetődött problémák köré 
épültek fel a közösségi beszélgetések, és ez 
alapján készült a közösségi felmérés. A cél 
a helyi embereket valóban érdeklő ügyekről 
széles körű véleményeinek összegyűjtése, 
illetve a közösség cselekvési hajlandóságá-
nak és kapacitásának felmérése volt.

1. sz. kérdőív kitöltését a civil szervezetek 
tagjai segítették, illetve online is végeztük. 
Ezt 229 fő töltötte ki. A 2 sz. kérdőív nyitott 
kérdéseket tartalmazott. Ezáltal lehetőség 
nyílt a saját ötletek, tervek megfogalmazá-
sára. Javaslatokat tehettek, hogy mit szeret-
nének megvalósítani a program ideje alatt. 
Ezek alapján készül el a helyi cselekvési 
terv, illetve a projekt időszakot felölelő ren-
dezvény naptár. A helyi értékek felkutatása, 
bemutatása, népszerűsítése is hangsúlyo-
zottan megjelenik a pályázatban, melyek a 
helyi identitást erősítik. A projekt megvaló-
sítása során cél a lakosság aktivizálása és 
az, hogy civil szervezetek illetve azok tagjai 
jobban megismerjék egymás tevékenységét. 

Már az eddig elvégzett munka alapján is 
világossá vált, hogy van igény ezekre a tevé-
kenységekre. Reméljük, hogy a kibontakozó 
közösségi aktivitást sikerül tovább növelni, s 
a helyi kulturális élet szervezésében és ala-
kításában való szerepvállalást ösztönözni.

A prevenciós programjaink közül januárban a Méhnyakrák megelőzést céloztuk meg már 
hosszú évek óta a településen. Ebben az évben is csatlakoztunk a Mályvavirág Alapítvány 
felhívásához. A figyelemfelkeltő programunkkal először a 8. osztályos lányoknak hívtuk fel a 
figyelmét a HPV oltásra, valamint, hogy felnőtt nőként is figyeljenek majd az egészségükre, 
illetve kértük őket, hogy merjenek beszélni és kérdezni édesanyjuktól is a női egészségvé-
delemről, a prevencióról. Ezt követően a város utcáin – a már megszokott módon – a témát 
érintő kiadványokat osztottunk a felnőtt női lakosságnak, valamint egy rózsaszín kendővel is 
megajándékoztuk őket. Ne feledjék, hogy Önkormányzatunk anyagi támogatásának köszön-
hetően, ebben az évben is ingyenes Nőgyógyászati rendelést biztosítunk a füzesgyarmati 
nőknek. Éljenek a lehetőséggel, járjanak szűrésekre! Suchné Szabó Edit önk.képv.

A Cselekvő közösségek – aktív szerep-
vállalás nevű projektnek köszönhetően egy 
20 fős csoport tagjaként Tőkésné Gali Mó-
nika ellátogathatott Brüsszelbe, ahol szá-
mos olyan tapasztalatot gyűjthetett, amit 
későbbiekben hasznosíthat, itt, szűkebb 
pátriájában, Füzesgyarmaton is. A látogatás 
során jártak többek között az európai Ön-

kéntes Központban, amely gyakorlatilag egy ernyőszervezet, amely a kormányzatoktól függetlenül végzi önkéntes 
tevékenységét, és Európában jelenleg 60 tagszervezete van. Céljuk és feladatuk, hogy az önkéntességet segítsék 
tevékenységükkel. Idén Rijeka után Budapesten szervezik meg éves konferenciájukat. Ellátogattak emellett az ún. 
Öntőde-Múzeumba, a Parlamentáriumba, majd az Európai Történelem Házában folytatták újukat, ahol abba kap-
tak betekintést, hogy a történelem hogyan alakította ki a közös európai emlékezetet és hogyan befolyásolja mai 
és jövőbeni életünket. Külön élmény és büszkeség lehet egy magyar ember számára, hogy Antall Józsefről is van 
itt egy épület elnevezve. Szakmai szemmel mégis az Öntőde-Múzeum adhatott új inspirációkat, hiszen itt, egy 
régi, immáron funkcióját elveszített gyári negyed és annak épületeinek hasznosításáról, funkcionális újragondo-
lására láthattak példát. Valódi közösségi teret alakítottak itt ki, amely a múzeumok mellett oktatási és kulturális 
feladatokat is ellát. Zenés, gasztro-rendezvények mellett külön célcsoportként szerepelnek a gyermekek, akiknek 
a képzésében, felkészítésében segít ez az interaktív múzeum, valamint abban is segít, hogy a sokszínű közösség 
tagjai egymáshoz közelebb kerüljenek, megismerjék egymás kultúráját, történelmét, és egy ténylegesen működő, 
együtt élő közösséggé váljanak. Tőkésné Gali Mónikát idézve: „A tanulmányi úton szerzett tapasztalatokat nagyon 
hasznosnak találtam. Egyrészt az utazó csapat tagjaival is olyan új kapcsolatokat sikerült kialakítani, mely alapja 
lehet a jövőbeni szakmai együttműködésnek. Másrészt a látogatásunk helyszínein minket fogadó és kalauzoló 
kurátorok és vezetők felajánlották, hogy segítséget nyújtanak, ha a jövőben visszatérnék hozzájuk. Szeretném 
megszervezni, hogy a TOP 5.3.1 projektünk keretein belül az elkövetkezendő három évben egy tanulmányi útra 
elmenjünk a füzesgyarmati résztvevőkkel.”

Az elmúlt évben a füzesgyarmati önkéntes véradók 
6 alkalommal, összesen 334 egységnyi vért adtak a vér-
adások során. A véradás nagyszerűsége az önzetlenség-
ben és a szolidaritásban rejlik, abban, hogy erre a vérre 
bármikor, bárkinek szüksége lehet és ez egyben bármi-
kor és bárkinek az életet jelentheti. A véradók időt és 
fáradtságot nem kímélve jönnek, hogy segítsenek beteg 
embertársaikon. Hálás köszönet a véradóknak!

Több műtét előtt álló betegen segítettünk azzal is, 
hogy irányított vért küldtünk, hogy az orvosok el tudják 
végezni a beavatkozást. Ilyen irányú kérésükkel keres-
senek személyesen bármikor.

Sajnos évről évre csökken a Vöröskereszt tagjainak 
és a véradóknak a száma. Főleg fiatalabb, új véradók 
jelentkezését várjuk, mert senki nem tudhatja, hogy 
családjában mikor lesz szüksége a segítségre.

2018. december 14-én a Hotel Garában köszöntöt-
tük a többszörös véradókat. A véradók között volt Nagy 
István 100 x-os véradó, aki megyei kitüntetést kapott. 
Gratulálunk Neki! Az ünnepségen jelen volt és köszön-
tőjében méltatta a kitüntetetteket Tóth Zoltánné a Ma-
gyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének Igazga-
tója és megemlítette, hogy a füzesgyarmati véradások 
kitüntetett helyet foglalnak el a megyében.

Kiemelt fontosságú Önkormányzatunk anyagi hoz-
zájárulása: az év végi vacsora finanszírozása, illetve 

véradások alkalmával a vendéglátáshoz az anyagiak 
biztosítása. Ezúton is köszönjük.

Szintén az Önkormányzat segítségével sikerült újra 
indítani a helyi adománygyűjtést és osztást az ön-
kormányzat udvarán lévő helyiségben. Nagyon sok jó 
minőségű ruhanemű halmozódott fel, ezért várjuk az 
érdeklődőket minden hónap első és harmadik hét-
főjén 14 órától 16 óráig. Ha tudnak a városban olyan 
magányos, idős embert vagy rászoruló családot, akinek 
segítségre lenne szüksége, kérem, keressenek bizalom-
mal. Adományok fogadása és osztása a fent említett 
időpontokban történik.

2019. évben a véradások időpontja és helye: 1.) 
Április 23. Közösségi Központ, 2.)  Június 18. Közösségi 
Központ, 3.)  Július 27. Kossuth utcai Általános Iskola, 4.)  
Augusztus 15. Közösségi Központ, 5.)  Október 16. Kö-
zösségi Központ, 6.)  December 12. Közösségi Központ.

Szarka Ferencné Városi Alapszervezeti titkár

800. évfordulóra készül a Csánki Dezső helytörténeti egyesület

közösségi felmérések eredményeinek összegzése

Xiii. európai méhnyakrák megelőzési hét

Adó 1%

Szakmai kirándulás Brüsszelben

Vöröskeresztes hírek

A Pálfi János a Füzesgyarmati Gyermekeiért Alapítvány szívesen fogadja 
adója 1%-át. Az alapítvány a középiskolai továbbtanulásban segíti a gyermekeket.

Adószám: 18381511-1-04
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A szerkesztőség a magán jellegű közleménye-
kért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

megalakult a Gyarmati Dezső úszó és vízilabda Se

Ételdobozt helyeztünk ki a városban

íjászok! előre!

nagy Vagy! Füzesgyarmat!

A Gyarmati Dezső SE 2018. szeptember 24-én alakult meg hivatalosan is Marton Tibor szervezé-
sében és vezetésével. Ahogy ő írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott beszámolójában: „Az egyesületet 
Bere Károly polgármester úr felkérésére kezdtem el szervezni, hogy az épülő Füzesgyarmati Tanuszo-
dában, a térségünkben élő gyermekek szabadidejének tartalmas eltöltésében részt vegyünk. Célul 
tűztük ki, a Magyar Kormány célkitűzésével hasonlatosan, hogy a térségünkben élő minden gyermek 
megtanulhasson úszni. További célunk, hogy a gyermekeket, az idevonatkozó jogszabályokkal meg-
egyezően, a Magyar Úszó Szövetségnél regisztrált szakember által, minőségi képzésben részesítsük, 
megszervezzük a versenyeztetésüket két sportágban, az úszásban és a vízilabdában.”

A 2018-as évben jelentkeztek a Magyar Úszó Szövetség és a Magyar Vízilabda Szövetség tagjai közé, melyet mindketten 
elfogadtak. Fontos cél azonban az egészségmegőrzés is, mivel még a jelentkező gyermekek jelentős részénél is az előzetes ál-
lapotfelmérés problémát jelzett, de ezeket szakszerű munkával és rendszeres mozgással, sporttal kezelni lehet, és így javulhat 
az életminőségük és a jövőbeni egészségügyi kilátásaik is. Marton Tibor beszámolója alapján az Egyesület készen áll, hogy az 
uszoda megnyitását követően azonnal elkezdje a működését. Ismét őt idézve: „Amin rengeteget kell dolgoznunk még, hogy 
a szükséges pénzügyi forrásokat előteremtsük. Bízom benne, hogy a szakmai programunkat előbb-utóbb értékelni fogják az 
érintett önkormányzatok is, annál is inkább, mert egyesületünk felajánlotta, hogy segítjük az általános iskolák oktatási időben 
történő, az alaptantervben előírt úszásoktatás megtartását, hogy ez is szakmailag megfelelő legyen. Hiszem, hogy a megkere-
sett cégek közül többen is támogatni fogják a szakmai programunkat, és meg tudunk valósítani mindent, amit célként kitűz-
tünk magunk elé, és amiért közösen létrehoztuk a Gyarmati Dezső úszó és Vízilabda Egyesületet.” Bízzunk benne, hogy így lesz! 

Rászoruló emberek megsegítésére helyeztük ki a Re-Formáló Egyesület által biztosított „Enni adok ételdobozt” Füzesgyar-
maton, az Egyesített Szociális Intézményünk kapuján (Bethlen utca 9.) Télen a tartós élelmiszer, zöldség, gyümölcs, édesség, 
pékáru mellett bármilyen ember fogyasztására alkalmas ételt (házi készítésű főtt ételt és süteményt) el lehet helyezni benne, 
amennyiben a csomagoláson fel van tüntetve annak tartalma és elkészítési ideje. Tavasszal utóbbiak már nem kerülhetnek a 
tárolóba. Fontos kiemelni, hogy mindenki a saját felelősségére vihet el maximum 3 db ételt! Az ételdoboz használatával ezt a 
szabályt elfogadottnak tekinti a felhasználó. Kérem, tartsuk be ezeket a szabályokat, mert akkor tud csak hatékonyan működni 
az élelmiszerdoboz, és valódi segítséget nyújtani az arra rászorulóknak. Köszönet az önkénteseknek, az élelmiszerüzleteknek 
és minden városban élőnek, akik folyamatosan megtöltik az említett élelmiszerdobozt, így is segítve a környezetünkben élőket.

Suchné Szabó Edit

Persze, mi ezt már tudtuk, de most a TV2 műsorában bizonyíté-
kot kaphattunk rá, hogy jogos az érdem. Pontosabban Érden. Az Érdi 
Arénában, ugyanis itt zajlott le az a verseny, amelyen a gyarmatiak 

is részt vettek. Az országos kereskedelmi csatorna iskolai csapa-
toknak hirdetett alapvetően játékos, ügyességi versenyt, amelyen 
2014 után második alkalommal vett részt a gyarmati iskola csapata. 
A szervezés és felkészítés nem kis feladatát a mostani alkalommal 
is Csákné Vincze Gabriella vállalta magára, de szerencsére a kezde-
ményezéshez segítőket is talált, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a 
csapat megmutathassa tudását ország-világ előtt. 

Köszönet jár Bere Károly polgármester úrnak, az Önkormányzat-
nak, Bánfi Attila igazgató úrnak, a Sárréti Gyöngyhalász Egyesület-
nek, akik mellé álltak a történetnek, és természetesen a szülőknek, 
akik nem csak lélekben, hanem személyes jelenlétükkel is segítet-
ték a csapatot a versenyen, és valódi gyarmati hangulatot varázsol-
tak a verseny idejére az Érdi Arénába. 

És most jöjjenek a versenyzők, hogy az utcán találkozva lehes-
sen nekik gratulálni: Zsibrita Hanna, Szőke Zsófia, Pál Sándor Bence, 
Lukács Ákos, Tóth Ágnes, Kiss Ildikó, Szilágyi Márton, Bereczki Ri-
chárd, Fábián Mihály, Komáromi Richárd, Szarka Zita, Jakucs Lili.

Megfeszültek az íjak, és kiröppentek a nyílvesszők. No, nem a 
pozsonyi csatáról vagy Atilla király hun csapatainak támadásáról 
írok, hanem egy a városi sportcsarnokban megrendezett verseny-
ről, amelyet a Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző íjász-
egyesület szervezett meg 2019. január 19-én, és amelyre a Kár-
pát-medence minden részéről érkeztek versenyzők. Bere Károly 
polgármester megnyitója után mintegy 220-an álltak a vonalhoz a 
versenyzők. Jó volt látni, hogy ennyien áldozzák szabadidejüket e 
nemes hagyomány őrzésére. Volt olyan csepp lányka a versenyzők 
között, aki alig volt nagyobb, mint az íj, amit ki kellett feszítenie. 

„A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!” – szólt az ima 
egykor, most annyiban módosulhat: A magyarok nyilait mentsd meg, 
Uram! Akik részt vettek ezen a versenyen, láthatóan igyekeznek is 
megmenteni. Gratulálunk nekik. És a győzteseknek is. A gyarmati-
akat fel is sorolnánk: Kovács Anna Mini lány kategória 2. helyezett, 
Láposi Zsanett Leányka kategória 1. helyezett, Hegyesi Dominika 
Menyecske kategória 2. helyezett, Ifj. Szitás László Dalia kategória 
2. helyezett, Hegyesi Zsolt, Levente kategória 3. helyezett. Ők a Fü-

zesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai, 
de rajtuk kívül gyarmatiként Somogyi János Vitéz kategóriában 3. 
helyezést, míg Zsibrita Hanna, Apród leány kategóriában 
1. helyezést ért el. A következő verseny ugyanitt március 
2-án lesz.

Körúti Színház - Zsákbamacska (zenés vígjáték)
Időpont: 2019. február 23. 19.00 óra

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

Vésztői Disznótoros Fesztivál
Időpont: 2019. február 23.

Helyszín: Vésztő, Művelődési Központ melletti tér
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

„Szökjön ki egy fürdőbe” 
- 50%-os fürdőbelépő kedvezmény
Időpont: 2019. február 28. 9.00 – 21.00 óra

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

II. Arany Sólyom Történelmi Teremíjász Verseny
Időpont: 2019. március 2.

Helyszín: Füzesgyarmat, Városi Sportcsarnok
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bábszínház – A titokzatos jóbarát
Időpont: 2019. március 7.

Helyszín: Szeghalom, Művelődési Központ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gyermekruha börze
Időpont: 2019. március 16.

Helyszín: Füzesgyarmat, Közösségi Központ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lovasbál
Időpont: 2019. március 16.

Helyszín: Füzesgyarmat, Városétkeztetés

További információ: 
� 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.

� 66/470-395 � fuzesgyarmat@tourinform.hu

⌨ www.sarretitura.hu • www.tourinform.hu

� A Tourinform iroda nyitvatartása:

H-P: 9.00 – 17.00 • Sz-V: zárva

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

1.  Fennállásának hányadik évfordulóját ünnepli idén településünk?
 a, 800. b, 500. c, 1000.

2. Mikor kerül megrendezésre a Strandnap?
 a, Június 19. b, Június 22. c, Július 22.

3. Hány db ételt lehet elvinni maximum az ételdobozból?
 a, Egyet b, Ötöt c, Hármat

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

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

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

A decemberi számban megjelent TOTó nyertese: Sütő Károlyné, gratulálunk!
Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyarmatról, melyek a TOTó 

kérdései közé bekerülnek! Aktivitását hűtőmágnessel jutalmazzuk!

 

 

 

 

In��en�� n�ev���s��?
Men� 100%-ra, ho�� 

va�óba� in���n�� le���n!


