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Önkormányzati hírek

 Az NNK irányelvek és az EMMI utasítások alapján 
tájékoztatjuk Önöket a COVID-vírus miatt az egészségügyi 
ellátás igénybevételével kapcsolatos változásokról. 

 2020. március óta a háziorvosi rendelőkbe és a 
szakrendelésre kizárólag előzetes időpont-egyeztetést 
követően van lehetőség bemenni. Az időpontok kiadása 10 
perces időközzel történik. A rendelőbe a kiadott időpont 
előtt maximum 15 perccel korábban lehet bejönni. 

 Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az időpontokat 
igyekezzenek pontosan betartani, mert túl korai érkezés 
esetén a járványügyi higiéniai szabályok betartása miatt 
nem áll módunkban hamarabb senkit sem beengedni az 
egészségügyi intézményekbe! 

 Kezdődő légúti panaszok (torokkaparás, fejfájás, orrfolyás, 
köhögés, tüsszögés, banális meghűléses tünetek), valamint 
emésztőrendszeri tünetek (hányás, hasmenés) esetén a 
rendelőbe időpont esetén SEM lehet bejönni, mindenkit 

tisztelettel kérünk, hogy telefonon keresse fel a háziorvosát/
asszisztensét annak elbírálása céljából, hogy szükséges-e 
vírusdiagnosztikai tesztet elvégezni vagy sem!

 A sürgősségi ellátást igénylő esetekben a telefonos 
egyeztetés nem szükséges, minden esetben elsőbbséget 
élvez!

 A járványügyi szabályok betartása mindenki számára 
kötelező!

Mi vigyázunk Önökre, kérjük, 
Önök is vigyázzanak ránk!

Megértésüket köszönjük! 

Az Egészségügyi Központ dolgozói

Lakossági tájékoztatás

dr. Barta Krisztina 

- a Képviselő-testület elfogadta Károlyi Zsigmondné, a 
Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda vezetőjének 
beszámolóját a 2019/2020-as nevelési évről, illetve 
elfogadásra került az Óvoda 2020/2021-es nevelési évre 
vonatkozó munkaterve is;

- a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat valamint 
a fenntartásában működő költségvetési szervek 2021. évi 
költségvetésére vonatkozó tervszámokat, előzetesen 
megbecsülve a 2021. évben várható bevételeket és 
kiadásokat;

- a Képviselő-testület döntött a Füzesgyarmati Város-
gazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési K. és a 
Füzesgyarmati  Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató 
K. működésének átalakításáról. Ennek részleteiről az 
Amondó következő lapszámában részletesen tájékoztatjuk 
a lakosságot. Az átalakítás során elsődleges szempont volt a 

takarékos és átlátható gazdálkodás rendjének kialakítása, a 
folyamatos működés fenntartása, valamint a gazdasági 
társaságoknál foglalkoztatottak munkahelyének 
megtartása;

- felülvizsgálatra került a Város Helyi Esélyegyenlőségi 
Programja, amelyet a Képviselő-testület áttekintést 
követően módosítás nélkül helybenhagyott;

- elfogadásra került a Hegyesi János Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény Alapító Okiratának módosítása,

- változtatásra került az iskola egészségügyi feladatok 
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés;

- versenyeztetést követően értékesítésre kerülnek a 
Füzesgyarmat külterületén lévő 0280 hrsz.-ú és a 
Szabadságtér 4. szám alatti ingatlanok.

A 2020. október 29-i testületi ülés összefoglalója



2

Továbbra is önállóan beavatkozók!
 Egyesületünk idén is sikerrel vette az éves minősítő 
gyakorlatot, amivel megtartotta az "önállóan beavat-
kozó"  címet. 2016. szeptember 1. óta önállóan beavatkozó 

egyesületünk, azaz hivatásos tűzoltók jelenléte nélkül is 
beavatkozhat.
 Tűzoltóságunk  Füzesgyarmat, Kertészsziget és Darvas 
településeken lát el készenléti szolgálatot a lakosság 
védelme érdekében. Folyamatosan bővülő felszereléssel és 
szakmai tudással igyekszünk eleget tenni feladatunknak. 
Idén 1 fő női vonulós tagunk lett Szabó Alexa Izabella 
személyében, aki sikeres vizsgát tett. Nagy Csaba tapasztalt 
tűzoltónk sikeresen végzett a tűzoltás-vezetői tanfolyamon, 
amivel ő is jogosult lett a káreseményeknél a szerpa-
rancsnoki pozícióra. 
 Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a támoga-
tást és a szép szavakat!

Minden jót kíván
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Füzesgyarmat

 „A vers az, amit mondani kell” – valljuk Kányádi 
Sándorral. Régen mondták, énekelték. Aztán sok vers a 
könyvek néma rabja lett, magunkban való olvasásra 
ítéltetett. De szerencsére vannak alkalmak, vannak 
lehetőségek, hogy a versek bennünk újraszülessenek, s 
általunk másokhoz is eljussanak. Úgy, hogy hangot adunk a 
néma soroknak. És valóban: mondjuk a verset, 
rendületlenül.
 
 A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolával összefogva hagyományt teremtett: sok-
sok éve szervezi a névadó, Hegyesi János költő 
születésnapjához kapcsolódóan a szavalóversenyt. Így volt 
ez az idén is, október 13-ától 22-éig. Hat napon át szólt a 
vers a városi könyvtárban, kis csoportokban, 
alkalmazkodva a járványelőírásokhoz is.
 
 Tiszteletre méltó az a lelkesedés és szorgalom, amellyel a 
kisiskolások készültek. Szülők, tanító nénik és 
természetesen a gyerekek lelkiismeretes, áldozatos munkája 
mutatkozott meg. A felső tagozatosok már szerényebb 
létszámban vállalták a kihívást, a megmérettetést. Biztatni 
szeretnénk őket, hogy őrizzék meg a versmondás szeretetét. 
Örömünkre ki kell emelnünk négy nyolcadikos 
versmondót: Báthori Petra,  Kovács Kata, Czinege Léna és 
Macht Rozina (balról jobbra a képen) iskolás éveik mind a 
nyolc évén át résztvevői voltak a Hegyesi János 
Szavalóversenynek. Jó példájuk legyen ösztönző másoknak 
is. 

 Mindenki nyerni szeretne – természetes. Mindenki nem 
lehet helyezett – tudjuk. A zsűrizés ebben a tekintetben 
nem hálás feladat. A zsűri objektív szakmai szempontok 
szerint igyekszik megítélni a versmondó pillanatnyi 
teljesítményét, holott a megszólaltatott vers erősen hat az 

érzelmekre. Fontos, hogy a választott vers a verset mondó 
gyerek korosztályának, de főképp az egyéniségének feleljen 
meg. Fontos, hogy kiderüljön: eljutott hozzá a költői 
üzenet, azaz érti a verset. A versmondónak a költő üzenetét 
pedig úgy kell tolmácsolnia, hogy az eljusson a hallgatóhoz 
is, benne is újrateremtődjön. Hogyan lehetséges ez? A 
verset mondani kell, azaz az igényes, szép, természetes 
beszédhez közelítjük. Jól választjuk meg a hangvételt, a 
hangerőt, ügyelünk az értelmi-érzelmi hangsúlyokra, és ezt 
a megfelelő tagolással, beszéddallammal, tempóval, a 
szükséges szünetek alkalmazásával szólaltatjuk meg. A 
tiszta hangképzés (az artikuláció) és a szöveg pontos tudása 
magától értetődik. És amennyiben egyébként minden más 
rendben van, a pillanatnyi megakadás, szövegtévesztés, 
„áramszünet” megesik, megbocsátható. 
 
 A Hegyesi család őrzi a hagyományt: minden versenyzőt 
ajándékkal lepett meg. A városi könyvtár könyvjutalomban 
részesítette a helyezetteket, és az idén – nagy örömünkre – 
különdíjak odaítélésére is lehetőség nyílott. 

Hegyesi János Szavalóverseny - 2020.

Mészáros Zoltánné 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Füzesgyarmat
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  Nagy örömünkre szolgál, hogy 2020 márciusában a képtár 
udvarán elkészült az a filagória, amely az EFOP 3.9.2-16 
"Humán kapacitások fejlesztése" pályázati projekt keretében 
valósult meg.  A képtár nem csupán kiállító és bemutató 
helyként funkcionál, hanem sokféle rendezvénynek és 
közösségi eseménynek  ad otthont. Többek között kézműves 
tevékenységek, tematikus táborok, civil szervezetek 
rendezvényei, alkotóköri foglalkozások zajlanak a falai 
között. A pályázat célja az volt, hogy a tervezett programok 
számára szabadtéri helyszínt is biztosítson. A filagória 
megépítésével  létrejött  a nyári táborok, foglalkozások 
kellemes és praktikus  színtere.
 

         
 A július utolsó hetében megrendezett képzőművészeti 
tábor már a szellős, árnyat adó építmény alatt  került 
megrendezésre.  Ez a tábor a festészet és a szobrászat 
művészetébe adott bepillantást. Művészeti vezetőink a 
karcagi dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes  festőművész-tanár és 
Sári Zoltán füzesgyarmati származású szobrászművész-
tanár voltak. A résztvevők egyik részét a képtár "Picasso-
köre" adta, másik része érdeklődő gyerekekből és 
fiatalokból állt. 
A foglalkozásokon többféle akvarelltechnikát próbálhattak 
ki, akik erre nyitottak voltak. Gyönyörű akvarelleket hozott 
Zagyva Ági, amelyek színei, formavilága tükrözték a 
művésznő kirobbanó energiáit, életszeretetét. Sári Zoltán 
egy különleges agyagplasztikával mutatta be a 
résztvevőknek, hogy az emberi érzelmeket tárgyakkal vagy 
nonfiguratív eszközökkel is ki lehet váltani. 
A festéssel, szobrászkodással, agyagozással az is cél volt, 
hogy a résztvevők más szemmel tekintsenek a színekre, 
formákra, hogy képesek legyenek elszakadni a valósághű 
ábrázolástól.
 
 A képtár udvarán találhatóak azok a tűzoltókocsik, melyek 
a Lázár Lajos Tűzoltóeszközök Gyűjteményének becses 
darabjai. Az időjárás viszontagságainak kitéve meglehetősen 
rossz állapotba kerültek. Mivel felújításukat nem lehetett 
tovább halogatni, a könyvtár önerőből próbált a helyzeten 
javítani. A képtár dolgozói, valamint a nyári diákmunkára 
jelentkező fiatalok együttes munkájával lecsiszolták, 

rozsdátlanították és lefestették a fa- és fémfelületeket, 
valamint sor került az udvar építkezés utáni 
tereprendezésére is. Az újjászületett tűzoltókocsik vonzzák 
az arra járók tekintetét. 
Köszönet érte: Szűcs Ferencnek, Gubicskó Péternek és a 
diákmunkások közül kiemelkedően dolgozó iabb Szűcs 
Ferencnek.
 

    
 Képtárunk névadója, Szitás Erzsébet 100. születésnapja 
alkalmából hirdettük meg először, hogy aki szeretné 
támogatni a kiállítóhelyet, megteheti úgy, hogy örökbe 
fogad egy képet, ami azt jelenti, hogy bekeretezteti saját 
költségén, ezzel gyarapítja azoknak az alkotásoknak a 
számát, amelyek a raktárból végre kikerülhetnek. Hálásan 
köszönjük előre is, hiszen még több tucat kép vár 
bekeretezésre. Szeretnénk elérni, hogy Szitás Erzsébet 
minél több alkotását megismerhessék tisztelt látogatóink. 
Nemrég újabb két Szitás mű került bekereteztetésre 
képtárunk elfekvő anyagából, köszönet érte névtelenséget 
kérő támogatónknak.

Változások és újítások a képtár udvarán

HJVKKI 
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 Alapítványunk ebben az évben is, mint 2005 óta 
folyamatosan, az Alapító Okiratban meghatározottak 
szerint végezte tevékenységét. Az Alapítvány munkáját 3 
tagú kuratórium koordinálja, egy gazdasági ügyintézővel. A 
feladatok végrehajtásában idegen nyelvi tanárok és számos 
pedagógus kolléga vesz részt.
Kiemelten támogatjuk a Kossuth Lajos Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola angol és német nyelvet tanuló 
diákjainak versenyeken való részvételét, nevezési díjak, 
jutalmak átvállalását. 
 Ebben a rendkívüli eseményekkel tűzdelt tanévben is 
büszkék lehetünk Földi Annamária tanulónk 
teljesítményére, aki a tanév végén mind angol, mind német 
nyelvből sikeres C típusú, középfokú nyelvvizsgát tett. 
Gratulálunk neki és felkészítőinek! Annamária a ballagási 
ünnepségen az Alapítványtól hosszú évek óta tartó 
kiemelkedő idegen nyelvi eredményeiért eredményességi 
támogatásban részesült, és nyelvvizsgáihoz pénzbeli 
segítséget kapott.

A következő versenyeken jelentős eredményt értek el 
tanulóink 2019/2020.tanévben:

➢ Angol: On-Lion webes versenyen Kovács Géza és 
Bujdosó Glória megyei 1. helyezett.
➢ Német: Löwenzahn webes versenyen Székely Norbert  
megyei 1. helyezett.
 Helyi versenyek rendezése: 
➢Október hónapban: „Halloowen” napi évfolyamok közötti 
vetélkedő (angol nyelvterület). Február hónapban: „Más 
népek farsangja” évfolyamok közötti vetélkedő (német 
nyelvterület). Ezeken a rendezvényeken a szervezésről, a 
lebonyolításról és a jutalmazásról gondoskodtunk.
➢ December hónapban tartottuk hagyományos mézes-
kalácssütő és karácsonyi dalok tanulásával egybekötött 
délutánunkat, kiemelt figyelmet fordítva a rászoruló és 
hátrányos helyzetű gyermekek részvételére.
➢ 4. alkalommal szerveztük meg a nagy sikernek örvendő 
Területi Idegen Nyelvi Versenyt angol és német nyelvből 
(5. 6. osztályosoknak), melyre Szeghalom, Vésztő, 
Körösladány, Dévaványa, Doboz, Füzesgyarmat iskolái 
jelentkeztek. Sajnos a COVID-19 vírus miatti 
járványintézkedések következtében a verseny ebben az 

évben elmaradt. A jutalomkönyvek, emléktárgyak a 
következő évben remélhetőleg kiosztásra kerülnek.
➢ Júliusban immár 13. alkalommal rendeztük meg 
sikeresen az angol-német helyi Idegen Nyelvi Táborunkat 
50 gyermek, 4 felnőtt, 6 önkéntes diák részvételével. A 
tábor hétfőtől péntekig, 08:00-17:00 óráig tartott. Ebben az 
évben a vírus miatt csak helyi kirándulásokon vettünk 
részt: a Tanácsi erdőben Takács Attila fővadász 
kalauzolásával, illetve felfedeztük helyi értékeinket, 
strandoltunk, kézműveskedtünk a Kastélypark Fürdőben, 
kerékpároztunk Szeghalomra.
➢ Mint az elmúlt években, idén 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, irodai eszközöket, korszerű hangfalakat, 
kiegészítő eszközöket, idegen nyelvi könnyített 
olvasmányokat, német és angol nyelvű folyóiratokat. 
Átvizsgáltattuk és felújíttattuk az alapítvány tulajdonában 
levő tanulói laptopokat.

Együttműködő partnereink, támogatóink:
Füzesgyarmati Nők Egyesülete, Füzesgyarmatiak és 
Elszármazottak Baráti Köre Egyesület, Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata, A Kossuth Lajos Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány.

Köszönetet mondunk az adójuk 1%-át felajánló 
támogatóinknak, ezzel hozzájárultak az alapítvány sikeres 
működéséhez. Köszönjük!

A Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatója
Ügyfélfogadás: 2020. 11. 04., szerda, 12:00-15:30-ig, Helyszín: Füzesgyarmat, Mátyás u.10., Közösségi Központ

Zöldhulladék szállítása: 2020. 11. 11., szerda, és 2020. 11. 25., szerda  

Szelektív hulladék szállítása: 2020. 11. 18., szerda

Várkonyiné Csáforda Éva 

Beszámoló a Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatásáért 
Alapítvány 2020-ban végzett tevékenységeiről
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Macskási Tejtermelő Zrt. - múlt, jelen, jövő
Báló Zsolt vagyok a Macskási Tejtermelő Zrt. cégvezetője, 
szeretném  bemutatni  nagy  vonalakban  a  cég  jelenlegi 
működését és a távla  terveinket. 

• Cégünk 1993. január 4-én 
alakult kiválással Erőss 
Sándor vezetésével a Vörös 
Csillag Termelő 
Szövetkezetből a Macskási 
Tejtermelő és Értékesítő 
szövetkezet néven. Erőss 
Sándor 2009. december 31-
ig volt a cég vezetője, ezt 
követően én töltöm be ezt a 
pozíciót.  Az akkori 
szövetkezet 73 fővel alakult 
meg és 106.970.000 Ft 
vagyont vitt ki, mely 
összeget a 73 fő 57.050.000 
Ft vagyonrésszel tudja lefedni, a különbözetet 
reorganizációs hitelből fedezte, amelyet 7 éven keresztül 
kellett visszafizetni a banknak. Fő tevékenységünk a tejelő 
szarvasmarha tenyésztése, tartása. Éves szinten 5 millió liter 
tejet értékesítünk a Kuntej Zrt.-nek Tiszafüredre.
• Két szarvasmarhatelepünk van,  Füzesgyarmaton a  
Macskási major és Kertészsziget határában a Vargapáli 
major.
• Éves állatállományi létszámunk 1257 darab szarvasmarha, 
ebből tejelő tehén 630 db.
• 770 ha szántón az állatok etetéséhez szükséges takarmányt 
termeljük meg, 264 ha legelőn pedig a széna-
szükségletünket állítjuk elő, valamint a növendék 
marhaállomány egy részét legeltetjük.
• A Zrt.  49 fő munkavállaló és családja számára biztosít 
megélhetést.
• Az elmúlt öt évben  mind a növénytermesztésben, mind 
az állattenyésztésben nagy teljesítményű gépeket 

vásároltunk, amelyek hatékonyabbá és jövedelmezőbbé 
teszik  a termelést.   Pár dolgot szeretnék felsorolni az előbb 
említett beruházásokból, melyeket saját erőből  
valósítottunk meg.
• Fejőház teljes átalakítása, automatizálása, etetőkocsi - 
vásárlás, Class Axion nehézgép- beszerzés, rakodógép- 
vásárlás. 
• Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő 
testülete 2016-ban az  „ÉV VÁLLALKOZÓJA” díjat 
adományozta a cégünknek. Ezért az elismerésért - úgy 
gondolom - a cég minden dolgozója maximálisan 
hozzátette a szaktudását, szorgalmát .
• 2020-as évi terveink között többet is sikerült 
megvalósítani. Jelenleg is folyamatban van a Vargapáli 
trágyatároló és Macskásban a gabonatároló építése. 
Terveink közöttt szerepelt a központi irodaház felújítása, 
amin már csak a végső simítások vannak hátra. Próbáljuk 
minden évben korszerűsíteni a gépparkot, és ezzel a 
dolgozóink munkáját megkönnyíteni. 
• A közeljövőben tervezünk az elkészült gabonatároló mellé 
egy takarmánykeverőt létrehozni.

Ezúton szeretném megköszönni munkavállalóink 
munkáját, és a továbbiakhoz erőt, egészséget kívánok.

 A Magyar Vöröskereszt Füzesgyarmati Alapszervezete az 
egyik legaktívabb és legeredményesebb szervezetünk a 
szeghalmi térségben. Az említett szervezetet 2019. május 
végéig Szarka Ferencné vezette, aki saját döntését követően 
befejezte a több évnyi önkéntes munkát – melyet ezúton is 
köszönünk Jolikának –, és megkeresve utódját, átadta a 
szervezet vezetését Suchné Szabó Editnek. Az új vezetéssel 
is hatékonyan és eredményesen folyik a munka a 
szervezetben, a településen. Az elmúlt hónapokban nagyon 
sok családnak tudtak önkénteseink a városban segíteni, 
hiszen többször osztottak konzervadományokat, illetve 
rendszeresen ruhákat a rászoruló családoknak. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a kialakult 
vírushelyzetben nem maradt el egyetlen véradás sem a 
településen. Természetesen minden esetben betartottuk 
azokat az irányelveket, utasításokat, melyet az országos 
szervezetünk írt elő a véradóink egészsége érdekében. 
Decemberben is lesz még véradás, melynek időpontja 
egyeztetés alatt van. Ne feledjék: aki vért ad, életet ment!
Az év utolsó véradása: 2020. 12. 17-én, 8 órától 12 óráig
Helyszín: Közösségi Központ (Füzesgyarmat, Mátyás u. 10.)

Báló Zsolt
cégvezető

A füzesgyarmati Vöröskereszt hírei 

Kászonyiné Eke Ágnes 
Magyar Vöröskereszt Területi vezető
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 Legutóbbi rendezvényünk plakátját tettem ki a város-
központ hirdetőtáblájára, amikor megszólalt mögöttem egy 
ismerősöm: "Mi ez az Egészségkör? Sose hallottam róla!" 
Kicsit furcsállottam, mert 2015 óta vannak meghirdetett 
programjaink, de mentségére szolgál, hogy nem tagja a  
facebookozók népes táborának. 
Mivel az Amondó eljut minden háztartásba, így most 
bemutatkozunk: 
 2014-ben Szarka Ferencné, sokak Jolika óvó nénije és én is 
kihasználtuk a 40 év munkaviszony után járó lehetőséget, 
hogy elmehettünk nyugdíjba. Ránk szakadt a nagy 
szabadság, és az otthoni nagytakarítás, a ki nem olvasott 
könyvek kiolvasása után, Joli ötlete volt, hogy valamit ki 
kellene találni, ami összehozna egy hasonló érdeklődésű kis 
társaságot. Homoki Imréné Marika-volt kolléganőm- már 
„rutinos” nyugdíjas volt ekkor, több egyesületnek is a tagja, 
de az elképzelés tetszett neki, így hárman lettünk az alapító 
tagok.
 Most már csak azt kellett kitalálni, hogy milyen 
programok legyenek! Feltétel volt, hogy olyan, ami sok 
hozzánk hasonló korút érdekelhet. Így esett a választás 
arra, hogy az egészségünk megőrzéséről és a betegségek 
megelőzéséről szóló előadásokat kellene szervezni. Ezzel az 
elhatározással meg is alakult az Egészségkör 2015 őszén. 
Szarka Ferencné vállalta a vezetői feladatokat, ő az, aki a 
programokat kitalálja, szervezi. 
  Első meghirdetett összejövetelünkön, 2016 januárjában,  
– amit akkor még a Családsegítő termében tartottunk – 
Barkóczi Sándor tartott előadást a méz gyógyító erejéről. 
Ezt követően a Civilházban tartottuk a rendezvényeinket, 
ami igen sokrétű volt. A teljesség igénye nélkül néhányat 
megemlítenék: mentőápolók bemutatója a legfontosabb 
elsősegélynyújtás módjairól, a Bálint féle cseppek 
gyógyhatása, stresszkezelés, mit kell tudni a 
kineziológiáról, a fototerápiáról, jógáról. Sütöttünk 
házikenyeret Pozojevichné Marikával, öntöttünk gyertyát 
Nemesné Kiss Ildikóval, a fülakupunktúrát és köpölyözést 
mutatta be Csákné Polgárdi Éva egy-egy bevállalós 
tagunkon. Gyógytornáztunk a Gara Hotelben Toókosné 
Pauluk Andreával, jógáztunk dr. Pécsi-Huszár Ildikóval. 
Ezen kívül több előadást tartott különböző témákban 
Tóthné Lovász Ilona természetgyógyász, Kleiberné Nagy 
Katalin, Tőkésné Gali Mónika, Lakatos Ferencné Ica. Az 
Egészségkör egyik rendezvényén tartott előadást Földesi 
Jenő a 3-1-2 meridián torna hasznosságáról, az egészségre 
gyakorolt jó hatásáról, aminek az lett az eredménye, hogy 
több tagunk heti rendszerességgel jár meridiánozni Sáriné 
Péli Márta vezetésével. 
 Amióta lelhetőség van rá, a Közösségi Központban tartjuk 
a rendezvényeinket. Az itt tartott programok közül az egyik 
legsikeresebb dr. Nagyné dr. Martonosi Emese 
gyógyszerész által tartott előadás volt a vitaminokról és 
ásványi anyagokról. Sikeres volt a dr. Tóth Tünde által 

tartott „A test, amiben élsz” című előadássorozat is. Ebben 
az évben nagyon érdekes volt a Barkóczi méhészetben tett 
látogatásunk, megnéztük a kaptárlevegős szálláshelyet is. 
Sajnos a Covid19 miatti több tervezett programunk 
elmaradt, de sikerült elmenni a szarvasi vízi színházba, 
illetve egynapos kirándulás keretében megnéztük a 
tiszadobi kastélyt, a szerencsi várat, (az édességboltot 
kifosztottuk ) illetve tettünk egy sétát Tokajban.
 Az előző években többször jártunk Erdélyben 2-3 napos 
kiránduláson, az idei az ismert helyzet miatt elmaradt. 

 Az Egészségkör keretében kezdtük el a gerinctornát, amit 
Kovács Lajos NMPT instruktor tart heti rendszerességgel. 
Először a családsegítő biztosított helyet, de azt „kinőttük”, 
így most a Közösségi Központban tornázunk minden 
héten, csütörtök délelőtt 9-től 10 óráig. 
 Az Összefogással a helyi közösségek életminőségéért című 
pályázat keretében „Tudod, hol élsz?” címmel szerveztünk 
több kerékpáros tanulmánytúrát  településünkön, de 
többségében a külterületi részeken, mivel azt ismerjük 
kevésbé. Mivel jó lenne, ha minél többen megismernék 
ezeket a helyi értékeket, ezért kiadvány is fog készülni a 
túrákról. Egyik emlékezetes túránk az volt, amikor útba 
ejtettük a téglagyárat, megnézhettük belülről a kemencét, 
ahol valamikor a téglákat égették, majd útunk során 
érintettük a horgásztavat, a Tanácsi erdőt, a Gyáni tanyát, a 
csíkéri állattartó telepet, a Dongó fasort és a MOL telepnél 
a napelemparkot. 
Most októberben a MÁV állomás, Gara, Cséfány volt az 
útvonal. A túrákat egy alkalommal Barna Lajos, a többit 
Keblusek Béla vezette.
 A tagok száma évente változó, 22-24 fő, de a ren-
dezvényeinken sem tud mindig mindenki részt venni és 
sajnos a tagokon kívül más nemigen szokott eljönni! 
 Ha a fentiek alapján felkeltettem valakinek az érdeklődését 
és szeretne az Egészségkör tagja lenni, szívesen látjuk az 
összejöveteleinken, amit minden hónap első hétfőjén 17 
órakor tartunk a Közösségi Központban!

"Mi ez az Egészségkör?"

Fehér lászlóné 
a Füzesgyarmati Egészségkör tagja
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 "Telefon teljesen feltöltve. Megszüntetheti a 
csatlakozást!" Mindennapos üzenet, a legmodernebb 
készülék működéséhez is szükséges az energiabevitel. A 
konfirmáció is feltöltődés. Hitünk megerősítése a 
Szentlélek által.

 Október 11-én volt a konfirmáció jeles alkalma 
gyülekezetünkben. Nyolcadik osztályos hittanosaink fiatal 
felnőttekkel együtt tettek fogadalmat, összesen 24 fő. 
Kétszer annyian tehát, mint a tanítványok. A bibliai 
tanítványok három esztendeig járták Jézussal a 
zarándokutat, hallgatták bölcs tanítását, látták csodáit, 
érezték szeretetét. Ám csak Pünkösd után váltak bátor 
hitvallókká! A megfeszített és feltámadott Krisztust valljuk 
Úrnak ma is. Reformátusként formálódva nyilvánosan 
először a konfirmációkor, számot adva tudásunkról, majd 
az Úr asztala előtt fogadalmat téve: Jézus Krisztus 
követője, Anyaszentegyházunknak élő tagja leszek. 

 Füzesgyarmaton óvodás kortól sokan járnak 
hittanoktatásra, gyülekezetünk különös gondot fordít a 
gyermekek nevelésére, számos családi nap, gyermek 
istentiszteleti alkalom, nyári táborok, kirándulások, 
játszóházak segítik a közösség kialakulását. A konfirmáció 
alkalma pedig hitvallás, az elköteleződés alkalmává lehet. 
Biblia, ismeret, élmény - hitbeli nevelésünk kulcsszavai. 
Ám a hitet nem lehet tanítani, csak annak tételeit. Nem 
vallástörténeti lecke felmondása tehát a konfirmáció, 
hanem válaszadás Isten szeretetére. Tóthné Orosz Ildikó 
lelkipásztor erre készítette föl tanítványait.

 Három a magyar igazság! A koronavírus miatt többször 
változott a konfirmáció időpontja. Harmadik nekifutásra 
sikerült! Volt ennek haszna is, már nem izgultak a fiatalok, 
csak egy kicsit. Felmérések szerint a halálfélelem után a 
nyilvános megszólalástól fél legjobban az ember gyermeke. 
Nem is könnyű tele templomban válaszolni a feltett 
kérdésekre, amikor minden szempár ránk szegeződik. De 
az életben sem maradhatunk némák, kivált, ha van mit 
mondanunk! Fiataljaink felkészültségükről adtak 
tanulságot. Úgy tudták a kátét, hogy álmukból felriadva se 
essenek kétségbe. Nem telefont, hanem lelkünket tölti fel a 
Hitvallás. Örömmel köszöntöttük egyházunk felnőtt, 
úrvacsorával élő tagjai között Testvéreinket!

 Az elmúlt nyáron Templomunkat újítottuk fel. A 
templomfelújítást követnie kell a csendes lelki 
építkezésnek. A kövek megújítása előtt vagy után egy 
lépéssel, a lelki ébredés egyedül az, ami méltó református 
hitünkhöz. Istenünk tiszteletben tartja döntésünket, ha 
megszüntetjük a csatlakozást. Az a kisebbik baj, ha valaki 
maga mögött hagyja a templomot. Jézus Krisztus szavát, 
tanítását, követését, ugyan mivel cserélnénk el, és miért 

adnánk fel? Ha Isten fia/lánya vagyok, miért élek még 
mindig lelki árvaként, miért viselkedem úgy, mintha Isten 
nem lenne Édesatyám? Ha sikerül Isten gyermekeként 
élnem, és nem árvaként, akkor igazi testvér vagyok-e, 
ápolom-e a testvéri közösséget - vagy csak magányosan, 
„egykeként” vegetálok lelki testvéreim között? Fiataljaink 
bátor lépést tettek, elindultak. Örülünk nekik családjukkal 
együtt! „Teljesen feltöltve - NE szüntesse meg a 
csatlakozást!”

Híreink: 

- Óvatosan, de félelem nélkül! Az egészségügyi előírásokra 
figyelve tartjuk közösségi alkalmainkat. (maszk, 
kézfertőtlenítő használata, távolságtartás mellett) 

- Október 17-én a Cantores Eclesiae rézfúvós együttes adott 
csodás koncertet templomunkban.

- A közelgő, sokakat megmozgató ünnepi eseményeken 
(Advent első vasárnapján az Adventi Fények alkalma, 
Szenteste) az aktuális járványügyi előírásokra figyelünk. 
Lehetséges, hogy csupán a templom előtt, szabad téren 
találkozhatunk. Vigyázzunk egymásra!

- Továbbra is várjuk a templomfelújításunkra szánt 
adományokat a lelkészi hivatalban, illetve a Füzesgyarmati 
Református Egyházközség számlaszámán: 54000052-
10002364  (Takarékbank Zrt.)

- Az egyházfenntartói járulék összege 2020-as esztendőben 
4000 Ft/fő 

- Kérjük, a sírhelyek megváltására ügyeljünk a Nyugati 
Református Temetőben! (Dupla sírhely: 10000 Ft, egyes 
sírhely: 7000 Ft, /25 esztendő.) Temetni, itt csak az 
Egyházközség írásos hozzájárulása után lehet.

Október - a Reformáció hónapja!

Tisztelettel: Tóth Zoltán 
református lelkipásztor



 

 

2020.10.07. - Ivanics Adél Gréta 

2020.10.14. - Bere Zsófia

2020.10.24. - Nagy Erzsébet Rozina
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nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

Születések

Gratulálunk a gyermekek születéséhez!

Novemberi mérkőzések 
2020. 11. 08.  13:30 -FÜZESGYARMATI SK - DVSC II
2020. 11. 14.  13:30 -TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS - FÜZESGYARMATI SK
2020. 11. 18.  13:00 -FÜZESGYARMATI SK - PUTNOK FC
2020. 11. 22.  13:00 -FÜZESGYARMATI SK - SAJÓBÁBONYI VSE
2020. 11. 29.  13:00 -FÜZESGYARMATI SK - KISVÁRDA MASTER GOOD II

Füzesgyarmati SK NB III.

Focihírek - Füzesgyarmati SK

Füzesgyarmati SK II Megye III.
Novemberi mérkőzések  
2020. 11. 07. 13:30 -  KÖRÖSLADÁNYI MSK II - FÜZESGYARMATI SK II
2020. 11. 14. 13:30 -  FÜZESGYARMATI SK II - PUSZTAFÖLDVÁRI SE
2020. 11. 21. 13:00 -  SARKADKERESZTÚRI SE - FÜZESGYARMATI SK II
2020. 11. 28. 13:00 -  FÜZESGYARMATI SK II - BUCSA SE

Közösségünk nevében 
Isten éltessen benneteket 

első születésnapotok alkalmából, 
Anita, Anna, Panna, Richárd!

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk 
nektek és szüleiteknek !


