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Füzesgyarmat városa együtt emlékezett az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójára. A nemzeti identitásunk 
megalapozásának megemlítése mellett megemlékeztünk ma a szabadságharcban résztvevő 193 hősi halált halt vagy eltűnt füzesgyar-
matiról is. Az ünnephez méltó, emelkedett hangulatú műsorról a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjai gondoskodtak, közreműködött a Füzesgyarmati Hagyományőrző Egyesület Népdalköre, valamint a Csökmői Ifjúsági 
Zenekar. Bere Károly ünnepi beszédében kiemelte, hogy mennyire fontos mindannyiunk számára a hazánk, ezen belül is szűkebb 
pátriánk, otthonunk, Füzesgyarmat is, éppen ezért fontosnak tartotta, hogy az ünnepség során megemlékezzünk a szabadságharcban 
résztvevő 193 hősi halált halt vagy eltűnt füzesgyarmatiról is.

Az ünnepség sorozat a város testvértelepülésén, Borson folytatódott, ahol egy ünnepi istentisztelet után, és egy fáklyás felvonu-
lást követően Füzesgyarmat adta az ünnepi műsort a helyi Galagonya Tánccsoport közreműködésével.

A Margaréta Családos Egyesület különleges 
módon ünnepelte meg idén a Házasság Hetét. 
Az Egyesület megalakulása óta minden évben figye-
lemfelhívással él a lakosság számára, és különféle 
programok keretében népszerűsíti is. Általánosság-
ban elmondható, hogy a házasság hete olyan széles 
körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példa-
mutatással támasztja alá a házasság örökkévaló ér-
tékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, 
amely hidat épít az adott közösség környezetében 
élő házaspárok és családok felé, amely segíti életü-
ket, boldogulásukat.

2019. február 14-én a füzesgyarmati Közösségi 
Központ színültig megtelt a színházszerető emberek 
sokaságával, akik egy rendkívül érzékeny témát be-
mutató előadást tekinthettek meg. Kovácsné Czeglé-
di Mária Tünde MCSE elnök, önkormányzati tanácsnok elképzelését követve ez évben, ajándékként a közösségnek, a Tege 
Antal rendezésében színpadra vitt Hajnalban, délben, este című darabot adtuk át.

A Jókai Színházban is nagy sikert aratott, Dario Niccodermi által szerzett, Hajnalban, délben, este című darab egyetlen 
nap leforgása alatt mutatja be a nő és férfi közötti kapcsolat teljes stációját. A füzesgyarmati illetőségű Földesi Ágnes Villő 
szülei, nagymamája és tágabb családtagjai, volt tanárai előtt az álló vastaps kíséretében meghatottan mondott köszönetet 
a színdarab másik szereplője, Czitor Attila nevében is a hálás fogadtatásért és a lehetőségért, hogy otthon szerepelhet.

Antal Ágnes, Margaréta Családos Egyesület

Otthonunk a hazánk, otthonunk Füzesgyarmat

Egy szerelem stációi a Házasság Hetében

Születések
Szokol Dorina Anna
 2019. 02. 20.
Kormány Bence
 2019. 02. 28.
Nagy Bence Imre
 2019. 02. 28.
Takács Luca
 2019. 02. 28.

ÖnkOrmányzati  HírEk
  Elfogadásra került a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti terve.
  Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügylete-
iből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét jóváhagyta.
  Elfogadásra került Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő költségvetési szervek 2019. évi költ-
ségvetése.
  Füzesgyarmat Város Önkormányzata Lakossági Fórumot tartott február 21-én az Új településfejlesztési koncepció, Új település-
rendezési eszközei (településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv), továbbá szükség esetén a 
kapcsolódó település képi eszközök egyeztetése vonatkozásában.
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Beszámoló a farsangi álarcos rendezvényről

„A szegények megfosztódnak sok mindentől. A legrosszabb, hogy az élményektől is. 
Azoktól a mérföldkövektől, ünnepektől, amiben ők az ünnepeltek.” L. Ritók Nóra

Ez az idézet a mottója a füzesgyarmati Család és Gyermekjóléti Szolgálat által szerve-
zett, az EFOP 1.5.3.-16-2017-00026 számú projekt finanszírozásában megrendezett Prevenciós 
hétnek. A hét a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány gyermekei által készített rajzkiállítás 
megnyitójával indult, a záró eseménye pedig a 2019. február 22-én megtartásra került „Van 
kiút” című előadással zárult, amelynek előadója L. Ritók Nóra az Igazgyöngy Alapítvány ala-
pítója és szakmai vezetője volt. Többek között Prima Primissima-díjas pedagógus (Magyar 
oktatás és köznevelés kategória 2018). L. Ritók Nóra 20 éve a gyermekszegénység ellen, a 
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáért küzd. Az Igazgyöngy Alapítvány Európa tíz 
legszegényebb régiójának egyikében, az Észak-alföldi régióban működik, központját Berety-
tyóújfaluban hozták létre. Három pilléren keresztül folytatja áldásos tevékenységét: a Tano-
da program, a Művészeti Iskola és a Közösségfejlesztés azt a célt szolgálja, hogy a program-
ban résztvevő gyermekek, családok esélyt kapjanak a túléléshez, a hátrányok leküzdéséhez.

A rajzkiállításon 27 alkotás volt megtekinthető, amely színes látásvilágot tárt elénk. 
Gazdag fantáziával, szaktanárok inspirációin keresztül elkészített rajzok megtekintése által 
betekintést kaphattunk egy nagyon jó program eredményébe. A Művészeti Iskola diákjai 
évente 500-nál is több díjat hoznak el a hazai és nemzetközi versenyekről. Pengő Lászlóné

Prevenciós hét

„Az év vállalkozása-díj”, második és 
harmadik helyezés az európai raklapgyár-
tók (CHEP) között hirdetett versenyen, és 
még számtalan érdem, amit elmondhatunk 
a Golden Pallet Kft-ről, amely 95 alkalma-
zottjával Füzesgyarmat legnagyobb adózói 
és a legtöbb munkavállalót foglalkoztató 
cégei közé tartozik. A cég az utóbbi évek-
ben több mint félmilliárd forintos fejlesz-
tést hajtott végre, erről kérdeztük Pikó Csa-
bát, a Golden Pallet Kft. ügyvezetőjét.

‒ Cégünk jelenleg három telephelyen 
működik, Füzesgyarmaton, Berttyóújfaluban 
és Biatorbágyon. A 2014-es évet tekinthetjük 

fordulópontnak. A raklap piacon a globális szereplővel való együttműködés kezdete új fejezetet nyitott. A hosszútávú együtt-
működés érdekében „előre kellett menekülnünk”, aminek egyik eszköze a gyártási kapacitásunk fejlesztése és hatékonyabbá 
tétele volt. Ennek szellemében elkészítettük a fejlesztési stratégiánkat, s ehhez illeszkedve valósítottuk meg a fejlesztéseinket 
is. Füzesgyarmati telehelyünkön a fejlesztéseket több szakaszban hajtottuk végre, letelepítésre került egy flexibilis automata 
raklapszegező gépsor és egy raklapszegező robot. Ez utóbbi az alacsony darabszámú, egyedi méretű raklapok gyártása során 
növeli versenyképességünket. Az új technológiák bevezetése magával vonta a sűrített levegős hálózatunk fejlesztését, ezért 
szükségessé vált egy nagyteljesítményű csavarkompresszor beszerzése is. Ezzel párhuzamosan korszerűsítettük a fűrészüzemi 
részlegünk épületét és villamos hálózatát, aminek keretében 2 670 m2 betonfelület újult meg és a mai kor színvonalát képvi-
selő, energiatakarékos világítás került kiépítésre. Növeltük anyagmozgató kapacitásunkat 7 db elektromos Toyota típusú tar-
goncával, illetve vásároltunk egy új, EURO6 környezetvédelmi besorolású nyergesvontatót. A működésünkhöz elengedhetetlen 
szárítókamráinkra hőcserélőket szereltünk, aminek köszönhetően jelentős az energia megtakarításunk, és hatékonyabb a 
szárítói technológiánk. Működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabá-
lyok betartására, betartatására. Ennek fontos eszköze volt a gyengeáramú hálózatok kiépítése, amelynek részét képezi Füzes-
gyarmaton a tűzjelző- és kamerarendszer, továbbá Biatorbágyon a tűzjelző rendszer, a kamera rendszer és a vagyonvédelmi 
rendszer. Füzesgyarmaton a gyengeáramú rendszer gerincét alkotó optikai vezeték ellátja az informatikai hálózat szerepét 
is. A megnövekedett adminisztrációs feladataink ellátásához a termelésirányítási rendszerünket is folyamatosan fejlesztjük. 
Mindezeket a beruházásokat azért végeztük, mert bízunk benne, hogy munkánknak köszönhetően nemcsak megtartjuk, hanem 
növelni is tudjuk részesedésünket a raklappiacon, és ezzel növeljük az elégedett ügyfeleink számát. Tőkésné Gali Mónika

innováció a Golden Pallet raklapgyártónál

A Füzesgyarmati „Életet az Éveknek” Nyugdí-
jas Klubja 2019. évi tervezett programja szerint el-
kezdte a munkáját, amely sok hagyománytisztelő 
és megőrző programból áll. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt rendezvényeinkre, valamint 
a kirándulásainkra, melyek alkalmával hazánk 
és határon túli országok szépségeivel és népi 
hagyományaival is megismerkedhetünk. Várunk 
minden szórakozni szerető és kirándulni kedvelőt 
klubunk tagjai közé. 2019. február 23-án tartottuk 
a tél elűző farsangi álarcos rendezvényt, melynek 
szlogenje: „Farsang van most, ne feledd el! Mas-
karádat fürgén vedd fel!” Ezen a rendezvényen a 
helyi, valamint a környező baráti egyesületek és 
klubok vettek részt. Név szerint: Füzesgyarmati 
Hagyományőrző Egyesület Népdalköre, Szeghal-
mi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület, Bucsai Alkony 
Nyugdíjas Egyesület, Körösújfalui Gyöngyvirág 
Nyugdíjas Egyesület, Bélmegyeri „Életet az Évek-
nek” Nyugdíjas Klub, Okányi Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub, Ecsegfalvi „Harmónia” Nyugdíjas Klub és a 
Füzesgyarmati „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub 
tagjai, valamint kívülálló szórakozni szerető sze-
mélyek. Közel 120 fő vidáman szórakozva űzte el 
a telet. Úgy gondolom, hogy ez a rendezvény is 
sikeresnek mondható, hiszen sikerült elűzni a te-
let és minden meghívott vendégünk vidáman és 
megköszönve a rendezvény színvonalát tért haza 
a településére.

Lakatos Sándor Nyugdíjas Klub vezetője

2019. február 9-én újra sikerült összehozni a Far-
sangi mulatságot. Ezen a napon a szórakozásé, a 
vidám perceké, nagy nevetéseké, jelmezeseké volt 
a terem, mely szinte zsúfolásig megtelt. A jelmezes 
bevonulás előtt egy-egy tréfás farsangi énekkel is 
készült minden népdalkör. A meghívottak a környe-
ző településekről érkeztek: Szeghalom, Körösladány, 
Vésztő, Csökmő, Sárrétudvari és Füzesgyarmat Nép-
dalköre vett részt. A füzesgyarmati civil szervezetek-
kel is jó a kapcsolatunk, így tiszteletét tette az Életet 
az Éveknek Nyugdíjas Klub, a Mozgáskorlátozottak 
Füzesgyarmati Szervezete, a Hóvirág Nyugdíjas Klub, 
a Nők Egyesülete és a Füzesgyarmatiak és Elszárma-
zottak Baráti Köre Egyesület. Ez is bizonyítja, hogy az 
együttműködés jól működik városunkban. A jelme-
zesek bevonulását színesítette a Füzesgyarmati Nép-
dalkör előadásában a „Boszorkányok táncos éneke”. 
Tudom, közhely, hogy mi csak énekelünk, de váro-
sunk hírnevét nagyon sok helyre elvisszük, csodálatos népdalokkal készülünk és mindig nagy elis-

merést aratva térünk haza. Mi tesszük a 
dolgunkat, nekünk ez az életcélunk, amíg 
tudjuk, őrizzük népdalkincsünket az utó-
kór számára. Nem utolsósorban szeret-
ném kérni azokat a népdalszerető, jó 
hangú férfiakat, nőket, akik elkötelezett-
séget tudnának vállalni, álljanak közénk, 
énekeljünk együtt még hosszú éveken át.

„Az ének szebbé teszi az életet, az 
éneklők másokét is.” /Kodály Zoltán/

Fekete Jánosné egyesület elnöke

Vidám farsang a népdalkörrel
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A Békés Megyei Kormányhivatal ezúton tisztelettel meghívja  
valamennyi érdeklődő gazdálkodót a  

2019. évi Agrárügyi Tematikus Fórumsorozat  
Szeghalmi Járásban  

megrendezésre kerülő rendezvényére. 
 
Időpont:  2019. március 28. (csütörtök) 1300 óra 

Helyszín:  Szeghalmi Művelődési Sport- és Szabadidő Központ,  
5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 30. 

Program:  

1. Aktualitások a földügyi igazgatás területén 
Előadó: Hajdu Róza osztályvezető 
 

2. Állategészségügyi aktualitások  
(Szarvasmarhák kötelező állat-egészségügyi vizsgálatai, a földforgalmi törvény alapján állattartói 
telep és takarmányvállalkozások nyilvántartásba vétele) 

Előadó: Dr. Nagy Erzsébet jogász 
 

3. Agrárügyi aktualitások (Növényvédelmi aktualitások) 
Előadó: Dr. Bacsa Zoltán osztályvezető 
 

4. Afrikai sertéspestis hazai helyzete 
Előadó: Dr. Bakos Pál főosztályvezető 
 

5. Agrártámogatások aktualitásai  
(legfontosabb határidők, folyamatban lévő pályázati felhívások a Vidékfejlesztési programban; 
jogszerű földhasználat és a vis maior kérdései) 

Előadó: Magyarné Dr. Knap Diána főosztályvezető  
    Dr. Lövei Ágnes osztályvezető 
    Szappanos Mária osztályvezető 
 

6. Az elektronikus kapcsolattartás fontossága, előnyei, és lehetőségei a hivatali ügyintézés során 
Előadó: Dr. Csikós Sándor osztályvezető 
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Már bőven benne járunk a hagyományosan Nagyböjtnek 
nevezett időszakban. Folytatva az Ady verset: „Csak azt szórd 
szét köztünk: / Állandó a tavaszi óra, / S ilyen marad. / Krisz-
tus támad és eszmél, / Odúkat és kriptákat pattant. / Van-e 
gyönyörűbb ennél?”

Feleletünk, válaszunk egy reménykedő, komoly elhatáro-
zás kell, legyen, miszerint úgy készülünk az Ünnepre, hogy 
méltó részesei, vendégei lehessünk a krisztusi dicsőségnek. 
Ebben az időszakban már rég nem csak a vallásos elkötele-
zettségről van szó, annak, mert az elég gyenge ezen a tájon, 
erősen össze kell fonódnia társadalmi-nemzeti elkötelező-
déssel. Miközben Dsida Jenő gondolataival megyünk a nagy-
böjti úton:

„Fennakadva tüskeágon / éjsötét nagy pusztaságon / 
étlen-szomjan vágok át, / …S közben dalolok az égről, / pál-
más, örök dicsőségről, / vonszolván földdel rokon / teste-
met a homokon, / s így ujjongván, nem is érzik, / hogyan 
sajog, hogyan vérzik / rögbe horzsolt homlokom. / Mert az 
égi útnak elve: / kúszva, vérzőn, énekelve, / portól, sártól 
piszkosan / menni mindig biztosan…/ S kopjék térdig bár a 
lábam, / tudom, az ég kapujában / utolérlek, Krisztusom!”

Az is erőt kell adjon és biztasson, hogy egy nemzetnek 
vagyunk tagjai, ami szintén odaadást, hűséget kér mindany-
nyiunktól, ha nem akarunk nagy elődök korcs utódai lenni. 
Fogyatkozó népet, fogyatkozó és a közömbösség mellett szá-
mos belső és külső nagy veszélynek kitett hitet, elfelejtett 
vagy felhagyott hagyományainkat, nemzeti értékeinket a 

„húsvéti” Jézusunk útmutatásai szerint lehet csak előhozni a 
„sziklasírból”, megmenteni, gazdagítani és átadni a követke-
ző nemzedékeknek. Hordozzon bár karjain a szerencse, vagy 
érjen utol a szerencsétlenség, nekünk nem szabad soha ké-
telkedni az előttünk járók útmutatásaiban.

A tavasz- és húsvétvárás fényében megszentesült Juliá-
nus barátokként, a hitetlenség ködében, a reménytelenség, 
a magunkat és értékeinket becsülni, megvédeni nem tudás 
lehúzó posványában, a lelki és szellemi vakság áthatolha-
tatlannak tűnő bozótjában vergődve is menni kell oda, ahol 
„egymást falja a gyökérzet, egymást ütik a viharban”, szólni 
az örökélet húsvéti üzenetét, a felemelkedés, megtartatás 
zsoltárát énekelve, Mécs László, katolikus papköltő szavaival: 
„Itthon, kincses Kolozsváron, kuruc Kassán, Pécsett, Pesten / 
gyilkos gondok sűrűjében élnek félvad magyarok, / Vihar-
verten, formátlanul, / Nagy álmokra korcsos-resten;…/ Fel-
kutatni itthon őket, átültetni napos helyre, /…beoltani Bibli-
ával, sorba mind megkeresztelve / a rokonság fény-vizével, 
szeretettel: ez a Cél!”

Hogy sikeres, eredményes legyen az ünnepvárásunk, 
hallgassunk Babits Mihály biztató szavaira:

„/Legyen vége már!…/ legyen béke már! / Szóljanak 
a harangok, / szóljon alleluja! /…Ki a bűnös, ne kérdjük, 
/ ültessünk virágot, / szeressük és megértsük / az egész 
világot!”

Áldott tavasz- és húsvétvárást kíván: Balázsi László ny. 
lelkész, mb. unitárius püspök

„Óh, tavasz, óh Húsvét, emberek ősi biztatója” (ady Endre)

Intézményünkben a február a félévi bizonyítványok kiosz-
tásával kezdődött, majd elindítottuk a három hetet meghaladó 
projektünket, ami idén a „Farsangi forgatag” elnevezésű rendez-
vényen csúcsosodott ki. Diákjaink színvonalas műsorral készül-
tek a záró eseményre, illetve télűző maszkokkal az aznap tartott 
felvonulásra. A pedagógusok emellett még a Jótékonysági isko-
labálra is nagyban készültek, amire 155 vendég jött el, és több 
mint négyszázezer forintot sikerült gyűjteni az alapítvány javára. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen 
formában közreműködött a két rendezvény megvalósulásában!

Eközben diákjaink versenyeken is helyt álltak. A Kazinczyról 
elnevezett szépkiejtési verseny területi fordulóján Jakusovszki 
Réka Panna (6.b) és Földi Annamária (7.b) képviselte iskolán-
kat, mindketten negyedik helyen végeztek. A 
Szépolvasó versenyen arany minősítést szer-
zett második évfolyamon Kovács Hanna Vi-
rág, Csák Enikő és Szijjártó Balázs, harmadik 
évfolyamon Behán Zsófia, Mile Milán, Szántó 
Bence, Kártik Janka, Nagy Gabriella Andrea 
és Hajdu Ruben, negyedik évfolyamon pedig 
Pál Sándor.

Megszerveztük a Varázsceruza anyanyelvi 
versenyt, ahol három intézmény alsós diák-
jai mérhették össze tudásuk. Első évfolyamon 
első helyezést ért el Kiss Fanni Lara, második 
lett Barna Panna, harmadik pedig Vámos Vik-
tória. A második évfolyamon harmadik helyet 
ért el Bujdosó Szófia, a harmadik évfolyamon 
pedig első lett Behán Zsófia. Negyedik évfo-
lyamon harmadik lett Szőke Zsófia tanulónk.

Ebben a hónapban került sor az iskolai Népdaléneklő ver-
senyre is. Első évfolyamon első lett Nagy Rege Villő, második 
Gyáni Karolina, harmadik pedig Hegyesi Léna. Második évfo-
lyamon első helyezést ért el Szijjártó Balázs, másodikat Aggott 
Laura, harmadikat Kovács Hanna Virág. Harmadik évfolyamon 
első lett Kártik Janka, második Mile Milán, harmadik Nagy Gab-
riella. A negyedikeseknél első helyezést ért el Zsibrita Hanna, 
másodikat Vadász Dániel, harmadikat pedig Vámos István. 
Ötödik évfolyamon az első Palotai Viktor, második Szabó Ani-
ta, harmadik Lázár Lúcia Rebeka lett. A hatodikosoknál az első 
Imre-Erdős Jázmin, a második Szőke Nikolett, a harmadik pe-
dig Fegyver Dániel.

Projektbemutató és ötletbörze református hírek

iskolai hírek

A TOP 5.3.1. Összefogással a helyi közös-
ségek életminőségéért elnevezésű pályázat 
keretei között került megrendezésre márci-
us 7-én, csütörtökön 14 órától a Közösségi 
Központban a harmadik Részvételi Fórum, 
ahol Bere Károly polgármester a TOP 2.1.2.-16 
Városi Környezet javító fejlesztések Füzes-
gyarmaton, a TOP-1.1.1.-15-BS1-2016-00012 
Füzesgyarmati vállalkozói park kialakítása 
és a Tanuszoda nyitásáról tájékoztatta a 
jelenlévőket. Ezt követően Tőkésné Gali Mó-
nika, a projekt szakmai vezetője koordinálá-
sával a júniusig megvalósítandó rendezvé-

nyek teendőit egyeztették. A több mint 30 résztvevő az „50 éves a Kastélypark Fürdő” és a 800 éves 
a település jubileumi ünnepi programsorozat összeállításához is hozzájárult ötleteivel. Itt a tavasz! Áprilistól a vasárnap de. 10 órakor kezdődő istentiszteletünket ismét a temp-

lomban tartjuk. Hétfőnként 7.30 –tól hétkezdő reggeli áhítatunkra, valamint hétfőn és szerdán 
du. 17 órától énekkarunkra és bibliaköreinkre továbbra is a gyülekezeti házban várjuk testvéreinket. Az idősek otthonában és 
Kertészszigeten is végzünk szolgálatot. Tavaszi rendezvényeink:
- Március 31. Ifjúsági nap - Április 6. Húsvétváró játszóház
- Április 19. Nagypéntek. Passió, Orgonakoncert a Templomban - Április 21-22. Húsvét ünnepe, Úrvacsoravétel

Alkalmainkat a Füzesgyarmati Reformátusok Facebook oldalunkon is követhetik. Szívesen várjuk az érdeklődőket, kalandorok 
kíméljenek! Tóth Zoltán református lelkipásztor

a Füzesgyarmati kossuth 
Lajos általános iskola
Gyermekeiért alapítvány

Ahogy már tavaly, idén 
is bemutatjuk, mivel is fog-
lalkozik alapítványunk, mi-
lyen célt is szolgál, mi min-
dent tesz a szülők, illetve a 
város lakóinak hozzájárulá-

sával az iskola diákjaiért. A 2018-as év összefoglalója következik.
Tanév elején a Szülői Munkaközösség javaslata alapján, min-

den diák befizet 250 Ft-ot, hozzájárulva az iskola programjainak 
szervezéséhez. Az Önkormányzat is támogat minket (150 000 Ft), 
illetve a Nemzeti Együttműködési Alap pályázata (100 000 Ft) is 
a segítségünkre van. Idén a SZJA-ból felajánlott 1 %-ból 296 148 
Ft érkezett számlánkra. Idén a MOL is támogatott bennünket 300 
000 Ft-tal. A legtöbb bevételünk viszont egyértelműen az általunk 
szervezett programokból származik. 2018-ban kettő ilyen volt, a 
Jótékonysági Iskolabál, illetve a decemberi Karácsonyi vásár. Ezek 
összesen több mint 900 000 Ft-ot hoztak.

Persze ez a pénz folyamatosan mozog, célunk, hogy az isko-
lában tanuló gyerekek a mindennapokban profitáljanak belőle. 
2018-ban összesen 134 500 Ft-ot költöttünk csak különféle ver-
senyek nevezési díjaira, illetve 163 000 Ft-ot arra, hogy ezekre a 
versenyekre el is utazhassanak a gyerekek. Gyermeknapot szer-
veztünk, idén is részt vehettek a diákok filharmóniai koncerten, 
támogattuk a budapesti Adventi kirándulást, megszerveztük a 
Kossuth hetet, ezekre több mint 550 000 Ft-ot költve. A kompe-
tenciafejlesztés elősegítéséhez szakkönyveket szereztünk be 58 
000 forintért. Táborokat támogattunk (Káptalanfüredi tábor, Ide-
gennyelvi tábor, Huszár tábor, Vándor tábor, Hittan tábor, Marga-
réta tábor, Twirling tábor) 341 500 Ft-tal. Ezen felül pedig a fent 
említett adománygyűjtő programok megszervezéséhez szüksé-
ges anyagi hátteret is biztosítottuk, közel 250 000 Ft értékben. Az 
új trambulint (150 000 Ft) pedig alaposan felavatták a Karácsonyi 
vásáron a diákok.
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négy arany- és egy ezüstérem Szolnokon

Országos twirling Bajnokság
A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület Twirling szak-

osztályának versenyzői 2019. február 9-én az Országos Twirling Baj-
nokság első fordulóján vettek részt Budapesten.

Ebben az évben új verseny- és pontozási rendszert vezetett be a 
Magyar Twirling Szövetség, mely a kidolgozott alaptechnikai jártas-
ságra épít, valamint szem előtt tartja a közönség részéről a szóra-
koztatási élményt is. A lányok a felkészülési idő során elsajátították 
az új rendszer követelményeit, egyéni sajátosságaikhoz, mozgáskul-
túrájuknak megfelelő koreográfiákkal indultak a versenyen. A ver-
senyzők szeretnék megköszönni a támogatást Czinegéné Gál Ágnes-
nek, valamint a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesületnek.

Most pedig jöjjenek az eredmények:
Szilágyi Veronika Emma: Alap szint, serdülő korcsoport, 5. hely
Béres Alexandra: Felkészítő szint, serdülő korcsoport, 7. hely
Igazgyöngy csapat: Előkészítő szint, gyermek korcsoport, 4. hely
Gratulálunk a lányoknak eredményes munkájukhoz, valamint az 

edzőnek: Kiss Ildikónak.

A 23 éves Füzesgyarmati Mazsorett Együttes – mint ahogy Macs-
kinné Pór Erzsébet művészeti vezető hozzánk eljuttatott tájékozta-
tójából megtudhattuk -, két csoportjával vett részt február 23-án az 
év első megmérettetésén, a IV. Szolnok Open Országos Mazsorett 
Versenyen, ahol remekül szerepeltek.

A SZÁZSZORSZÉP csoport gyermek korcsoportjának mini for-
mációja bot kategóriában II. helyezést, pom-pon kategóriában: I. 
helyezést ért el. A csoport tagjai: Báthori Petra, Hegyesi Ágnes, Im-
re-Erdős Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, Kovács Liliána Ildikó, Pálfi 
Angelika Ágnes és Szabó Réka Anna.

NAPSUGÁR csoport senior korcsoportjának mini formációja bot, 
pom-pon és kellék (zászló) kategóriában is I. helyezett lett. A cso-
port tagjai: Barna Napsugár, Kocsán Kitti Anikó, Szabó Alexa Izabel-
la, Széles Zorka Anna, Szőke Fanni és Túri Judit. Közülük Túri Judit 
szóló kategóriába VI. helyezést ért el.

Az Együttes vezetője és tagjai ezúton is szeretnék megköszönni 
Füzesgyarmat Önkormányzatának, a Kossuth Lajos Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítványnak a támogatást és a szülők, hozzátarto-
zók segítségét. Mi pedig a Szerkesztőség nevében gratulálunk nekik 
a szép sikerekhez.

Ősi mesterségek művelői-kiállítás
Megtekinthető: 2019. március 29. - április 18.

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

Dumaszínház – Antimotiváció
Időpont: 2019. március 28. 19.00 óra

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

Jobb agyféltekés rajztanfolyam felnőtteknek
Időpont: 2019. március 29 – 31.

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

Mazsola és Tádé – zenés bábjáték
Időpont: 2019. március 30. 11.00 óra

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

„Ételed az életed!” – Bujdosó Dóra előadása
Időpont: 2019. április 8. 17.00 óra

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

„Beszéljünk róla! Az agyérbetegségek 
megelőzése és kezelése.” 
– Kuti Árpádné Romvári Éva előadása
Időpont: 2019. április 9. 17.00 óra

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

„Gyógynövények használata gyógyszeres 
terápiák mellett, a gyógynövények 
ellenjavallatai és mellékhatásaik.” 
– Harsányiné dr. Incze Edit előadása
Időpont: 2019. április 10. 17.00 óra

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

„Rákbetegség és az emberi civilizáció.” 
– Dr. Bánhegyi Róbert János előadása
Időpont: 2019. április 11. 17.00 óra

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

Színház: A miniszter félrelép
Időpont: 2019. április 11. 19.00 óra

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

„Egészséges lélek-egészséges élet” 
– Lippai Marianna előadása
Időpont: 2019. április 13. 14.00 óra

Helyszín: Közösségi Központ

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

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

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

� A Tourinform iroda nyitvatartása:

H-P: 9.00 – 17.00 • Sz-V: zárva

köszönet a hölgyeknek, köszönet a nőknek
A Nőnap alkalmából Bere Károly polgármester meglátogatta a helyi intéz-

ményeket, hogy egy-egy szál virággal meglepje az ott dolgozó hölgyeket, majd 
este Füzesgyarmat Város Önkormányzata a nemzetközi nőnap alkalmából az idei 
évben is meglepetés programmal készült a helyi civilszervezetek nő tagjai szá-
mára. A városétkeztetésen megrendezett programon Nagy Róbert és Komáromi 
Anett színművészek előadásában, Szécsi Pál zenés, felolvasóestet tekinthettek 
meg a meghívott jelenlévők. Ezt követően Bere Károly polgármester úr minden 
kedves jelenlévőnek egy szál virágot adott, ezzel is köszöntve a hölgyeket.

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

1.  Hány alkotás volt megtekinthető a berettyóújfalui Igazgyöngy 
Alapítvány gyermekei által készített rajzkiállításon?

 a, 14 b, 27 c, 37

2.  Hány érmet szerzett a Füzesgyarmati Mazsorett Együttes a 
szolnoki versenyen?

 a, négy arany és egy ezüst
 b, négy ezüst és egy arany c, öt arany

3. Hány vendég volt a Jótékonysági iskolabálon?
 a, 105 b, 150 c, 155

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

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

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

A januári számban megjelent TOTó nyertesei:
Nagy Regős Kenéz, Kakucsiné Böszörményi Anikó, gratulálunk!

Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyarmatról, melyek a TOTó 
kérdései közé bekerülnek! Aktivitását hűtőmágnessel jutalmazzuk!

Minden érdeklődő családot szeretettel vár: Füzesgyarmati Nők Egyesülete,
Füzesgyarmati Idegennyelvi Oktatásáért Alapítvány és a Családsegítő szolgálat

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft.
pályázatot hirdet a Kastélypark Büfé

és a fürdő parkolójának üzemeltetésére
2019. május 1-től

szeptember 30-ig tartó időszakra.
A jelentkezők ajánlatát zárt borítékban a 

Kft. pénztárában kérjük leadni 
2019. március 31-ig.

Részletes információkért hívják az alábbi 
telefonszámot: 06-30/984-9862


