
2020.  május-június

 Reményeim szerint túl vagyunk egy nehéz időszakon, bár erre az évre már kitö-
rölhetetlenül rányomta bélyegét a COVID-19 névvel ellátott vírus. Munkahelyek 
vesztek el, előre eltervezett programok – esküvő, pihenés, sportesemények, kon-
certek – váltak egyszerre semmissé, és a napi életritmusán is változtatnia kellett 
mindenkinek.
Olyan dolgokon mentünk keresztül, ami egy fél évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt.
A tényleges betegség településünket ez ideig elkerülte, legalábbis igazolt fertőzött 
nem volt, és bízzunk benne, hogy ez így is marad. A korlátozó intézkedéseket a 
nagy többség komolyan vette és betartotta, ennek is köszönhetően térségünkben 
nem okozott tragédiát a járvány.

A koronavírus ebben az évben átszervezte a terveinket, a 
naptárainkat. Nem tarthattunk ünnepségeket, megemlé-
kezéseket nemzeti ünnepeinken, nem ünnepelhettünk kö-
zösségben több, mint két hónapon keresztül. A gyermekna-
pot emiatt jelenleg csak így, néhány gondolatban tudjunk 
megünnepelni. Ünnep ez az egész világon, melynek célja, 
hogy megemlékezzünk a világ gyermekeinek testvériségé-
ről, az egymás közti megértésről, valamint a gyermekek jó-
léte érdekében kifejtett küzdelemről. 
A remény azonban nem száll el: amint a törvényi rendelkezé-
sek lehetővé teszik, a gyereknapot a strandon rendezzük meg.  

Minden 14 év alatti füzesgyarmati gyermek részére in-
gyenes belépőt biztosítunk (és a kicsi gyermekkel érkező 
hozzátartozójuknak is)!

“A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami 
világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója 
olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.” 

Gárdonyi Géza szavaival kívánunk minden gyermeknek 
sok örömet, reménységet, álmokat, nagy célokat, az iskolá-
soknak kitartást az évvégi hajrában, majd gondtalan nyári 
szünetet!

Koncz Imre
polgármester

Kedves Olvasó!Kedves Olvasó!

Reménykedjünk abban, hogy a gazdaság hamarosan talp-
ra áll és gyorsan normális medrébe terelődik vissza az élet, 
bár olyan már sohasem lesz, mint előtte. Sok mindent újra 
kell gondolni, hogy ne következzen be még egyszer az, ami 
megtörtént.
Az élet számos területén változásokat kényszerít ki a vírus, 
például az oktatásban, a munkavégzési formákban, az ipari 
termelésben, a turizmusban, a környezetvédelemben. Egy 
évtized múlva lehet, úgy tekintünk vissza, hogy ez a látha-

tatlan szervezet egy jel volt az emberiség számára, hogy vál-
toztatni kell, mert a vesztünkbe rohanunk. 

Köszönöm mindenkinek a kitartást, fegyelmezettséget, 
hogy vigyázunk egymásra, vigyázunk magunkra!
Legyen az év még hátralévő része mindenki számára gond-
talan és felhőtlen!

GyermeknapGyermeknap

Dr. Barta Krisztina
alpolgármester
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Az elmúlt hónapban befejeződött a Sportpályán a Sárréti 
Komplex Turisztikai Központ épületének kivitelezése. Az 
épületet a használatbavételi engedély megszerzése és az esz-
közbeszerzés lebonyolítása után a Csánki Dezső Helytörté-
neti Egyesület fogja majd használni. Reméljük, az egyesület 
által szervezett programok elnyerik majd a lakosság és az ide 
látogatók tetszését.
A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemel-
tetési Kft. megkezdte az útalappal rendelkező utcák karban-
tartási munkálatait. Egyelőre a munkálatok I. ütemeként a 
Bajza utca, Garai tér, és a Veress Péter utcák karbantartása 
került megvalósításra. II. ütemben tervezzük megvalósítani 
a Garalapos I.-II.-III- utcák, Május 1. utca, Zöldfa utca, Te-
mető u., Brassó u., Bocskai u., Nagyatádi zug útkarbantartási 
munkáit. A II. ütem akkor kezdődhet meg, ha a I. ütemben 
megvalósuló utcákra vonatkozó önkormányzati megrende-
lés teljesítettnek minősül.
Megkezdődött az Attila utca aszfaltozási munkálata is. 
A tavaly ősszel elkezdett útépítési munkák elmaradt munká-
latait (közúti jelzőtáblák hiánya, padka hiány, aknafedlapok 

szintre emelése) a Bacsó u., Somogyi u., Áchim u., Nagyvá-
radi u., Vajda u., Szabadkai u., Csokonai utcán véglegesen 
befejezik a kivitelező cégek. A műszaki átadás megkezdésére 
2020. május 29.-én kerül sor.
Megkezdődött a Csánki Dezső utcán a 100 férőhelyes mun-
kásszálló építése is. Az alapozási munkálatok befejeződtek, 
júniusban várható az épület falazása.
Önkormányzatunk 3 szociális bérlakás építését is megkezdte 
a Kinizsi, Nagyváradi és a Gacsári utcán. A munkálatokat a 
szeghalmi székhelyű Blaskó és Társa Bt. végzi.
Június hónapban tovább folytatódhat a munkásszálló, és a 
szociális bérlakások építése. A Városgazdálkodási Kft.-től 
pedig az önkormányzati aszfaltos utak tavaszi kátyúzását kí-
vánjuk megrendelni, mely ebben az évben eddig elmaradt.
Önkormányzati feladatok között szerepel még a Garai téri 
záportározó környékén lerakott illegális hulladék hulladék-
lerakóba történő elszállítása is, mely az idei évi közmunka 
program keretein belül valósul meg.

• A Képviselő-testület felülvizsgálta a Füzesgyarmati Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal 2014-ben kötött együttmű-
ködési megállapodást és azt változatlan tartalommal, hatá-
lyában fenntartja.

• A Polgármesteri Hivatal 2020. július 20. – 2020. augusztus 
23. (nyári igazgatási szünet) és 2020. december 21. – 2021. 
január 3. (téli igazgatási szünet) közötti időszakokban igaz-
gatási szünetet tart.

• A Füzesgyarmat Bölcsőde bölcsődevezetői feladatainak 
ellátásával Gazsóné Kovács Andrea került megbízásra. A 
megbízás határozott időre, 2020. február 01. napjától 2025. 
január 31. napjáig szól.

• Elfogadásra került az önkormányzat 2020. évi költségve-
tése.

• Elfogadásra került a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 
Intézmény Üzemeltetési Kft. 2020. évi üzleti terve.

• Elfogadásra került a Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgál-

tató Kft. 2020. évi pénzügyi terve a füzesgyarmati lakosok 
részére szóló jegyárak mértékének meghagyásával.

• A NÉBIH által megjelentetett pályázati felhívás alapján az 
Önkormányzat kezdeményezte a legfeljebb 120 m3 meny-
nyiségű tűzifa ingyenes önkormányzati tulajdonba adását, 
amit szociális célra kíván felhasználni.

• A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgálta-
tó Kft. megüresedett felügyelőbizottsági tagi tisztségére, 
2020. február 14-től 2023. július 01-ig tartó határozott időre 
Patai Tamás képviselő került megválasztásra.

• A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üze-
meltetési Kft. megüresedett felügyelőbizottsági tagi tiszt-
ségére 2020. február 14-től 2021. március 31-ig tartó hatá-
rozott időre Fehér László képviselő került megválasztásra.

• Az Önkormányzat vállalkozói szerződést köt a Füzesgyar-
mati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.-
vel a Füzesgyarmat, Csánki Dezső utcán megvalósítani 
tervezett 100 férőhelyes munkásszálló megépítésére.

Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek

Csák Zsolt
műszaki csoportvezető

Dr. Blága János, jegyző

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 157/2020. (IV. 29.) 
Kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a páciensek 
orvosi rendelőben való személyes megjelenése az alábbiak szerint 
történhet: 
Amennyiben a beteg személyes vizsgálata és ellátása nélkül a be-
tegnek maradandó egészségkárosodása, vagy az egészségi állapo-
tában romlás következik be, úgy az orvos köteles a beteget a ren-
delőben a vészhelyzetben előírt védekezési eszközök használata, és 

az előírások betartása mellett haladéktalanul fogadni. A vizsgála-
tot minden esetben meg kell előznie a telefonos konzultációnak. 
A vizsgálat szükségességét MINDEN ESETBEN az orvos dönti el. 
A gyógyszerírás, adminisztratív ügyek intézése, gondozás, tanács-
adás, konzultáció telefonon valósul meg. 

Kérjük a tisztelt Pácienseket, hogy továbbra is kövessék a 
rendeletben előírt útmutatást! 

Tájékoztatás a háziorvosi szolgáltatás igénybevéterőlTájékoztatás a háziorvosi szolgáltatás igénybevéteről
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A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intéz-
mény sikeres projektet nyújtott be az EFOP - 3.3.2.-16-2016-
00161 Kulturális intézmények a köznevelés eredményessé-
géért című Felhívásra. A „A gyerekek fejlődéséért a Sárrét 
csücskében!” című projekt a Széchenyi 2020 projekt kereté-
ben valósult meg, 18,04 millió forint Európai Uniós támoga-
tás segítségével.

A projekt időtartalma alatt hét oktatási és nevelési intéz-
ménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, Füzes-
gyarmaton kívül, Bucsa, Kertészsziget és Szeghalom részvé-
telével. A projekt időtartalma 2018.08.01.-től 2020.01.31-ig 
tartott, ez idő alatt az oktatási és nevelési intézményekkel 

együttműködve 48 program valósult meg.
A projektben az alábbi tevékenységek kerültek megvalósítás-
ra: versenyek, vetélkedők, heti szakkörök, témahetek, téma-
napok, foglakozás-sorozatok, kulturális órák, tehetséggon-
dozás, tábor.
A projekt megvalósítása hozzájárult a nevelési - oktatási in-
tézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyerme-
kek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, 
ismeretük és tudásuk gyarapításához, a nem formális és in-
formális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a közne-
velés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgálta-
tások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez. 

SajtóközleménySajtóközlemény
Az EFOP- 3.3.2.-16-2016-00161 azonosító számú projekt zárásáról: 
Sikeresen megvalósult a „A gyerekek fejlődéséért a Sárrét csücskében!” című EFOP- 3.3.2.-
16-2016-00161 azonosító számú projekt.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata férőhely bővítést valósít meg a Mátyás utca 29. sz. alatti Önkormány-
zati üzemeltetésű bölcsőde épületével kapcsolatban. Projektazonosító száma: TOP-1.4.1-19-BS1-201900015. 
Támogatás összege: 237,02 millió Ft, 100 % vissza nem térítendő. Projekt zárás időpontja: 2022.03.31.
A projekt a Széchenyi 2020 program Terület-és Településfejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg.

A bővítés után az eddigi 36 gyermek helyett 48 gyermek 
elhelyezésre lesz lehetőség. Az elmúlt két évben jelentős 
kapacitásnövekedést kellett igényelnünk, a meglévő épület 
infrastruktúrájának növelése nélkül. A gyermekek érdekeit 
szem előtt tartva, az önkormányzatnak kisebb módosítá-
sok segítségével sikerült elérnie a jelenlegi kapacitásbőví-
tésnek való megfelelést. 
Szükséges a gondozási, és kiszolgáló részek különválasztá-
sa, önálló gazdasági bejárat létrehozása, a gondozási egysé-
gek előírás szerinti kialakítása, a csoportszobák közvetlen 
terasz- és kertkapcsolatának megteremtése, az épület ener-
getikai szempontokat is szem előtt tartó korszerűsítése, és 
nem utolsó sorban az épület akadálymentes használatra 
alkalmas kialakítása. A követelmények kielégítésére a meg-
lévő épület nem nyújt megoldást, azt mindenképpen bő-
víteni szükséges. A meglévő földszintes épület már régóta 
bölcsődeként üzemel. Korábban már többször átalakítot-
ták, így nyerte el ma látható formáját. Az üzemelés során 
szerzett tapasztalatok és a változó jogszabályi környezet, és 
a mai kor igényeinek való megfelelés egyre sürgetőbbé tette 
az épület korszerűsítésének megoldását. A meglévő épület 
alaprajzi elrendezése jelenleg olyan, melyet csak jelentős 
átalakítás, és az épület bővítése mellett lehet megfelelően 
és szabályosan használhatóvá tenni. A koncepció alapelve 
a gondozási rész különválasztása a személyzeti és gazda-
sági részektől, valamint a gondozási helyiségek - neveze-
tesen a csoportszobák - terasz és játszókert kapcsolatának 
kialakítása. A meglévő elrendezésben egyik sem oldható 
meg, ezért az épület átalakítása mellett bővítés is szüksé-

ges. Az új elrendezésben a meglévő épületrészben alakítjuk 
ki a személyzeti, és gazdasági részeket új, önálló bejárat-
tal, valamint az új épületrészbe helyezzük át a gondozási 
egységeket, így lehetőség nyílik csoportszobák kertre néző 
elhelyezésére, és kertkapcsolatára. Az épület főbejárata to-
vábbra is a Mátyás utca felől lesz megközelíthető. Az épület 
akadálymentesítése is megvalósul. Projektünkkel az esély-
egyenlőség elvét szem előtt tartva próbáljuk az egészséges 
környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit 
megteremteni. A bölcsőde a 6/2016 (III.24.) Emmi rende-
letben előírt alaprajzi elrendezési elvek, és előírások szerinti 
helyiségkapcsolatokkal, helyiségméretekkel lesz kialakítva. 
Ezzel kívánjuk felszámolni a túlzsúfoltságot, ami az elmúlt 
években keletkező bölcsődei férőhelylétszám-növekedés 
után keletkezett az épületben, és a fenntarthatóság érdeké-
ben a jövőben várható szükségleteket is figyelembe vettük. 
A beruházás során önállóan nem támogatható, kötelezően 
megvalósítandó tevékenységként az akadálymentesítés, az 
energiahatékonysági intézkedés, és a nyilvánosság biztosí-
tása tevékenységek szerepelnek a projektünkben. 
E mellett energiahatékonysági intézkedéseket hajtunk vég-
re a meglévő épületen.

A projektről bővebb információt a www.fuzesgyarmat.hu 
oldalon olvashatnak. 

További információ kérhető:
06-66-491-058

muszak@fuzesgyarmat.hu
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A kijárási korlátozás elrendelése óta sajnos nem fogadhat-
tuk vendégeinket. A kényszerű nyitvatartási szünetet a für-
dő karbantartási munkáinak elvégzésére és a nyári szezon-
ra történő felkészülésre használtuk fel. 
Ennek eredményeképpen 2020.05.30-án szombat reggel 10 
órától vendégeink használhatják az úszó-, tan- és gyermek-
medencéinket is a gyógymedencék mellett.
A korlátozások feloldását követően megnyitottunk és jelen-
leg is fogadjuk és várjuk vendégeinket.

A pénztár 10.00-18.00, a fürdő 10.00-20.00 közt tart nyitva.
A koronavírus járvány alatt a 37/1996. (X.18.) NM rendelet 
szerint működő közfürdők, strandok, uszodák üzemelte-
tése, illetve vendégeik az átlagosnál nagyobb odafigyelést 
igényelnek. A Kastélypark Fürdőben az alábbi szabályokat 
kell betartani:

▶ A fürdő egész területére és a medencékre egyenként is vo-
natkozó egyidejű befogadóképesség betartása;
▶ Olyan kültéri és beltéri medencék üzemeltethetőek, ame-

Március közepén a világméretű koronavírus-járvány terje-
dése miatt a Kormány a 45/2020. (III.14.) Kormány rendelet 
2. §-a alapján döntött arról, hogy a bölcsődei, valamint az 
óvodai ellátást végző intézmények esetében a polgármester 
rendkívüli szünetet rendelhet el. Koncz Imre Polgármester 
Úrral történő egyeztetés után a Füzesgyarmati Bölcsőde 
nem zárt be, hanem tovább folytatta a munkáját a legszigo-
rúbb higiéniai szabályok betartása mellett. Ez nem okozott 
óriási változást az életünkben, mert eddig is rendszeres volt 
az ajtók, kilincsek, játékok és bölcsődei szobák fertőtleníté-
se. A kézmosás szabályait se kellett feleleveníteni a dolgo-
zóknál, mivel mindennap alkalmazzák a munkájuk során, 
és tanítják a ránk bízott gyermekeknek. Nagyobb gondot 
inkább az jelentette, hogy az egyik napról a másikra a gyer-
mekink napi rutinján kellett változtatnunk, mivel a szülők 
csak a bölcsőde ajtajáig kísérhették őket be, majd onnan a 
kisgyermeknevelők kísérték tovább őket a csoportszobák-
ba.  Eleinte az apróságok értetlenül néztek ránk és a szülők-
re, hogy miért nem jöhetnek tovább, de szerencsére nagyon 
hamar alkalmazkodtak az új szabályokhoz. A bölcsőde 
szobáit ózonos géppel sikerült fertőtlenítenünk, melyet egy 
helyi vállalkozó ajánlott fel teljesen ingyen. Itt szeretném 
megragadni az alkalmat és ismételten megköszönni Gu-
ruczi László egyéni vállalkozó önzetlen felajánlását. 
Bölcsődevezetőként elsődleges feladatom a veszélyhelyzet 
miatt elrendelt szabályok betartása mellett a füzesgyarma-
ti gyermekek zökkenőmentes bölcsődei ellátásának a biz-
tosítása. Kollégáimmal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot 
azokkal a szülőkkel, akik a járvány idején úgy döntöttek, 

hogy meg tudják oldani a gyermekeik otthoni felügyeletét. 
Erre azért van szükség, hogy folyamatosan tudjuk tájékoz-
tatni őket a változásokról. Jelenlenleg a beíratott harminc-
négy főből húsz gyermeket látunk el, és napról napra többen 
jelzik az igényüket azzal kapcsolatban, hogy ismét igénybe 
szeretnék venni a bölcsődei szolgáltatást. 

Gyermeknap alkalmából a Füzesgyarmati Bölcsőde gyer-
mekei eddig minden évben kifejezetten izgalmas nap elé 
nézhettek. Az udvaron ugrálóvár, arcfestés, csillámtetová-
lás várta őket, kint pedig egy igazi tűzoltóautót nézhettek 
meg kívülről-belülről, beülhettek az utas- és sofőrtérbe. Ha 
mindez nem lett volna elég, akkor pónin is lovagolhattak 
az apróságok. A gyermekek fáradhatatlannak tűntek az ug-
rálóvárban, az arcfestő és csillámtetováló asztalánál pedig 
folyamatosan sorakoztak. Ha megszomjaztak és megéhez-
tek, akkor a Napközi Konyha jóvoltából számtalan finom-
ságot kóstolhattak meg szüleikkel együtt. A sok mosolygó 
arcocska bizonyította nekünk minden évben azt, hogy na-
gyon jól sikerült a gyermeknapi programunk, de sajnos eb-
ben az évben más lesz a Gyermeknap, mivel a veszélyhely-
zet miatt nem tudunk igazán előre tervezni, illetve azt se 
tudjuk, hogy meddig fog tartani és mikor tárhatjuk ki újra 
a bölcsőde kapuit a szülők, nagyszülők előtt. Csak remélni 
tudjuk, hogy a járványnak hamarosan vége lesz, de addig is 
az Önkormányzat és a Kormány utasításait követve fogjuk 
az idei Gyermeknapot megtartani.

Gazsóné Kovács Andrea
 intézményvezető

Mindennapjaink a Füzesgyarmati BölcsődébenMindennapjaink a Füzesgyarmati Bölcsődében

Hírek a Kastélypark FürdőbőlHírek a Kastélypark Fürdőből lyekben személyes felügyelettel biztosítható a vendégek kö-
zötti legalább 1,5 méteres távolság;
▶ A vízforgatós medencék vizének kezelésére vonatkozó 
előírások szigorú betartása és ellenőrzése (pl. klórszint);
▶ A zárt medenceterek és pihenőterek óránkénti átszellőz-
tetése;
▶ A medencébe lépés előtt és után az előírt elő- és utózuha-
nyozás betartatása;
▶ Medencekorlátok 30 percenként történő fertőtlenítése; 
▶ A gépészeti és vízkezelési rendszerek, külön figyelem-
mel a szellőztető berendezésekre, üzemeltetési előírásainak 
pontos betartása és ellenőrzése;
▶ A pihenőterek (bel- és kültéren egyaránt) berendezési 
tárgyai számának szükség szerinti csökkentése a zsúfoltság 
elkerülése érdekében, egymástól szellős elrendezés folya-
matos fenntartása (pihenőágyak legfeljebb 2 darabonként 
minimum 1,5 m távolságra történő elhelyezése);
▶ A szabadtéri pihenőterület 1 főre vonatkozó 8 m2-es egy-
ségét 20m2/főre emeltük;
▶ A közös terek, öltőzök, zuhanyzók, medencék, egyéb fe-
lületek, lábmosók higiéniai állapotának fenntartása során 
az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása  (külön 
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Megnyitotta kapuját az egyedülálló Kaptárlevegős VendégházMegnyitotta kapuját az egyedülálló Kaptárlevegős Vendégház
Barkóczi Sándor méhészmester feleségével együtt 15 éve 
kezdett a méhészettel foglalkozni. Öt családdal kezdték, 
és négy év alatt száz családra fejlesztették a méhészetet. A 
méztermelés mellett folyamatos újításokat vezettek be: töb-
bek közt átálltak a fajtamézek termelésére, melyeket kisebb 
kiszerelésekben értékesítenek, propoliszt, virágport, va-
lamint viaszgyertyákat is készítenek. Ennek a folyamatos 
fejlődésnek a része a 2020.január 24-én átadott vendégház, 
ahol a kaptárlevegő jótékony hatása mellett a méhészettel is 
megismerkedhetnek a vendégek, és ha kedvük tartja, részt 
vehetnek a méztermelésben is. 
A méhészet, és a mézpergető műhely a füzesgyarmati vá-
rosközponttól alig két kilométerre található. E mellé épült 
fel most a vendégház, mely négy szobájának egyike úgy-
nevezett kaptárlevegős terápiás helyiség. Nagyjából húsz 
méhcsalád levegője járja át a szobát, a szorgos méhek pedig 
hálóval elválasztva, de a szállóvendégekkel együtt laknak, 
miközben a szabadba nyíló kaptárjaikból továbbra is élik 
megszokott életüket. Mindezek alapján a kaptárból áramló 
levegő, illetve a méhek zsongásának együttese jótékony ha-
tással van a testre és a fejre.
De mi is a kaptárlevegő?
„A méhek lakásában, a kaptárban keletkezett nagyon ösz-
szetett, a begyűjtött anyagok kipárolgásából keletkező illó 
anyagok összessége. A méhek lakása évezredek óta az ember 
gyógyszertára volt. Pár évtizede, hogy szisztematikusan ku-
tatni kezdték ennek a láthatatlan összetevőnek a hatásait. A 
kaptárban szorgos munka folyik: a méhek kirepülnek a vi-
rágokkal teli rétekre, legelőkre, és az ott található számukra 
hasznos anyagokat összegyűjtik. A virágok nektárját, mely-
ből a mézet, a virágport, amiből a méhkenyeret, és a fák, 
bokrok rügyeinek ragacsos váladékát, amiből a propoliszt 
készítik. Vannak olyan termékek, melyeket a saját szerveze-
tükből állítanak elő. Ilyen a méhviasz, a sejtek építőanyaga, 
a méhpempő, a királynő kizárólagos eledele, a méhméreg, 
ami a védekezésük záloga. A méhek állandó hőmérsékletet 
és páratartalmat tartanak fönt az életterükben. Ez az állan-
dó 35 °C-os hőmérséklet és ideális páratartalom az illóolajok 
kipárolgását teszi lehetővé. A szorgos kis kolónia tud hűteni, 
fűteni, egyfajta ventilláló folyamatot beindítani, ez biztosítja 

az állandó klímaviszonyokat. Így keletkezik a kaptárlevegő. 
A méhek kommunikációja folytonos zümmögés, duruzsolás, 
a szárnyaik által keltett mikrorezgések. Ha valaki lecsende-
sedve figyeli e szorgalmas teremtményeket és zümmögésüket 
hallgatva elmélyed, hamarosan azt veszi észre, hogy álomba 
szenderül vagy nagyon pihentető meditatív állapotba kerül. 
A kaptárlevegő mellett a méhek szárnyai által keltett mikro-
rezgések is serkentik a gyógyító hatást. A pihenésből újra ak-
tív állapotba kerülve nagyon kipihentnek érezzük magunkat. 
Ha valaki légúti problémáktól szenved, biztos enyhülést hoz 
számára a kaptárlevegő, jótékonyan hat a fáradtság, inge-
rültség, szorongás ellen, illetve a betegségből lábadozásban 
is segít. A vendégház minden igényt kielégítő kényelme mel-
lett a kaptárlevegős szoba nyújtotta terápia lehetőségével is 
kényezteti az ide érkező kedves vendégeinket” - mesélte el 
Barkóczi Sándor.
A szálláshely 12 fő elhelyezésére alkalmas 3 hálószobában, 
melyek pótágyazhatóak. 
A vendégház udvarán lehetőség van szalonnasütésre, bog-
rácsozásra, grillezésre, melyhez a tűzifa ingyen áll rendel-
kezésre. A gyerekek számára udvari játékok biztosítják az 
örömteli időtöltést.
Az egyterű nappali-ebédlő egész évben alkalmas különbö-
ző rendezvények lebonyolítására 25-30 fő részére.
A kaptárlevegős szobában különböző pihenésre alkalmas 
fekhelyek találhatók, így biztosított a kényelmes kikap-
csolódás. Kettő fekhely úgy helyezkedik el, hogy pihenés 
közben rálátást biztosít a méhek szorgoskodására egy üveg-
falon keresztül. A vendégházban korlátlan mézfogyasztás 
várja a pihenni vágyókat. Megkóstolhatnak minden, a mé-
hek által megtermelt finomságot. A méhészet mézpergető 
műhelye nyitott a látogatók előtt, megtekinthetik az aktuá-
lis méhészeti tevékenységeket.

Elérhetőségek:
Barkóczi Sándor +36-30-958-8759

Füzesgyarmat, III. Külterület 21.tanya

Kovács Márton 
Fürdőrdővezető

figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkal-
mazására);
▶ Munkatársak részére védőfelszerelés biztosítása (maszk, 
kesztyű), rendszeres pihenőidő tervezése a napi beosztások-
ba, munkatársak műszakon belüli elkülönítése. A takarí-
tó személyzet részére védőfelszerelés használata (kesztyű, 
maszk, zárt cipő, teljes testet fedő ruházat);
▶ Fertőtlenítő folyadék/gél kihelyezése a vendégek által lá-
togatott főbb helyiségekben;
▶ Vizesblokkok óránkénti takarítása, míg az öltözőkabinok 
és öltözőszekrények ajtajának, belső felületeinek 2 óránként 

történő fertőtlenítése;
▶ Valamennyi gőz-, és szauna szolgáltatás szüneteltetése.

Mindnyájan felelősek vagyunk egymásért, mindnyájunk 
érdeke, hogy az előírásokat betartsuk.

Szeretettel várjuk Vendégeinket!
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A Szitás Erzsébet Képtárban a „Picasso-körnek” elnevezett 
képzőművész körünk kilenc alkotója mutatkozott be cso-
portos tárlatunkon. Igaz, hogy a 2020-as év eleje nem épp 
a várakozásainknak megfelelően alakul, ha a világjárvány 
terjedését nézzük, de az újságokban, online felületeken nem 
maradunk hírek, beszámolók nélkül. Így a mi lehetősége-
inkhez képest most beszámolok erről a legutóbbi esemé-
nyünkről a kedves Amondó olvasóknak.
Nagyjából egy év termését sikerült összeállítanunk. Nyolc 
nyugdíjas, vagy ahhoz közelítő asszony és egy kislány szor-
galmas festő tevékenységének lenyomatait. Szűcs Ferenc 
festő, a kör fő irányítója, szakmai vezetője nagy lelkese-
déssel terelgeti az ő tanítványait sűrű instrukciókkal. Az ő 
kiállítását nemrég bontottuk le. Illendő, hogy az ő művei a 
tanítványok munkái előtt legyenek bemutatva. Így történt. 
Nagyon szép, színekben gazdag olajképei, főleg tájképei, 
csendéletei voltak láthatók egy hónapon át. Sokan meg is 
nézték.
Szitás Erzsébetnek, a képtár névadójának az volt az álma, 
hogy egy élő kiállítóhely legyen a képtár, ahol nem csak 
nézelődni, de alkotni is lehet.  Ezen dolgozunk évek óta, 
ezért hozunk létre újat, ha a régi valami miatt abbamarad 
vagy szünetel. Mielőtt a Picasso-kör létrejött, már előtte 
néhány évvel Kleiberné Nagy Kati kolléganőmmel kuta-
kodtunk, kerestük a helyi alkotókat és az innen elszárma-
zottakat, akik között nem csak festők, de nagyon tehetsé-
ges kézművesek is vannak. Foglalkoztunk gyerekekkel, 
alsósokkal rendkívüli rajzórákon, szerveztünk kreatív 
kört, ahol sokféle tevékenység zajlott, pl. bútorfestés, text-
iles technikák, sablonfestés vagy épp rajzolás, amit Erdős 
Gabriella grafikus vezetett néhány alkalommal. Aztán idő-
vel ez a csoportmunka abbamaradt, mert volt, aki külföld-

re ment dolgozni vagy más okok miatt nem tudtak jönni.  
Most itt van ez a festőkör, melyben öröm látni a sok ügyes, 
tehetséges festőpalántát. Biztos, hogy mindegyikükben ott 
szunnyadt ez valahol, de a család, a kereső tevékenységek 
kicsit eltávolították őket ettől. Mára viszont többnyire érett 
felfogással, az élettől megedződve, lelkükön átszűrve a meg-
élteket, különböző színvilágot, különböző formákat, tája-
kat, egyebeket visznek  vászonra  vagy inkább farostlemez-
re. Hogy került közénk egy kilenc éves kicsi lány? Ő pedig 
épp az idősebb alkotók közt érzi magát szabadnak, itt sze-
reti szárnyacskáit bontogatni. Úgy látom és bízom abban, 
hogy az idő előre haladásával egyre jobban összekovácso-
lódik kis csapatunk, amelyben mindenki kész újat tanulni, 
szépeket alkotni. Nyitottak vagyunk új tagok befogadására 
is. A részvétel díjtalan, a festékekre egyéb eszközökre va-
lókat összedobja a társaság. Nem mellékesen úgy alakult, 
hogy süteményeket, salátákat, egyéb csemegéket hoznak be 
a tagok egy kis uzsonnára valónak majdnem minden alka-
lommal. A megnyitó ünnepség vendégasztalán is az általuk 
készített finomságok várták  a jelenlévő vendégeinket. Most 
pedig felsorolom kiállító alkotóinkat, és remélem, a kul-
turális programok megrendezése, így a mi kiállításunk is 
feloldódik a zár alól a nem túl távoli jövőben! Tehát az alko-
tók névsor szerint:  Bujdosóné Kati, Gali Nórika, Halászné 
Erika, Kleiberné Kati, Kovács Mária, Mészárosné Klárika, 
Nagyné Vera, Pappné Manyika, Tóthné Kati. 

Egészséget, türelmet, figyelmességet kívánok minden 
kedves Olvasónak!

Egy alkotó körből közösség születettEgy alkotó körből közösség született

Szeretettel: Doma Katalin

HázasságkötésekHázasságkötések
2020. 02. 14 - Nagy Krisztina és Lovász György
2020. 02. 17 - Vida Kitti és Turi Ádám Krisztián
2020. 02. 21 - Szabó Csilla és Andrus Botond
2020. 03. 12 - Turi Beatrix és Tóth Tamás
2020. 03. 12 - Macht Andrea és Szarka József
2020. 03. 27 - Veres Katalin Ágnes és Kovács Lajos
2020. 04. 03 - Tóth Anita és Magyar Gyula
2020. 04. 11 - Diószegi Dorina és Ványi Szabolcs
2020. 04. 17 - Vígh Melinda és Győri Sándor
2020. 05. 04 - Szántó Erika és Nagy Gábor

2020.01.01. Nagy Hajnalka
2020.01.08. Tiszó Sándor Károly
2020.01.11. Dobi Norina Zoé
2020.01.21. Szabó Kloé
2020.01.29. Kornya Mónika
2020.02.01. Molnár Laura
2020.02.12. Farkas Zsombor
2020.02.26. Erdős István Gyula
2020.02.26. Kiss Zsófia
2020.03.23. Lévai Nikolász Krisztián
2020.04.10. Orosz Noémi
2020.04.13. Takács Nolen
2020.04.22. Gyáni Laura
2020.05.02. Lovász Zoé

SzületésekSzületések

Gratulálunk a gyermekek születéséhez, gratulálunk 
az ifjú pároknak!
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„Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, mindent egész-
séggel látogató ege...”
- Te nyitod rózsákat meg illatozásra, néma fülemüle torka 
kiáltásra, fákat is te öltöztetsz sokszínű ruhákba” (Balassi)
- Húsvét utáni ötvenedik nap, Jézus mennybemenetele után 
a tizedik. 
Pünkösd - a szentlélek eljövetele.
A szentlélek a harmadik isteni személy, a Szentháromság 
harmadik személye, valóságos Isten ki Atyával és a Fiúval 
együtt.
Jézus a mennybemenetelekor mondta tanítványainak...”én 
meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a város-
ban (Jeruzsálemben), míg erő nem tölt el benneteket (Csel 
2,1-4.)
Szentlélek nélkül nincs Egyház, nincs egyéni keresztény élet 
sem, azaz hiteles Krisztus- követés.
Tehát a Szentlélek eljövetelével - amikor eltöltötte a tanítvá-
nyokat - indult meg az élet.
A szentlélek maga az Élet, az Élet Lelke, a Szeretett Lelke, 
tűz, bátorság, lendület...
Hogy tanít a Bölcsesség könyve (7,22-27), az ószövetségben 
(bölcsességben nevezi).
„Benne ugyanis lélek van, amely értelmes, szent, amely ne-

mében egyetlen, sokrétű, finom, könnyed, mozgékony, át-
ható, tiszta, világos, sérthetetlen, a jót kedveli, éles,
23 akadályt nem ismer, jótékony, emberbarát, állhatatos, 
szilárd, bátor, mindenható, mindent lát és áthatja a szelle-
met, a gondolkodó, a tiszta és a legfinomabb lényeket. 
24 mert a bölcsesség mozgékonyabb mint bármi, ami mo-
zog, tisztaságánál fogva mindenen áthatol.
25 Hiszen Isten erejének lehelete és a Mindenható dicsősé-
gének tiszt kicsordulása ezért nem érheti soha semmi folt.
26 Örök világosság kisugárzása, és ez Isten működésének 
tiszta tükre és jóságának képmása.
27 Bár csak egy, mindent megtehet, s jóllehet magában ma-
rad megújítja a mindenséget. 
Nemzedékről nemzedékre betér-e a Szent lelkekbe, így te-
remti meg Isten barátait és a prófétákat.
Jézus tehát lelkes embereket/követőket akar, a Szentlélek a 
jó szándékot igazzá teszi. Legnemesebb ajándék amit kérhet 
és kaphat az ember.
Füzesgyarmaton, minden hívőt szeretettel várunk. A ka-
tolikus Egyházban a szentmisék vasárnaponként 11:30 
perckor kezdődnek. 

Katolikus Egyház - PünkösdKatolikus Egyház - Pünkösd

Hüse József atya

Füzesgyarmaton a török hódoltság óta nem volt zárva a 
templom ajtó. Igaz, most a kocsmák ajtajánál is megtorpan-
tak a bátorítóért oda igyekvők.
Nyissuk ki a templomokat! - jött „felülről” az üzenet. A 
belső nyitás a mi felelősségünk. A Szentlélek Isten tűzzel, 
megragadó erővel, népeket egyező hitre térve érkezik. A 
megfeszített és feltámadott Krisztusban lévő hitre. Pün-
kösd, az egyház születésnapja. Globális esemény. Egy szál 
gyufa lángja is ég, de hamar ellobban. Csak a máglya lobogó 
lángjából lesz meleg! Az evangélium terjedése közösségben 
történik, akár a vírusé. Hol van most Isten?! - kérdezhetjük 
égre emelt tekintettel, pedig jól tudjuk, Ő mindig a helyén 
van. Nekünk kell változnunk. A rossz, az a befejezetlen jó… 
Veni Creator Spiritus! Jöjj teremtő, újjáteremtő Szentlélek!
Isten bármikor visszavonhatja az embernek adott man-
dátumot. Ennyi volt, jövök, ítélni eleveneket és holtakat. 
A pandémia, a világjárvány lehet esély is, hogy az ember 
embernek testvére legyen. Miközben minden a gazdaság 
újraindításáról beszél, gyülekezetünkben azt hirdetjük, az 
ember nem akkor jogosult nyilvánosságra, ha termelő és 
fogyasztó, hanem ha Isten szeretetéből élő teremtmény!

Hogyan készülünk? Zöld lámpát kaptunk! Kinyitjuk a 
templomot. Először a templomkertben tartjuk istentiszte-
leti alkalmainkat, majd pünkösd vasárnapján, május 31-én 
délelőtt 10 órától újra a templomban, a szabályokat betart-
va, védőmaszkban, távolságtartás mellett lehetünk együtt. 
Pünkösd hétfőn Trianon 100 éves gyászos évfordulójáról is 
megemlékezünk.
Templomunk felújítása Pünkösdre befejeződik! A hálaa-
dási ünnep és a konfirmáció előre láthatóan szeptemberben 
lesz. Van egy jó és egy rossz hír a hiányzó önrésszel kap-
csolatban. A jó hír, hogy megvan rá a pénz. A rossz pedig 
az, hogy még a zsebünkben van! Adományokat szeretettel 
kérünk és várunk a Füzesgyarmati Református Egyház-
község számlaszámára (54000052-10002364 Takarékbank), 
valamint a lelkészi hivatalban. (Bethlen u.1 sz.)

Áldás Békesség - Istené a dicsőség!

Pünkösdi nyitás!  - Református hírekPünkösdi nyitás!  - Református hírek

Tóth Zoltán 
református lelkipásztor
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kért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

Amit őseink több, mint kettőszáz évvel ezelőtt hagytak 
ránk örökségül. Öt éven át építették a Református Templo-
munkat. Szüleink emlékei szerint „úgy hordták kötényük-
ben, talicskával a téglát” a falu lakói. 
Mi csak felnézünk, ahogy a munkások dolgoznak a tetőn, 
mentik a megmenthetőt az épületen. Szólnak a toronyban 

a harangok, úgy mint a háború előtt tették. Figyelmeztet-
nek, hogy vigyázzatok, „Maradjatok otthon!”. Nem a hábo-
rú, még rosszabb: egy világjárvány pusztítja az emberisé-

get. Szükség lehet még rá, amikor az emberek az élet vizére 
szomjaznak, és hálát adnak, akik a járvány elől meg tudunk 
menekülni, hogy ismét együtt lehetünk. 
Akár ezer embernek is helyet tud adni a Nagytemplom, ha 
megtelnek a padsorok, az árkádok aljai és a karzatok, ahova 
őseink nevüket vésték a padokba.
Őrizzük emlékeiket, segítsünk helyreállítani a városunk 
legnagyobb, legszebb épületét! Mivel segíthetünk? Ha min-
den füzesgyarmati ember lehetőségeihez mérten, amit fel 
tud ajánlani anyagiakat - minimum kétezer forintot. A fel-
ajánlást a parókián lehet befizetni. Átutalni az 54000052-
10002364-es bankszámlaszámra, vagy perselybe is dobhat-
ja. 
Így mindenki büszkén nézhet fel a templomra, hogy „ én 
is tettem a tetőre négy cserepet”! Köszönet minden hajlan-
dóságért! Bízom benne, hogy hálaadáskor a városunk lakói 
együtt tudnak ünnepelni a felújított Templomban.
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Galambos Katalin
A Füzesgyarmatiak és Elszármazottak

 Baráti Körének elnöke

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés átraj-
zolta a térképet, mely eredményeként milliók váltak hon-
talanná és idegenné a saját hazájukban. Magyarországot 
szétszabdalták. Akik még tegnap magyarok voltak, azok 
holnap határontúliakká váltak. Idegenné a saját hazájuk-
ban, és még idegenebbé a rájuk kényszerített új hazában. A 
történelem sok fekete napot vésett a magyarok kalendáriu-
mába, de a legfeketetébb, a legfájdalmasabb június 4-e lett. 
A háború veszteségeiből, pusztításából adódó nehézségek, a 
rohamosan romló pénz számtalan kihívást eredményezett. 
Az elcsatolt területek kisebbségeinek, az ittmaradt embe-
reknek élni kellett mindennapjaikat, kinek-kinek meghar-
colva a személyes veszteségével, gyászával, hisz települések, 
családok szakadtak ketté. A határon túli kisebbségek ön-
állósodási törekvései nem jártak túl nagy sikerrel. Az élet 
megy tovább. Hosszú időn keresztül Trianon tabu volt. A 
mai iskolai tananyagban már csupán egy fejezet, egy év-
szám, tényszerű adatokkal, érzelmek nélkül. Megemléke-
zésünkben valahol a kettő közötti középutat kell megtalál-
nunk. 
A megélt fájdalom nem vitatható, ám látnunk kell, ahogyan 

a nemzetek, a kisebbségek összefogása, a közöshöz tartozás 
szándéka töretlen. Emlékezzünk hát június 4-én, Nemzeti 
Összetartozás Napján Bobula Ida versével:

Bobula Ida: A mi határunk

Midőn az Úr ez országot teremté,
Gránit-hegyekből vont köré határt.

Határt, amit el nem mozdíthat senki,
Falat, minek az emberkéz nem árt.

Egy ezredévig éltünk itt e földön,
Az istenkéztől vont határ alatt,

Míg jött a béke és azok, kik győztek,
Nagybölcsen új határt alkottanak.

Piros irónnal húzták Trianonban.
Az Isten nézi, mosolyog és vár -

Előbb-utóbb majd megmutatja nékik: -
Hogy az Övé az igazi határ.
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