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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Pro Urbe 
kitüntetést adományozott a Református egyház-
közösség felterjesztésére Incze László részére a 
helytörténeti és néprajzi értékeinek feltárásában és 
az eredmények közkinccsé tételében valamit a Fü-
zesgyarmati Református Egyházközösség áldozatos 
munkájának elismeréseként.

Incze László Füzesgyarmat város és a környék-
beli falvak helytörténeti és néprajzi értékeinek sza-
kavatott ismerője. Kutató és szerkesztő munkája 
nyomán értékes kiadványokkal gazdagodott váro-
sunk. Előadásai által képet kaphattunk néprajzunk, 
történelmünk, épített örökségünk értékeiről.

Koncz Imre polgármester

Incze László Pro Urbe kitüntetése

Január 30.
1.  Füzesgyarmat Város Önkormányzatának valamint a fenn-

tartásában működő költségvetési szervek költségvetésének 
előzetes tárgyalása, Előadó: Koncz Imre polgármester

2. Az Év Vállalkozója Díj adományozásáról való döntés 
 Előadó: Koncz Imre polgármester
3.  A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató 

Kft. pénzügyi tervének előzetes véleményezése, elfogadása 
 Előadó: Kovács Márton, ügyvezető
4.  A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemelte-

tési Kft. pénzügyi tervének előzetes véleményezése, elfoga-
dása, Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető

5.  A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 Előadó: Éri Lajos elnök

Február 13.
1.  Az Önkormányzat illetve a fenntartásában levő költségvetési 

szervek 2020. évi költségvetésének elfogadása
 Előadó: Nagy Izabella gazdasági vezető
2.  Az Önkormányzat 2020. évi, várható saját bevételeinek ala-

kulásáról szóló határozat elfogadása
 Előadó: Nagy Izabella gazdasági vezető
3.  Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

rendeletének módosítása, Előadó: Koncz Imre polgármester
4. Igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása
 Előadó: Dr. Blága János jegyző
5.  A Polgármester 2019. évi szabadságának megállapítása és 

2020. évi szabadságolási tervének elfogadása
 Előadó: Dr. Blága János jegyző
6.  A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 

2020. évi üzleti tervének elfogadása (amennyiben arra janu-
árban nem került sor), Előadó: Kovács Márton, ügyvezető

7.  A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemelteté-
si Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása (amennyiben arra 
januárban nem került sor) Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető

Március 15.
1. Ünnepi testületi ülés 

Március 26. 
1. 2020. évi Közbeszerzési terv jóváhagyása
 Előadók: Koncz Imre polgármester
2.  A Füzesgyarmati Bölcsőde és a gyermekétkeztetésre vonat-

kozó szolgáltatási önköltségek megállapítása
 Előadók: Bölcsődevezető
3.  A Füzesgyarmati Napközis Konyha működéséről szóló beszá-

moló, Előadó: Az étkeztetést ellátó vállalkozás képviselője
4.  A Füzesgyarmati egészségügyi szolgáltatók beszámolója
  Előadó: egészségügyi szolgáltatók és egészségügyi területen 

alkalmazott foglalkoztatottak
5. Az Egészségfejlesztési Iroda beszámolója, Előadó: Irodavezető

Április 30. 
1.  Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesgyarmat 

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

mény beszámolója a 2019. évi munkájáról
 Előadó: Rácz-Homoki Éva intézményvezető
3. Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló
 Előadó: Koncz Imre polgármester

Május 28. 
1.  A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemelteté-

si Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
 Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető
2.  A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató 

Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
 Előadó: Kovács Márton ügyvezető
3.  Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása, a 

keletkezett pénzmaradvány jóváhagyása
 Előadók: Nagy Izabella gazdasági vezető
4.  Füzesgyarmat Város tekintetében a gyermekjóléti és gyer-

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

Június 18.
1.  Az önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazda-

sági társaságok 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
(Füzesgyógy Kft. és Füzesgyarmati Ipari Park Kft.)

 Előadók: Illetékes ügyvezetők

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
  Elfogadásra került a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról szóló beszámoló, 
a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda működéséről szóló beszámoló és a Füzesgyarmati Bölcső-
de 2019-2020. évi továbbképzési terve.
  A 2020. évi gazdálkodás érdekében Füzesgyarmat Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt.-től 
100.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.
  A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a települési önkormányzat a helyi nemzetiségi 
önkormányzattal a törvényben meghatározott feltételek biztosítására együttműködési meg-
állapodást kötött.
  A Képviselő-testület véleményezési jogkörében eljárva a Kossuth Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolának a 2020/2021. tanévre megállapított felvételi körzethatárával- 
mely Füzesgyarmat Város teljes közigazgatási területe - egyetértett. 
  Elfogadásra került a Tourinform Iroda működéséről szóló 2019. évi beszámoló, a Polgármesteri 
Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló és a helyi adókról szóló 2019. évi beszámoló, a belső 
ellenőrzés 2020. évi ellenőrzési terve, valamint a Képviselő-testület 2020. évi munkaterve.
  Füzesgyarmat Város Önkormányzata a kiadások és bevételek időbeni eltérése miatt 15.000.000 
Ft tagi kölcsönt nyújt a 2020. évi költségvetés terhére a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és 
Üdülési Szolgáltató Kft. részére, melyet a gazdasági társaság 2020. december 31-ig köteles 
visszafizetni.
  A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft., valamint a Füzesgyarmati 
Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. állandó könyvvizsgálójának a Big-Audit Kft. került 
megválasztásra 2021. május 31-ig.
  A Bölcsőde bölcsődevezetői állására pályázat került kiírásra. A vezetői megbízás határozott 
időre, 5 évre, 2020. 02. 01 - 2025. 01. 31 –ig fog szólni. A pályázat benyújtásának határideje:2020. 
január 23, a Képviselő-testületSzakértői Bizottság létrehozásáról döntött a beérkező pályáza-
tok előzetes értékelése céljából.
  Az Önkormányzat közfoglalkoztatási programok megvalósítása iránt támogatási kérelmet 
nyújt be mezőgazdasági közfoglalkoztatási program és szociális közfoglalkoztatási program-
támogatására.
  Elfogadásra kerültek a 2020. évtől az Önkormányzat tekintetében alkalmazandó számviteli 
szabályzatok.
  Ajánlattételi felhívás került közzétételre a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonat-
kozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére. Az Önkormányzat a nyertes pályázóval 
öt évre szóló – 2020 – 2025–ig terjedő időszakra – kegyeleti közszolgáltatási szerződést fog 
kötni.

A beszámolók, a pályázati kiírások és az alkalmazandó szabályzatok a www.fuzesgyarmat.hu hon-
lapon megtalálhatóak.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
(Képviselő-testületi ülésenként, az azokon legalább tárgyalandó napirendi pontokkal)

2019. 12. 06-án került sor Kornya László 
és Sárközi Mónika házasságkötésére.
2020. 01. 10-én került sor Perecz Adrienn 
és Nagy Zoltán házasságkötésére.
2020. 01. 16-án került sor Molnár Dóra 
és Kiss Martin
házasságkötésére.

Gratulálunk az ifjú Pároknak!

Házasságkötések
Születések

Gyöngyösi Dominik 2019.08.05.
Orsós Dominik Brájen 2019.08.08.
Jánosik Barbara 2019.08.16.
Czinege Milán 2019.09.06.
Szilágyi Hanna 2019.09.09
Tóth János 2019.09.23.
Báthory Levente László 2019.10.04.
Homoki Miron Noel 2019.10.17
Hudák Marcell 2019.10.18.
Nagy Anita 2019.10.24.
Nagy Anna 2019.10.24.

Nagy Panna 2019.10.24.
Nagy Richárd 2019.10.24.
Szilágyi Rebeka 2019.10.25.
Nagy Milla 2019.11.13.
Griskovniák Enikő 2019.11.14.
Veress György 2019.12.05.
Veress Sándor 2019.12.05.
Sütő István Richárd 2019.12.07.
Juhász Miklós 2019.12.18.
Homoki Gábor 2019.12.24.
Kovács Melissza Viktória 2019.12.26.
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Búcsú két kitűnő Kollégától!

Életeket ment a szén-monoxid érzékelő

Ennek a tájnak neves költőjével, Sinka Istvánnal mondom: Nem is tu-
dom, hogy is kezdjem?

Megpróbálom: „Ha holt a szikla, ha az anyag néma, / Ha kék csalás az ég 
azúr karéja, / Ha csak sötétben tündököl a csillag, / Ha elsorvad a tűz, ha 
azért nyílhat / A rügyből lomb, hogy ősszel dér eméssze, / Ha csak időleges 
a szél fúvása, / Ha elvérzik az ének érverése, / Ha minden folyó csak lefelé 
fut, /Ha csak vizet kapsz minden szomjúságra, / Ha véget ér a sírnál minden 
út - /Felelj: AZ EMBER MIÉRT JÖN VILÁGRA?”

Incze László barátunk nem hangoztatta erre a kérdésre a választ.Szerény-
sége hatalmasabb volt a teremtő munkájánál. Sokrétű foglalkozásait min-
den munkahelyén szerte az országban elismeréssel végezte akár őt bízták 
másokra, akár rá bíztak másokat. Szíve csücske Füzesgyarmat volt mindig. De 
bejárta a Kárpát-medence, Trianon által elszakított, magyar tájait. Szerette 
Erdélyt, ahol Háromszéken meg is találta távoli rokonának, Incze Lászlónak 
a szobrát. Akik életét közelebbről láttuk, figyeltük, megállapíthattuk, hogy 
„pénzkereső”munkái mellett milyen hatalmas munkát végez közösségéért.

Súlyos kereszthordozásában egyik utolsó üzeneteként azt írta, amikor 
megkapta és átvette a Pro Urbe-díjat Mikulás napja környékén, és én is gra-
tuláltam a méltó elismerésért: Bár tudtunk volna még többet tenni ezért a 
településért. Mintha fogyó erejével készült volna a nagy Útra. Megköszöntem 

neki azt a rengeteg, élménygazdag előadást, amilyenekre nem került sor éveken keresztül, megköszöntem, hogy a refor-
mátus presbiteri munkája mellett a mi egykori unitárius közösségünkért is milyen lelkesen dolgoztunk együtt. Elbűvölő 
volt a tudása, az összegyűjtött anyaga településünkről egy újabb könyv kiadását követeli az utókortól.

Csodálatosak voltak beszélgetéseink, amikor a szomszéd kis házából átbillegett hozzánk, mindenről tudtunk be-
szélgetni, olvasmányokat, könyveket kicserélni, igyekezni „megváltani” az egyre romló világunkat. Hangos válasz helyett 
életeddel válaszoltál, kedves Barátunk, arra a kérdésre, hogy miért jövünk a világra, hogy miért jöttél a világra. Nagyon 
hiányzol Incze László! 

Isten legyen Veled, a Te Megváltód is él és ott honol halhatatlan poraid felett. Egy jobb világ reményében búcsúzom, 
búcsúzunk, búcsúzik Füzesgyarmat lakossága: Balázsi László ny. lelkész, mb. unitárius püspök

Megdöbbenve hallottuk a szomorú hírt, hogy Szécsi József tisztelt és 
megbecsült általános iskolai tanár - munkatársunk után - egy fiatalabb, 
nemrég nyugdíjba vonult Égetőné Tóth Julianna tanárnő is itt hagyott ben-
nünket.

Mindketten az általános iskolánk gyakorlott, nagy tudású, kitűnő peda-
gógusai voltak. Sok-sok nemzedéket tanítottak, neveltek, odaadó szívvel, 
lelkesen és szeretettel. Szülők, tanítványok, kortársak a becsületes emberi 
gondolatokat, a családszeretetet, a munkához fűződő alázatos tiszteletet, 
példamutató magatartást tanulhattak tőlük.

Akik ismerték őket a költő szavaival búcsúznak:
„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél
Nem haltál meg, csak álmodni mentél,
Szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.”

A Közösség nevében: Sári Ferencné ny. tanítónő

Megnövekedett a szén-monoxid szivárgások száma a fűtési időszak kezdetével. Az idei évben 35 olyan esethez riasz-
tották kollégáinkat, ahol a halálos gáz jelenléte igazolást nyert, és tűzoltói beavatkozás volt szükséges. Az összes eset 
közel negyede az elmúlt másfél hónapban következett be.

A legtöbb esetben már üzemelő érzékelő adta riasztás miatt hívták a tűzoltókat a kontroll mérések elvégzése érdeké-
ben, ám nem ez volt a helyzet most hétvégén. Sarkadról és Szabadkígyósról is olyan személyi sérüléssel járó eset miatt 
érkezett segélyhívás, amely könnyen tragédiába is torkollhatott volna.

A szén-monoxid jellegéből adódóan színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb, mérgező gáz. 
Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító képességét. A mérgezés nehezen észrevehető, a rosszullét, szédülés, fejfájás, 
hányinger és fáradtság könnyen összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Magas koncentráció mellett az ájulás és 
a halál akár néhány percen belül is beállhat.

Annak érdekében, hogy mi ne váljunk a szén-monoxid áldozatává, gondoskodjunk arról, hogy a kémények és fűtő-tü-
zelő berendezések éves felülvizsgálatát, karbantartását szakember elvégezte. A felülvizsgálatok elvégzése egy jó alapot 
ad, amire biztonságunkat tovább építhetjük azzal, hogy beszerezünk egy vagy több érzékelőt. Néhány ezer forintos ráfor-
dítással, ami akár tíz év távlatában is garantálja biztonságunkat nem csak a sérüléseket kerülhetjük el, de akár életet is 
menthetünk.

Az érzékelők elhelyezésénél legyünk tudatában a ténynek, hogy országosan minden második szén-monoxid mérgezés 
a fürdőszobában keletkezik.Emellett fordítsunk kiemelt figyelmet azokra a helyiségekre, ahol nyílt égésterű fűtő-tüzelő 
berendezés van, vagy huzamosabb időn keresztül tartózkodunk, mint például a hálószoba vagy nappali.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a fogyasztóvédelem által is ajánlott érzékelők listája 
megtalálható, az érzékelők beszerzése előtt bizonyosodjon meg azok alkalmasságáról.

In Memoriam Incze László

A téli szünet előtti időszak talán az egyik legmozgalmasabb egy iskolában. Lassan közeledik a félév, ilyenkor kell 
belehúzni, ha valaki még javítani akar, emellett pedig versenyek, és sok-sok karácsonnyal kapcsolatos közösségépítő 
program zajlik az intézményben. 

Iskolánkban került megrendezésre a Megyei Matematika verseny második fordulója, illetve az eredményhirdetés 
is. A versenyen 40 diák vett részt, ők 123 békés megyei tanulóból bizonyultak a legjobbaknak az első fordulóban, az 
eredményhirdetésre pedig a legeredményesebb 20 gyereket hívtuk meg. Iskolánk díjazottjai korosztályukban: A 3. 
évfolyamon Szijjártó Balázs (2.), Bujdosó Szófia (3.), Bánsághy Lara Ágnes (3.), a 7. évfolyamon Székely Norbert (1.), 
a 8. évfolyamon pedig Szücs Gábor István (3.). 

Az alsósok szavalóversenyen mérték össze tudásukat. Arany minősítést kaptak: Behán Janka (1.a), Czakó Virág 
(1.a), Szántó Virág (1.a), Szilágyi Liza (1.a), Nagy Amira Hanna (1.b), Németi Maya (1.b), Hegyesi Léna (2.a), Gyáni Ka-
rolina (2.b), Hajdu Milos (2.b), Csaba László Antal (2.c), Kiss Fanni Lara (2.c), Szénási Kata (2.c), Bánsághy Lara Ágnes 
(3.b), Csák Enikő (3.b), Farkas Botond (3.b), Szijjártó Balázs (3.b), Kovács Dániel (4.a), Madar Máté (4.a), Gali Nóra 
(4.b), Hajdu Ruben (4.b), Kártik Janka (4.b), Mile Milán (4.b).

Megrendezésre került a 10. Jambricska Katalin Természettudományi Emlékverseny, ahol osztályonként háromfős 
csapatok oldottak meg a természettudományok témaköréhez kapcsolódó, változatos típusú feladatokat. Három hétig foglalkoztunk a Táncvarázs nevet viselő projektünkkel, melyet egy jól sikerült 
rendezvénnyel zártunk. Decemberben karácsonyra készültünk: karácsonyi vásár, adventi gyertyagyújtás, mézeskalácssütés, kézműveskedés, betlehemezés, karácsonyi műsorszerepelt a programok 
között. 40 tanulónk budapesti adventi kiránduláson vett részt. Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a Táncvarázs, illetve a Karácsonyi Vásár programunk 
sikeréhez! Bánfi Attila intézményvezető. Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolai hírek

Szűcs Ferenc festményeiből rendezett kiállítás
Időpont: 2020 január 24 - február 28-ig

Helyszín: Szitás Erzsébet Képtár, Füzesgyarmat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V. Sárréti Pálinka és Párlat Mustra
Időpont: 2020 január 31 - február 1.

Helyszín: Művelődési Központ, Sportcsarnok aula, Szeghalom
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szeghalmi Disznótoros
Időpont: 2020 február 1., 8:30-tól

Helyszín: Városi Sportcsarnok, Szeghalom
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

45 éves a Sárréti Társastánc klub - Jubileumi Táncgála
Időpont: 2020 február 8., 16.00 óra

Helyszín: Városi Sportcsarnok, Szeghalom
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DUMASZÍNHÁZ Kiss Ádám és Benk Dénes - DUPLA ELŐADÁS
Időpont: 2020 február 11. 18 órától és 20 órától

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

Johnny Komár Est
Időpont: 2020 február 14. 18 órától

Helyszín: Sinka István Művelődési Központ, Vésztő

TOURINFORM KÖRÖS-SÁRRÉT
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.

✆ 66/470-395 ✉ fuzesgyarmat@tourinform.hu

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

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform Irodába (Kossuth u. 89.) vagy 
scannelve küldje el e-mailben (fuzesgyarmat@tourinform.hu) január 31. 
A helyesen válaszolók között 1 db, a Tourinform Iroda által felajánlott aján-
dékcsomag kerül kisorsolásra! Az februári számban a nyertes nevét közzé 
tesszük. Elakadt? Jöjjön be az irodába, és segítünk!

1.  Hányadik alkalommal rendezték meg az iskolában a Jabricska Katalin 
Természettudományi Emlékversenyt?

 a.) 10 b.) 15 c.) 18

2.  Mely Egyesület tartott „Népi kismesterségek a Sárrét vidékén” 
címmel a Közösségi Központban?

 a.) Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület
 b.) Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület
 c.) Füzesgyarmati Népi Kismesterségek és Kézművesek

3. Hány fő utazott Lengyelországba tanulmányútra?
 a.) 25 b.) 31 c.) 33

Név: ..........................................................................................................................
Tel.: ...........................................................................................................................
E-mail:  ...................................................................................................................

2019. novemberi-decemberi számban megjelent TOTÓ nyertese: 
Farkasné Váradi Éva, gratulálunk!
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Előzmények: Mint azt már korábban jeleztük, Füzesgyarmat 
Város önkormányzata sikeresen pályázott a Wacław Felczak 
Alapítvány DWA BRATANKI című pályázati felhívására. A pro-
jekttervre a település 1 500 000 Ft-ot nyert. Az utazócsapat 
33 főből állt. A delegációt Dr. Barta Krisztina alpolgármester 

vezette. A résztvevők között voltak diákok, pedagógusok, civil szervezeti tagok, intézmény- és 
városvezetők. A tanulmányi út 2019.november 28-december 1 között valósult meg. 

Küldöttségünk kora reggel indult útnak Füzesgyarmatról. Az indulást követően, mint- az út 
szervezője -, tájékoztattam a részvevőket a látogatás céljáról és a programról. A legfontosabb 
tudnivalók és időpontok mellett egy kérdőívet is kiosztottam, melyet a csoport tagjainak ki kellett 
tölteni. Ebben az úttal kapcsolatos tapasztalataikról, a jövőbeni együttműködési lehetőségekről 
lehet néhány gondolatot megosztani, illetve a szervezést, az utazást és a szállást lehetett értékel-
ni. Az utazást Földi Lászlóné Kati rendhagyó történelem órája színesítette, aki a lengyel-magyar 
„barátság történelmi vonatkozásait foglalta össze. 

Lengyelországban első hely-
színként Bialkában álltunk meg, 
ahol a sí – és fürdőkomplexum-
mal ismerkedhettünk. A csapat 
szállása Pyzówkában volt, ahol 
közös vacsora keretében talál-
koztunk a térségi vezetőkkel és 
a helyi civil szervezetek képvise-
lőivel. Jan Smarduch elnök és Dr. 
Barta Krisztina alpolgármester 
köszöntője után ízelítőt kaptunk 

a Gorál népzenéből, a néptánc-hagyományokból, majd bemutatták a férfi és női népviseletet. 
Az est ismerkedéssel és beszélgetéssel folytatódott.

Másnap a delegáció a Járási Székhely Hivatalában, Nowy Targban vett részt egy szakmai prog-
ramon, ahol a kistérségben megvalósult és tervezett fejlesztésekről láthattunk egy prezentációt, 
Marcin Kolasa elnökhelyettes előadásában. Utunk innen a Ludzmierzbe vezetett, ahol megnéztük 
a templomot és annak kertjét. „A ludzmierz-i Mária templom, Mária mennybemenetele tiszteletére 
épült a Tátra alján. A kert közepén II. János Pál pápa szobra áll. 1869-77 között a lebontott vörösfe-
nyő templom helyére új neogótikus templom épült, melyet 2001-ben Bazilika Minor rangra emel-
tek. Délután a Pyzówkában található iskolába látogattunk, ahol a diákok és nevelők népviseletbe 
öltözve vártak bennünket. A program első részében hagyományőrző népzenei programot mutattak 
be. A csoportunk egyik tagja, Győrfi Gyula, aki a Népdalkör karvezetője, több zenei hasonlóságot is 
felfedezett az előadott dalokban, s ezt követően a két nép közösen énekelt tovább. Ezután megte-
kintettük az iskolát, melynek a tornatermi részére volt a leginkább büszke az igazgató úr.

A szombati napot Ostrowskoban kezdtük, Marian Gromada festőművésznél, aki rendszeresen 
látogat Magyarországra, s 2016-ban Füzesgyarmaton is volt. A művész képein keresztül bepillan-
tást nyújtott életébe, művészi látásmódjába, aki a hangsúlyozta, hogy – a tárgyak túlsúlyának, 
fontosságának világában élünk. E mögött ő az embert szeretné bemutatni a fények és színek által. 
Műterme is egy hagyományos Gorall házban van, melyet folyamatosan újít fel, ami önmagában is 
élményszámba ment. Innen utunk Łopusnába vezetett utunk, ahol a Járási Kulturális Központban 

professzor Jozef Tisch-
ner életútjáról kaptunk 
tájékoztatást, majd Goral 
hagyományőrző táncait 
tekinthettünk meg, nép-
zenei kísérettel. Az előa-
dás után a magyar és a 
lengyel diákok spontán 
felelgetős játékba kezd-
tek, s egymást tanították 
nyelvtörőkre, gyermekda-
lokra, versikékre. Délután a Nedec-i várhoz és Zakopánéba látogattunk még el.

A beérkezett kérdőívekből néhány válaszadó gondolatait is szeretném idézni, akik arra a kér-
désre, hogy „melyik programelem és miért tetszett a legjobban?” az alábbiakat válaszolták: 

„A Művelődési Ház szervezésében (ált.isk.) a néptáncosok bemutatója. Szép tiszta éneklésük 
szépen kidolgozott táncuk nagy hatással volt rám, de úgy éreztem az egész küldöttségnek nagyon 
tetszett! Közös éneklés (lengyel népdalok éneklése,) mi magyarul, ők lengyelül!”

„A népi hagyományok tisztelete és ápolása. A Lengyel és a füzegyarmati gyermekek közös 
éneklése nagyon tetszett. Nem tudom megtagadni pedagógus mivoltomat, ezért a gyerekekkel 
való találkozás, az általuk adott műsor érintette meg legjobban a szívemet. A lelkesedésük, ked-
vességük, közvetlenségük elfeledtette a nyelvi nehézségek okozta akadályokat.”

„Rengeteg új információval találkoztam. Új volt számomra az emberek támogatása, a munka-
hely teremtések megsegítése. Fontos számukra, hogy közösségben élnek és dolgoznak. Az egyes 
szakemberek felkészültsége és tudása.” „Követendőnek tartom ahogyan minden információt meg 
akartak adni a kistérségről! Program tökéletesen lett összeállítva. Nem volt üresjárat mindig tör-
tént valami.” „Változatos programok. A lengyel házigazdák mindent elkövettek, hogy a kistérségről 
átfogó képet kapjunk. A festőművész munkásságának megismerése.”

Az eddigi látogatásaim során elsősorban a tárgyiasult különbségek ragadták meg a figyelme-
met: az utak minősége, a közösségi ház faragott burkolata, a kültéri edzőpark, az új és felszerelt 
spotcsarnokok, a Goral hegy és a Tátra látképe, vagy az exkluzív tárgyalóterem a Járási Székhely 
Hivatalában. Módszereket jöttünk megismerni, s valami sokkal többet, értékesebbet kaptunk! 
Embereket, hagyományokat, barátokat ismertünk meg! Az egész utunkat jellemezte az, amivel 
Pyzowkában az iskola igazgatója fogadott bennünket: „nem az épületekre, vagy az oktatási esz-
közökre vagyunk büszkék, hanem a falak között élő emberekre, a tanárainkra és a diákjainkra!”

Zárszóként először is köszönjük a Wacław Felczak Alapítvány támogatását, amely lehetővé tet-
te, hogy találkozhassunk lengyel barátainkkal és bepillantást nyerhessünk a mindennapi életük-
be. Másodszor köszönjük Gmina Nowy Targ vezetőségének a szívélyes fogadtatást, a vendéglátást 
és külön köszönjük Elzbieta Skałuba szervező munkáját! Harmadszor pedig a magyar utazócsapat 
tagjainak köszönöm a lelkesedést, a kedves szavakat, a pontosságot és a nyitottságot. Bízom ab-
ban, hogy további közös programok is megvalósulhatnak a jövőben!

Tőkésné Gali Mónika projektmenedzser

A projekttel kapcsolatos további információ: Tőkésné Gali Mónika
Tel.: +36703294454 • E-mail: fuzegyarmat@tourinform.hu

Testvértelepülési kapcsolatok erősítése Füzesgyarmat és Gmina Nowy Targ között
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött a Füzesgyarmati Református Egyházközség és az Ösvény Esélynövelő Alapítvány közösségfejlesztő 
projektje. Az EFOP-1.3.7-17-2017-00164 azonosító számú Társadalmi kohézió erősítése a Füzesgyarmati Református 
Egyházközség és az Ösvény Esélynövelő Alapítvány együttműködésével közösségfejlesztő tevékenységek által című 
pályázat 2017. november 15. és 2019. november 15. között valósult meg.

„Aki azt akarja, hogy az egyház megmaradjon olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy megmaradjon.”
/Klaus Douglas: Az új reformáció/

A Füzesgyarmati Református Egyházközség abban a reményben indult el a közösségépítő pályázat megvalósításának 
kezdetén, hogy látható, mérhető, közösségi életét segítő folyamatok induljanak el.

Tevékenységek, fejlesztések, beruházások nem öncélúan, hanem katalizátor szerepet betöltve létjogosultak egyház-
községünk életében. Nem egy másik közösség létrehozása volt a cél, hanem hogy a több száz éve meglévő, posztmo-
dern világunkban közösségi tereit elvesztő gyülekezet a 21. század individualista tengerében is szilárd, látható, tapasz-
talható, megmaradást jelentő szigeté váljon. Önfeladás nélkül eszmélődve, szellemi, lelki, kulturális értékeinkre még 

inkább rátalálva végezze küldetését. Programjaink között nagyobb nyilvánosságot kaptak az ún. „nagy” közösségben tartó rendezvényeink. Ide tartoztak a játszóházak, családi napok, kreatív körök. 
Havi rendszerességgel a családok minden tagját, de különösen a gyermek és ifjú réteget megcélozva tartottuk foglalkozásainkat. Figyelembe vettük az egyházi év ünnepi időszakait, a környezetünk 
adta lehetőségeket. Az ünnepi játszóházak mellett volt farsangi mulatság, falusi disznótor, színjátszó kör, táncház, anyák napja, szépen készültünk sátoros ünnepeinkre. Táboraink célközössége az 
útkereső fiatal nemzedék volt, a teremtés hetének rendezvényére az óvodás korúaktól a legidősebbekig elnyertük a figyelmet. Koncertjeink leginkább a komolyzene iránt érdeklődőket vonzotta.

A szervezetfejlesztés, mentálhigiénés képzés elsősorban gyülekeztünk önkéntes segítőinek adott többlettudást, straté-
giai és taktikai ismereteket. A két éven át tartó folyamat lehetővé tette a reagálást a visszacsatolás, megbeszélések során. 
A párkapcsolati előadások, csakúgy, mint a felnőtt életre és az idős korra felkészítő előadások célközössége gyülekezeteink 
különböző rétegeit érte el. Szakemberek, előadóművészek figyelmet megragadó módon a modernkori pszichológia, pedagógia, 
szociológia tudományok újabb felismerései, és a művészetterápia módszerével kötötték le és indították tovább a hallgatósá-
got. Hátránykompenzációs tevékenységeinkkel a hagyományőrzés, kosárfonás, méhészkedés területén munkálkodtunk. Nem 
véletlenül, hiszen, kapcsolódtunk az Ökogyülekezeti mozgalomhoz, elnyertük az Ökogyülekezeti címet. Jellemzően kisebb, 10-15 
fős csoportokban dolgozva legtöbbször szakértői segítséget igénybe véve fejlődött énekkarunk, kreatív körünk, kitanultuk a ke-
mencében sütés, a paticsház-templom építés, szüretelés tudományának fortélyait. A Sárréti hagyományőrző mesterségek közül 
a kosárfonás alapjaival ismerkedtünk a népművészet mesterei segítségével. Használati tárgyak, játékok készültek, kosarakkal, 
méhkasainkkal nem kell szégyenkeznünk. Legnagyobb haszna azonban az volt, hogy természetes anyaggal foglalkozhattunk.

Méhészkedés. Az eltelt időszak alatt pályázatunk segítségével gyülekezetünk működő méhest alakított ki a templomkertben. A méhé-
szeti alapismeretek megszerzése mellett télen a műhelymunkában, a kaptár és keretkészítésben is kivettük a részünket. A méhcsaládok 
gondozását, kezelését gyülekezetünk felnőtt tagjai végzik, de rendszeresen bevontuk a fiatalokat is, tartunk látványpergetést, mézkósto-
lót. Készítettünk apiterápiás gyógyító kaptárlevegős házat, a jövőben szeretnénk bemutató méhészetté válni.

Kézzelfogható fejlesztéseink a fentiek mellett a templomkert kerítésének teljes felújítása, játszótér kialakítás, interaktív tábla, laptop, 
fényképezőgép, ifjúsági terem bútorzatának beszerzése voltak. Pályázatunk lehetőséget adott közösségi életünkről szóló film készítésére, 
könyvet adtunk ki gyülekezetünk történetéről, módszertani kiadványok jelentek meg jelenlegi jól bevált gyakorlatainkról és a jövőbeli le-
hetőségeinkről. Az Ösvény Alapítvány közösségfejlesztő, reintegráló és önérdekérvényesítő tréningeket tartott a résztvevőknek. Létrejött 
egy aktív közösség, így a pályázat célkitűzései teljesültek.

Tóthné Orosz Ildikó református lelkipásztor, szakmai vezető

Füzesgyarmati Református Egyházközség

CIVIL MELLÉKLET  TOP 5.3.1-16-BS1-2017-00002
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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A szerkesztőség a magán jellegű közle-
ményekért, nyomdai hibákért felelőssé-
get nem vállal!

„Adj vért és ments meg három életet!”

Unitárius híranyagHagyomány az, ami él a múltból, kapcsolódik a jelenhez és 
folyamatosan bővül a jelen múlttá válása által.

Év végi rendezvények a 2019-es évben egyesületünkben!

A Magyar Vöröskereszt Füzesgyarmati Alapszervezete decemberben tartotta meg év végi 
zárórendezvényét, ahol azokat a véradókat köszöntöttük – a megyei szervezetünk összesítése 
alapján – akik úgymond kerek számú véradóink. Az elismeréseket Kászonyiné Eke Ágnes terü-
leti vezető, Szabó Lászlóné megyei vezetőségi tag-országos küldött, illetve jómagam, mint az 
alapszervezet vezetője adtuk át. 2019-ben összesen 7 véradást szerveztünk városunkban, illetve 
havonta ruhaosztással, valamint egyéb adományokkal segítettük az itt élőket. Itt is szeretném 
megköszönni Véradóinknak azt az önzetlen segítséget, hogy karjukat nyújtva, vérüket adják má-
sok gyógyulásáért!

Külön köszönöm segítőinknek, hogy hónapról-hónapra társadalmi munkában segítik szer-
vezetünk hatékony működését. Azon dolgozunk, hogy ebben az évben is minél többen adjanak 
vért, illetve bízom abban, hogy akár Önt is a szervezetünk tagjaként köszönthetem 2020-ban!

Suchné Szabó Edit Füzesgyarmati Vöröskereszt vezetője

„A művészet önkifejezés, önmegvalósítás. Minden 
alkotás sajátos, igazán egyedi üzenettel bír. A kézmű-
vesség; a varrás, a szövés, a fonás vagy a fafaragás is a 
művészet egyik sajátos ága. A régi népi hagyományokból 
ered, hogy a nők, férfiak a tél eljövetelét követően, kéz-
műves munkákba kezdenek. Ez a hasznos időtöltés, bol-
dogsággal és örömmel tölti el alkotóját és annak közvet-
len környezetét. Fontos kiemelni, ennek nevelő hatását 
is, hiszen ez egy jó példát mutat a gyermekeknek, hogy 
hogyan tudják és hasznosan eltölteni szabadidejüket.

Nem feledkezhetünk meg nyugtató hatásáról sem, 
hiszen ez az elfoglaltság képes elfeledtetni velünk a 
problémáinkat, képes kikapcsolni és átadni minket a 
nyugalomnak, békének és a gondtalanságnak.”

A fenti gondolatokkal nyitotta meg Guruczi Krisztina elnök a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület 2019.12.14-
én a Közösségi Központban megrendezett „Népi kismesterségek a Sárrét vidékén” című előadását és a kismes-
terségek bemutatóját. Nagy László muzeológus ez alkalomból a mesterségek múltjáról és jelenéről részletes és 
tartalmas előadást tartott a megjelent résztvevők számára. Dr. Makai Sándor címzetes főjegyző a Füzesgyarmatról 
írt könyvét ismertette, és dedikálta is a helyszínen. Rendezvényünkre eljöttek: • Tar József ostorfonó, • Barna Já-
nosné szőnyegkészítő, • Varga János fafaragó, • Biharnagybajomi Községi Önkormányzat által működtetett „Bajomi 
Portéka” Egyesület tagjai, akik gyékényből készült termékeket mutattak be, • Gulyás Csabáné kézműves • Kalóné 
Markovits Rozina kézműves, aki gyöngyökből készített karkötőit hozta el. Az előadásokat kötetlen beszélgetés és 
ismerkedés követte, amelynek kellemes hangulatát Varga János hegedű muzsikája koronázta meg. Köszönjük az 
előadók és a mesterek színvonalas munkáját! Természetesen köszönjük a résztvevők érdeklődését és a közremű-
ködők segítségét! Úgy búcsúztunk, hogy: ENNEK MÉG FOLYTATÁSA LESZ! Guruczi Krisztina

A Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti körében az 
év végi rendezvényeken is sok érdeklődő vett részt. Sikeres 
volt a több mint tízedik Falusi Disznótoros rendezvényünk, 
felidéztük a falusi szokásokat, amit mindenki szívesen foga-
dott. Az év lezárására a Mikulás ünnepünket terveztük, han-
gulatos estén adta át a Télapó az egymásnak készített miku-
lás csomagokat. 

A „Tourinform Körös-Sárrét” szervezésében Lengyelor-
szágba utazott az egyesületünkből négy fő tanulmányi útra. 
Köszönet érte, hisz a Lengyel barátokat közelebbről megtud-
tuk ismerni. Reméljük a vendéglátást mi is hasonlóan tudjuk 
megszervezni, amikor hozzánk látogatnak. A sok rendezvé-
nyünk után szilveszteri hangulattal zártuk az évet! Mindenki-
nek Sikerekben Gazdag Boldog, Békés Új Évet Kívánunk!

Galambos Katalin elnök

Karácsonykor ismét megszólalhatott szabad-akaratunk, hiszen választhat-
tunk az ünnep által felkínált lehetőségek közül. Sokkal előnyösebb, ha annak 
a belső hangnak hívását halljuk és fogadjuk el, mely arra buzdít, hogy Isten 
házában, a hívek gyülekezetében szentelünk magunknak és testvéreinknek 
egy-két órát, közösen mondunk el egy imádságot megköszönve Istennek az 
emberek iránt mutatott szeretetét, gondviselését és azt az igyekezetet, mellyel 
szeretetünkbe fogadjuk azokat - legalább ezen az ünnepen, akik vágyakoz-
tak a hasonló együttlét után. Karácsonyesti ünnepélyt alkalomhoz illő ver-
sek, énekek színesítették a gyülekezet tagjai, ifjai előadásában. Csomagok is 
kerültek kiosztásra az Unitárius Alapítvány, a Gondviselés Segélyszervezet és 
támogatóink jóvoltából, melyet ezúton is köszönünk! Továbbá köszönetünket 
fejezzük ki Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, támogatóinknak, híveknek 
a 2019-ben nyújtott anyagi hozzájáruláshoz! Az unitárius templomban az is-
tentiszteletek továbbra is, mint az előző évben minden hónap első és harma-
dik vasárnapján, 11 órakor kezdődnek, beszolgáló lelkészünk: Pap Gy. László. 
Békés, boldog új esztendőt kívánok! Kovácsné Czeglédi Mária Tünde

Beszámoló a Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatásáért Alapítvány 2019-ben végzett tevékenységeiről
Alapítványunk ebben az évben is, mint 2005 óta folyamatosan, az Alapító Okiratban meghatározottak 

szerint végezte munkáját. Az Alapítvány munkáját 3 tagú kuratórium koordinálja, egy gazdasági ügyin-
tézővel, a feladatok végrehajtásában az idegen nyelvi tanárok és számos pedagógus kolléga vesz részt.

Kiemelten támogatjuk Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola angol és német nyelvet 
tanuló diákjainak versenyeken való részvételét, nevezési díjak, jutalmak átvállalását. 

A következő versenyeken jelentős eredményt értek el tanulóink 2019-ben:
• Online Országos Angol Nyelvi Verseny, Löwenzahn Országos Német Nyelvi Verseny
• TITOK Országos levelező verseny, ahol német nyelvből Földi Annamária 1 helyezést ért el.
• Angol Szép Kiejtési Verseny /Szeghalom
•  Helyi versenyek rendezése: Halloowen napi évfolyamok közötti vetélkedő, Más népek farsangja 

évfolyamok közötti vetélkedő. Ezeken a rendezvényeken szervezünk, lebonyolítunk és jutalomról 
gondoskodunk.

•  3. alkalommal rendeztük meg nagy sikerrel a Területi Idegen Nyelvi Versenyt angol és német nyelv-
ből ( 5. 6. 7. 8. osztályosoknak) Szeghalom, Vésztő, Körösladány, Füzesgyarmat részvételével. Össze-
sen 52 tanulónak és felkészítőiknek gondoskodtunk a verseny anyagáról, színvonalas műsorról és 
gazdag vendéglátásról, könyvajándékokról, emléklapokról, logónkkal ellátott porcelán bögre em-
léktárgyról.

Júliusban immár 12. alkalommal rendeztük meg sikeresen az angol német helyi Idegen nyelvi táborunkat 55 gyermek, 6 felnőtt, 3 önkéntes diák részvételével. A tábor 5 napos és egész napos volt, 
természetesen kirándulással egybekötve. December hónapban tartjuk hagyományos mézeskalács sütő és karácsonyi dalok tanulásával egybekötött délutánunkat. Ebben az évben is jelentős anyagi 
ráfordítással bővítettük Alapítványunk eszköztárát: idegen nyelvi kompetencia mérésének eredményességét segítő kiadványokat vásároltunk 6. és 8. osztályos tanulóinknak, beszereztünk a tanárok 
munkáját nagyban segítő szakkönyveket.


