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TiszTelT GyarmaTiak, kedves Olvasók!

Mint ahogy Önök is láthatják, újságunk új arculattal, és 
remélhetôleg új, talán az olvasók számára szerethetôbb kivitellel 
és tartalommal fog megjelenni az elkövetkezô idôszakban. Ezzel 
is jelezni kívánjuk azt a fajta szemléletváltást, amely a település 
vezetésében bekövetkezett, és remélhetôleg a település életé-
ben is be fog következni. Természetesen nem kívánunk gyökere-
sen szakítani a múlttal. Meg kívánjuk ôrizni mindazt az értéket, 
mindazt a hagyományt, amely a korábbiakban megteremtôdött, 
de egy újfajta lendületet kívánunk vinni Füzesgyarmat irányításá-
ba és mindennapi életében is, amelyet az Önkormányzat újság-
jának is követnie kell.

Lapunk hasábjain tájékoz-
tatni szeretnénk Önöket minden 
olyan önkormányzati és egyéb 
hírrôl, információról, amely érin-
ti, érintheti Önöket, és amely 
segítheti az Önök mindennapi 
életét.

Kívánatosnak tartjuk, hogy 
elsô kézbôl kapjanak hírt a 
Képviselô-testület döntéseirôl, 
az üléseken megszületett ha-
tározatokról, és természetesen 
mindezt közérthetô formában, 
hogy valóban segítséget jelent-
sen minden gyarmati ember 

számára, mert bizony a paragrafusok száraz szövegezése közben 
hajlamos elveszni az ember, és nem jut el a döntéshozók szán-
déka a lakossághoz.

Azzal is tisztában vagyunk, hogy egy település élete nem csu-
pán az Önkormányzatról szól, éppen ezért az új Amondóban na-
gyobb lehetôséget fogunk biztosítani a Gyarmaton mûködô egyéb 
szervezeteknek, egyesületeknek, civil kezdeményezéseknek a 
megnyilatkozásra. Már ebben a lapszámunkban is láthatják, hogy 
a településen mûködô három történelmi egyház, és több civil 
szervezet is helyet kapott az újság hasábjain, és ez szándékaink 
szerint így lesz a jövôben is.

Jelen lapszámunk valamelyest rendhagyónak tekinthetô, mi-
vel egyrészt ez az elsô megjelenés ebben az új formátumban, 
másrészt ezt a számot az adventi idôszak és a közelgô Karácsony 
valamint Újév jegyében kívántuk összeállítani.

Az Advent a várakozás idôszaka, várjuk a Karácsonyt, Jézus 
születését, aki életével, tanításaival utat mutatott nekünk, és ha-
lálával megváltotta az emberiséget.

A Karácsony a szeretet ünnepe, így ezért talán a legmeghittebb, 
a legbensôségesebb ünnep mindegyik közül. Már folyik a lázas 
készülôdés. Talán már vannak, akik megvásárolták a feldíszítendô 
fát, és talán már néhány ajándék is lapul egy-egy fiók mélyén eldug-
va a kutató szemek elôl, hogy majd a gyertyagyújtás után meglep-
hessük vele szeretteinket, családtagjainkat, barátainkat.

A Karácsony igazi üzenete mégsem az ajándékozás, hanem in-
kább a békesség, a nyugalom, a meghittség és a szeretet élménye. 
A szeretet pedig nem mérhetô pénzben, nem mérhetô a megvásá-
rolható ajándékok árában, de inkább mérhetô egy anyai csókban, 
egy hálás gyermeki tekintetben, az apai gondoskodásban.

Én éppen 
ezért nem is 
drága és csil-
logó ajándé-
kokat kívánok 
Önöknek a Ka-
rácsonyfa alá, 
hiszen magam 
is tisztában va-
gyok azzal, hogy 
milyen nehéz 
helyzetben van az ország és a gyarmaton élô emberek, csalá-
dok nagy többsége, hanem kívánom inkább azt, hogy legalább 
az ünnepek alatt legyen több idejük egymásra, forduljanak több-
ször egymás felé, legyen egymáshoz mindig egy jó szavuk, és ha 
majd elérkezik a Szenteste, és meggyulladnak a gyertyák, akkor 
szeretettel tudjanak egymás szemébe nézni, és ôszinte szívvel 
tudjanak egymásnak boldogságot és békességet kívánni. 

A legszebb ajándék persze, ha egy gyermek születik a csa-
ládba, ez okozza az ember életében a legnagyobb örömet, a leg-
nagyobb boldogságot, hiszen a Karácsony ünnepe is errôl szól 
alapvetôen. Karácsonykor a gyermek Jézus születését ünnepeljük, 
tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a Karácsony a születés ünne-
pe. Egy gyermek születése mindig ünnep, és nem csak annak a 
családnak, amelybe születik, hanem mindannyiunk számára.

Szándékunkban áll Füzesgyarmatot egy családbarát telepü-
léssé tenni, ahol érdemes élni, és ahol jó dolog családot alapí-
tani, és gyermeket nevelni. Ehhez természetesen az elsôdleges 
feltétel, hogy gyermekek szülessenek, hiszen minden újszülött 
egy ajándék a településnek is, éppen ezért szeretnénk itt felso-
rolni anyakönyvi híreink között mindazokat a gyermekeket, akik 
idáig 2010-ben napvilágot láttak.

Homoki viktória 2010-01-05, Béres szabolcs 2010-02-10, 
Hajdu ruben 2010-04-06, szántó Bence 2010-04-22, Baráth 
Johanna 2010-05-13, kártik Janka 2010-06-09, Turbucz Ákos 
2010-06-15, Talpa viktor emanuel 2010-07-10, molnár Ben-
ce 2010-07-27, Farkas Botond 2010-08-09, Gombos Gyöngyi 
anna 2010-08-1, szíjjártó Balázs 2010-09-09, szûcs dénes 
2010-09-15, Bálint marcell 2010-09-20, salló Csaba Bende-
gúz 2010-09-21, szôke levente 2010-09-22, szabó Bianka 
anna 2010-09-21, Csák enikô Csenge 2010-09-24, demján 
angelika 2010-10-04, Nagy antónia 2010-10-05, zagyva la-
ura erika 2010-10-14, szabados dominik 2010-10-20, Tal-
pa szabolcs 2010-10-31, kovács Hanna virág 2010-11-22, 
Nagy ildikó 2010-11-28, Gombos vanda 2010-12-01

Gratulálunk mindegyiküknek, és e helyrôl kívánunk ne-
kik hosszú, tartalmas és boldog életet. Maradjanak itt köztünk 
Füzesgyarmaton, itt vállaljanak munkát, itt alapítsanak családot, 
és itt neveljék fel gyermekeiket.

Mivel nem vagyunk még az év végén, ezért reménykedünk 
abban, hogy ez a lista még szép számmal bôvülni fog, de annak 
örülnénk igazán, ha a következô években külön lapszámot kel-
lene kiadnunk az anyakönyvi hírek miatt, mert annyi csecsemô 
született Füzesgyarmaton, hogy betöltené mind a nyolc oldalt a 
jövôre hasonló idôszakban kiadott újságban. 
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Ez lenne Füzesgyarmaton az igazán boldog Ünnep, és lenne a 
Karácsony igazi üzenete. Ennek szellemében kívánok én is a ma-
gam, a Képviselô-testület és az Önkormányzat minden dolgozója 
nevében Önöknek áldott és békés ünnepeket, boldog Karácsonyt, 
és persze az ideinél boldogabb, sikeresebb Újesztendôt.

Bere Károly, polgármester

ÖNkOrmÁNyzaTi HÍrek
GazdasÁGi PrOGram

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete csat-
lakozott a hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók, 
illetôleg felsôoktatási tanulmányokat a jövô tanévben kezdô fia-
talok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsôoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2010. november 16-
án tartott ülésén tárgyalta a határidôre benyújtott pályázatokat. 
A 34 fô pályázó közül 32 fô rendelkezett a jogosultság összes 
feltételével, közülük 31 fô már felsôoktatási intézményben tanul, 
ezért az „A” típusú támogatásra való jogosultságot állapította meg 
részükre a bizottság, az 1 fô érettségi elôtt álló középiskolás pá-
lyázó részére pedig a „B” típusú támogatásra való jogosultságot. 

Két „A” típusú pályázat nem felelt meg az önkormányzat ren-
deletében meghatározott szociális rászorultság vagyoni, jövedelmi 
feltételeinek, ezért elutasításra kerültek. 

A támogatást elnyerô fiatalok – a megyei önkormányzat tá-
mogatásától függôen - havi 8.000-10.000 Ft ösztöndíjban ré-
szesülnek. 

A Testület legutóbbi ülésén tárgyalt a nyugdíjas korú 
füzesgyarmati lakosok karácsonyi ajándékozásáról is, és tekintet-
tel a nyugdíjtörvény utóbbi években végbement jelentôs változá-
sára, a nyugdíjkorhatár emelkedésére úgy döntött, hogy 2010. 
év Karácsonyára a 60. életévet betöltött füzesgyarmati lakosokat 
megajándékozza egy 3.000 Ft értékû vásárlási utalvánnyal. 

Ezen kívül az Önkormányzat szeretné felhívni az idôs korú la-
kosság figyelmét, hogy a szemétszállítási díj mentességre, illetve 
kedvezményre irányuló kérelmeket 2010. december 31. napjáig 
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális csoportjánál. 

A fizetési kötelezettség alól mentesítést kaphatnak a 75 év 
feletti házaspárok (ha mindkét fél betöltötte a korhatárt), ameny-
nyiben egy fôre jutó jövedelmük nem haladja meg a 42.750.-Ft-
ot, valamint a 75. év feletti egyedül élô személyek, amennyiben 
jövedelmük nem haladja meg az 57.000.-Ft-ot. 

A díjfizetéshez 50 %-os kedvezményt kaphatnak a 75 év feletti 
házaspárok, amennyiben egy fôre jutó jövedelmük nem haladja 
meg az 57.000.-Ft-ot, illetve a 75. év feletti egyedül élô szemé-
lyek, amennyiben jövedelmük nem haladja meg a 65.000.-Ft-ot. 

A Testület a 2010. november 25-én megtartott ülésén el-
fogadta az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót,megalkotta és elfogadta az önkormányzat 2010-
2014. évre szóló gazdasági programját, rendeletet alkotott a 
közterület-felügyelet létrehozásáról, és módosította a közterület-
használatáról és a környezetvédelemrôl szóló rendeletet.

A gazdasági programot teljes terjedelemben, és a lakosságot 
közvetlenül érintô rendeleteket a januári Amondóval külön hírle-
vélben jelentetjük meg.

A környezetvédelmi rendelet-módosításban azokat a problé-
mákat kellett szabályozni, melyek különösen nagy gondot okoznak 
a településen, így az állattartó telepekrôl bekerülô bûz, melynek 
az elhárításáról a gazdálkodókkal történô többszöri egyeztetés 
alapján sem tudtunk megnyugtatóan intézkedni. Ezért szabály-
sértési jogkövetkezménnyel szabályozni kellett annak érdekében, 
hogy Füzesgyarmat valóban egy élhetô település legyen. 

Azt mindenkinek meg kell érteni, hogy ha valóban szándékunk-
ban áll a turizmust fejleszteni, akkor a településen és környékén 

érezhetô bûzt mindenképpen csökkenteni kell, éppen ezért a köz-
területek rendjére és tisztántartására, a közterületre nyúló ágak, 
bokrok lemetszésére vonatkozó és az állattartással kapcsolatos 
szabályokat is részletesebben ki kellett dolgozni, valamint szabá-
lyozni kellett az állati hulladék gyepmesteri telepre történô kiszál-
lításának lehetôségét és kötelezettségét, valamint a költségének 
áthárítását a lakosságra. 

„Az állati hullák, hullarészek, vágásból eredô emberi fogyasz-
tásra nem alkalmas melléktermékek, lejárt szavatosságú, romlott 
állati eredetû élelmiszereket mindenki köteles a gyepmesteri te-
lepre kiszállítani.

A megsemmisítés és az elszállítás költségéhez az önkormány-
zat támogatást nyújt. A felmerült költségeket az önkormányzat 
részben terheli át a lakosságra az alábbiak szerint:

a) 20 kg-ig 30,-Ft/kg
b) 100 kg-ig 50,-Ft/kg
c) 100 kg fölött 75,-Ft/kg.
A lakosság a polgármesteri hivatal által kibocsátott csekket a 

kilogramm szerint befizeti és a befizetett csekk bemutatása mel-
lett helyezheti el a gyepmesteri telepen az állati hulladékot.

Az állati hulladék elhelyezésére – a nagytestû állatok kivételé-
vel – az önkormányzat megfelelô edényzetet biztosít. A lakosság 
ezekbe köteles az elhullott állatokat elhelyezni. 

Az állattartással foglalkozó gazdálkodók és egyéb nagytömegû 
hulladékot elhelyezni szándékozó vállalkozók saját vagy bérelt 
edényzetet kötelesek biztosítani telephelyükön, és kötelesek gon-
doskodni megsemmisítés céljából a rendszeres elszállíttatásáról, 
a költségek viselése mellett.”

Az önkormányzatnak jelenleg 75 Ft-ba kerül kilogrammonként 
az állati hulladék ATEV által történô elszállítása és megsemmisí-
tése ettôl függetlenül 100 kg-ig kedvezményt, azaz támogatást 
ad a lakosság részére azzal, hogy csak részben hárítja át az állati 
hulladék elszállításának és megsemmisítésének a költségét.

A nagytestû állatokat még a lakosság sem szállíthatja ki a 
gyepmesteri telepre, de a 100 kg körüli hulladékot még fogadjuk, 
azonban ez esetben már a tényleges költséget ki kell fizetni.

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy a fenti rendelkezés szabá-
lyait tartsák be, és akinek a háztartásában állati hulladék kelet-
kezik, a polgármesteri hivatal portáján kérjen csekket, fizesse be 
kilogramm szerint az összeget, és a befizetett csekk bemutatása 
mellett helyezheti el a gyepmesteri telepen. 

Az állattartással foglalkozó gazdálkodókra és vállalkozókra ez 
a lehetôség nem vonatkozik, ôk a gyepmesteri telepre nem szál-
líthatnak, saját edényzetbe kötelesek gyûjteni az állati hulladékot 
és az elszállításáról és megsemmisítésérôl a költségek viselése 
mellett gondoskodni.

A zajvédelmi elôírások kiegészítésre kerültek azzal, hogy a 
belterületen a zajkeltô gépek este 20 órától reggel 7 óráig ne 
mûködhessenek, mert nagyon sok lakossági bejelentés érkezett 
eddig, a köznyugalom megsértése miatt.

A közterület-felügyelô intézkedési jogkört kapott a rendeletek 
elôírásainak és szabályainak betartatására és helyszíni bírság 
kiszabására. A város gazdálkodási koncepcióját természetesen 
az országos költségvetés tervezete alapján állítottuk össze, hi-
szen a település fôként az állami támogatásokból, az átengedett 
pénzösszegekbôl és az elnyert pályázati pénzekbôl tud gazdálkod-
ni, így az államháztartás céljai, és kerete alapvetôen meghatároz-
za a helyi lehetôségeket és kötelezettségeket.

Az önkormányzat által elérhetô források számbavétele után 
megállapítható, hogy 2011-ben az önkormányzati költségvetés 
bevételi fôösszege nem fog lehetôséget biztosítani arra, hogy min-
den területen folytathassuk az elmúlt években megszokott gaz-
dálkodást. Az eddig ellátott tevékenységeinket felül kell vizsgálni, 
abból a szempontból, hogy a megvalósítására létezik-e gazdasá-
gosabb megoldás. 

A Polgármesteri Program, illetve az annak alapján készült négy-
éves Gazdasági Program egyértelmûen jelzi, hogy Füzesgyarmat 
Város Önkormányzata úgy kívánja kötelezô feladatait ellátni, illetve 
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úgy vállal fel önként feladatokat, hogy az önkormányzati mûködési 
bevételek és kiadások egyenlege ne képezzen forráshiányt.

Kitûzött cél a település fejlesztése, a gazdaság élénkítése. Ez 
egyrészt azt jelenti, hogy a költségvetés fôösszegén belül a felhal-
mozási bevételek terhére csak felhalmozási kiadások teljesíthetôk, 
másrészt a mûködési kiadások lehetséges csökkentése mellett a 
felhalmozási elôirányzatok növelésére irányul a törekvés, éppen 
ezért a Testület legutóbbi ülésén tárgyalta a 2011. évi gazdálko-
dásra vonatkozó tervezeteket, és a jövô évi költségvetés készíté-
sére vonatkozóan meghozta a szükséges határozatokat.

A Testület a foglalkoztatottság növelése, és a füzesgyarmati 
álláskeresôk munkához jutásának megkönnyítése céljából a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtô támogatását tûzi ki célul. 

A cél megvalósítása érdekében megalkotta a helyi vállalkozások 
munkahelyteremtô támogatásáról szóló rendeletét, mely alapján a 
rendelet hatályba lépése óta az alábbi vállalkozások részesültek 
munkahelyteremtô támogatásban:

1.  HAJDU-FÜZES TÜZÉP KFT. (képviseli: Hajdu István 
ügyvezetô) -1.000.000,-Ft

2.  Hitel Service Kft. (képviseli: Czinege Kálmán Béla 
ügyvezetô) – 500.000,-Ft,

3.  TrinityFilm Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság 
(képviseli: Czeczéné Tóth Mónika) – 1.500.000,-Ft,

4.  Földesi trans-ker Kft-t (képviseli: Földesi Lajos ügyvezetô) 
– 1.000.000,-Ft

5.  Golden Pallet Kft. (képviseli: Pikó Csaba ügyvezetô) – 
2.000.000,-Ft,

6.  Egeresi István magánfuvarozó - 1.000.000,-Ft
7.  Füzes TV Szolgáltató Kft. (képviseli: Szabó Zoltán 

ügyvezetô) 1.000.000,-Ft
8.  Hegyesi Éva Katalin vállalkozó – 300.000,-Ft
9.  Csák Erika vállalkozó – 250.000,-Ft

Civil vilÁG
LoVAS BARáT FIATALoK PALICSoN

A Lovas Barátok Egyesületének három fiatal tagja kapta a 
lehetôséget a Budapesti PACo Produkciós irodától – amely a 
Kalando-Zoo címû Duna tv-s mûsor készítôje -, hogy a képernyô 
elôtt ülô gyerekeknek bemutathassák a Szerbiai Palicson találha-
tó vadasparkot. A kora reggeli indulás sem vette el a kedvet ettôl 
az érdekes kalandtól, hiszen olyan dolgokat láthattunk melyek egy 
„átlagos” látogató számára elérhetetlenek. A három bátor leány 
– név szerint Sándor ágota, Kovács Réka és Poroszlai Ramóna – 
a kamerák elôtti elsô megilletôdöttség után remekül helyt álltak 
az egész napos forgatás közepette. A helyszínen nagy szeretettel 
fogadták kis csapatunkat, és még a kissé csípôs idô sem tudta 
kedvünket szegni. Külön köszönettel tartozunk a füzesgyarmati 
származású Hegedûs Ilonának – aki a fent említett mûsor munka-
társa – a lehetôségért és az egész napos segítségért. A vadaspark 
munkatársai is mindent elkövettek annak érdekében, hogy egy 
igen érdekes félórás mûsor kerekedhessen ki a látogatásból.

A nagy macskákkal való nem túl közeli barátkozás után a bar-
namedve etetése következett, majd melegebb helyet keresve a 
hüllôházat vettük célba. Itt már tapintható közelségbe kerültek 
az állatok hiszen, levedlett kígyóbôrt kaptak a lányok ajándékba, 
majd egy kisebb kígyót meg is simogathattak. Ezek után már a láb-
bal is rendelkezô állatok következtek, egészen pontosan egy gyík 
bogarakkal való jóllakatása volt a cél. Miközben a terráriumokban 
található egyéb állatokkal (pókok, kígyók, teknôsök, halak stb.) 
ismerkedtünk, már a következô állomás ”résztvevôit” készítették 
föl a velünk való találkozásra. Nagy örömünkre egy aranyos vízben 
élô állat volt a soros, akit azt hiszem, sokan nagyon kedvelnek. A 
medence szélén állva pillantottuk meg a két vidám emlôst, akik az 
általunk felkínált finom falatok láttán simogatható közelségbe me-
részkedtek. Bizony, ha még nem teljesen világos mely állatokról 
beszélek, akkor elárulom: fókákat érinthettünk meg és barátkoz-
hattunk velük. Egész napos látogatásunk egy igen érdekes állo-
mása volt a madarak részére fenntartott kifutó. A különlegességet 
az jelentette, hogy november végén gólyákat láthattunk illetve 
meg is etethettük ôket. A nem mindennapi dolog azért fordulha-
tott elô, mert egy igen „lusta” madárpárról volt szó, ugyanis amíg 
etetik ôket mindenféle finomsággal nem hajlandóak útra kelni, 
megtagadva ezzel költözô madár mivoltukat. Meglátogathattuk 
a téli szállásukon lévô afrikai vadakat is. Találkozhattunk a park 
elefántjával, tevéivel, keselyûivel. A látogatóktól elzárt területen 
található az állatkert menhelye, ahol a környéken talált sérült vagy 
elkobzott állatok találhatóak. A vendéglátónk elmondásából az is 
kiderült, hogy milyen fontos és sokrétû egy állatkert tevékenysé-
ge. A fajok bemutatásán túl a génmegôrzésben, a szaporításban 
és a természetvédelemben is fontos szerep hárul az állatkertek-
re. A forgatott anyagból készült félórás filmet mindenki megte-
kintheti december 26-án délelôtt a Duna TV Kalando-Zoo címû 
mûsorában. Mindezek mellett melegen ajánlom a családoknak is 
az ideális kirándulóhelyet, a Szabadka mellett található Palicsot , 
hiszen a vadasparkon túl egyéb látványossággal is szolgál. Többek 
között itt található Szerbia legnagyobb tava. 

Végezetül ajánlom mindenki figyelmébe a Lovas Barátok Egye-
sületének megújult honlapját, mely elérhetô a www.lovasbaratok.
hu címen.

H.

FÜzesGyarmaTi Gyerekek JÁrTak BUdaPesTeN

Immár hagyománynak mondható, hogy december hónapban, 
a Mikulás közeledtével a füzesgyarmati gyermekek részére ki-
rándulást szervezek a Fôvárosi Nagycirkuszba és a Parlamentbe. 
Nem történt ez másképp ebben az évben sem. 2010. december 
6-án 66 fô vett részt az említett kiránduláson. A gyermekek kivá-
lasztását, mint mindig most is az osztályfônökökre bíztam.

Az utazás vonattal történt, amit nagyon élveztek a gyermekek. 
A metrózás külön tetszett a gyerekeknek. 

Budapesten további 10 fô csatlakozott hozzánk, akik a Fôvárosi 
Gyermekvédelmi Intézménybôl jöttek, akikkel szintén jó kapcso-
latot ápolok. A „Mi van a puttonyban” címû elôadás 11 órakor 
kezdôdött, amit már nagy izgalommal vártak a lurkók. A két órás 
színvonalas mûsorban többek közt láthattunk zsonglôrt, akroba-
tákat, ugró-csoportot, erôemelô-számot, bohócokat, állatidomá-
rokat. Meglepetés vendég L.L. Junior volt, akit hatalmas tapssal 
és kiabálással köszöntöttek a gyerekek. A mûsort a füzesgyarmati 
gyerekek az elsô sorokból figyelhették, ezért többen kezet fogtak 
a fellépôvel - ami szintén nagy örömet jelentett számukra – illetve 
Nagy Bíborkát a mûsorvezetô kihívta a porondra, ahol különbözô 
közlekedésbiztonsági kérdésekre kellett választ adnia. A kislány 
nagyon ügyes volt, így ajándékokat is kapott. Az elôadás idejében 
többször is szaloncukor áradat repült a gyerekek felé.

Kirándulásunk következô úti célja a Parlament volt, ahol Varga 
Zoltán az MSZP országgyûlési képviselôje várta a nagy létszámú 
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csoportot. A csoport szerencsés volt, mert láthatta a koronaék-
szereknél az ôrségváltást is, illetve tájékoztatást kaphattunk a 
csoportvezetôtôl az épület múltjáról és jelenérôl egyaránt.

A program végeztével indult is a „kis” csoport a Nyugati Pá-
lyaudvarra. Este 8 órakor ért haza a csapat fáradtan, de bízom 
benne, hogy a kirándulás megérte a fáradtságot és sok-sok él-
ménnyel lettek gazdagabbak a gyerekek!

Külö köszönet a négy kísérô felnôttnek, Huszár Istvánnak, 
Bánfi Attila Intézményvezetônek, Gorgyánné Nagy Annamária 
tanárnônek és a szülôknek, hogy elengedték és rám bízták gyer-
mekeiket!

Az általam létrehozott füzesgyarmati Grund Klub továbbra is 
fontos feladatának tekinti a gyermekek és az ifjúság szabadidôs 
eltöltését. Azok a gyerekek illetve felnôttek, akik eddig csatla-
koztak a Klubhoz, továbbra is kedvezménnyel vehetnek részt a 
különbözô programokon. A regisztráció semmiféle kötelezettség-
gel nem jár csak kedvezményekkel!

Felhívnám az érdeklôdôk figyelmét, hogy elkezdtem szervezni 
a következô programot, mely program állomása a Nemzeti Jég-
színház lesz!

Suchné Szabó Edit
Füzesgyarmati Grund Klub vezetôje, Önkormányzati képviselô

BemUTaTkOzik a marGaréTa CsalÁdOs eGyesÜleT

2010. júliusában több füzesgyarmati édesanyával és édes-
apával létrehoztuk a Margaréta Családos Egyesület (Az egyesület 
elnöke: Kovácsné Czeglédi Mária Tünde), mert hiányát éreztük 
egy olyan közösségnek, ahol a családok, nagycsaládok együtt 
tevékenykednek nemcsak saját magukért, hanem a település la-
kosaiért is. Az elmúlt években is sok szülôvel összefogva részt vet-
tünk és segítettük azokat a rendezvényeket, amelyek valamilyen 
módon a családokhoz, gyerekekhez kapcsolódtak.

Az egyesületünk célja: a családok és nagycsaládok érdekei-
nek képviselete; felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, 
amelyeket a családok, nagycsaládok képviselnek; rendezvények, 
konferenciák, tanfolyamok szervezése, a családok egymást ismerô 
és segítô közösségekké szervezése, a közösség mûködtetése. A 
tagság nagyon jól tudja hasznosítani erôforrásait, a szervezések 
során mindenki elmondja ötleteit, mi az, amivel hozzá tud járulni 
a programokhoz.

December elején került megrendezésre a Családi Sportnap, 
ahol egy vidám, mozgalmas délutánt töltöttünk együtt. Az ötletadó 
- Kovács Zoltán - különbözô sorversenyekkel, ügyességi feladatok-
kal fárasztotta le kellemesen a résztvevôket. 

Az idei évre még tervezett programjaink:

•  „Adventi börze”, mely együttmûködés keretében, az általá-
nos iskolával közösen valósul meg. 

•  Családi Karácsonyi Kézmûves-délután, ajándékkészítéssel. 
Különbözô pályázatok benyújtásával szeretnénk az Egyesület 
életét tartalmasabbá tenni. Jelenleg számítógép-ismeret és 

Internet tanfolyamra pályáztunk, valamint 2 tagunk pályázat-
írói képzésen vesz részt. 

Jövôbeni terveink: a település családjai számára hasznos in-
formációkat, programokat, rendezvényeket szervezni, nyújtani. 
(országos Családi Nap, Prevenciós célú egészségmegôrzô nap, 
Honlap mûködtetése…) Év vége közeledtével minden kedves 
füzesgyarmati lakosnak békés, áldott karácsonyi ünnepeket és 
egészségben gazdag boldog új évet kívánunk!

A bemutatkozó anyagot készítette Kovácsné Czeglédi Mária 
Tünde és Csontosné Lakatos Gabriella.

az ÖsvéNy esélyNÖvelô alaPÍTvÁNy múlTJa és JÖvôJe

A civil világban nagyon komoly eredményeket ért el a Bere 
Károly által alapított Ösvény Esélynövelô Alapítvány. A szervezet 
létrehozóját kértük meg, hogy mutassa be az olvasóknak az ala-
pítvány tevékenységét.

– Mióta mûködik az Alapítvány, és milyen célból jött létre?
– 1999-ben alakultunk, és a 11. éve közhasznú minôsítéssel 

mûködô Alapítványunk filozófiája a füzesgyarmati emberek élet-
esélyeinek növelése, információval való ellátása. Mûködésünk 
során kulturális-, oktatási-, szociális programokat szervezünk, ki-
emelten kezeljük a munkanélküliség kérdését, ennek leküzdésére 
foglalkoztatáspolitikai programokat bonyolítunk le. Célunk tehát 
olyan fejlesztô programok megvalósítása, melyek hozzájárulnak a 
település és a kistérség foglalkoztatási helyzetének javításához.

– Mégis miben nyilvánul ez meg?
– Nos, az alapító okiratban foglalt közhasznú tevékenységi köre-

ink például a munkaerôpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzése, 
foglalkoztatásuk elôsegítése, a megváltozott munkaképességûek 
foglalkoztatása, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások végzése, 
munkaközvetítés és kölcsönzés szervezése. Feladatunk még a 
hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlôségének 
elôsegítése, különös tekintettel a falusi – tanyasi térségben élôkre 
és az egészség megôrzés, betegség megelôzés, gyógyító-, egész-
ségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint a tevékenységeink 
közé tartozik az Euro-atlanti Integráció elôsegítése, Európai Uniós 
programok szervezése.

– Jelenleg mivel foglalkozik az Alapítvány?
– Négy területen mûködünk. Mûködtetjük a civil irodát, részt 

veszünk a munkanélküliség kezelésében, a felnôttképzésben 
és egyéb foglalkozáspolitikai tevékenységekben, mûködtetjük 
a Nappali Ellátó és Szociális Foglalkoztatót és megváltozott 
munkaképességû személyeket foglalkoztatunk.

– Mit tudhatunk ezekrôl a tevékenységekrôl?
– Civil irodánkban pályázati tanácsadással, pályázatírással, pá-

lyázatfigyeléssel, forrásfelkutatással, és egyéb irodai szolgáltatá-
sokkal várjuk ügyfeleinket. (Tanácsadás, szociális ügyek intézése, 
Önéletrajz írás, faxolás, internetezés, fénymásolás) Civil szerveze-
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teknek segítünk pályázatok megírásában, elszámolásban, egyéb 
beszámolók, nyomtatványok készítésében, valamint pályázati- és 
pénzügyi tanácsadást nyújtunk részükre. Ezen kívül alapítványunk 
minden évben a helyi civil szervezeteknek segítséget nyújt pályá-
zatok, beszámolók, adatlapok, regisztrációk, jelentések elkészí-
tésében. Az NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) által kiírt mûködési 
pályázatokat készítettük el több szervezetnek is, melyen minden 
pályázó sikeresen szerepelt. 

Szervezetünk alapító tagja a Körös-sárréti Civil Szerveze-
tek Szövetségének, melynek elsôdleges célja, a Körös-sárréti 
mikro-régióban a civil szervezetek tevékenységének, szorosabb 
együttmûködésének kialakítása. A Szövetség tagszervezeteként 
aktívan részt veszünk a munkában.

– Mit tud tenni az Alapítvány a munkanélküliség kezelé-
sében?

– Az elmúlt években több hazai és EU-s programot bonyo-
lítottunk le, ezek közül a legjelentôsebbek: például a PHARE 
Drog-prevenciós program – iskolai drogmegelôzés (Dévaványa, 
Szeghalom, Füzesgyarmat), a HEFoP 1.3.1 – „Mi Nôk is állást 
keresünk!” – oKJ-s Gyógy-masszôr és szociális asszisztens kép-
zések 27 nô részére, a PHARE - „Van remény, segítség a szenve-
délybetegeknek Észak-békésben” – oxigén Életmód Klub, az oFA 
- Rehabilitációs üzem korszerûsítése, vagy a Dél–alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ - Megváltozott munkaképességû személyek 
foglalkoztatása,

– Beszéljen nekünk a Nappali Ellátó és Szociális foglal-
koztatóról.

– Alapítványunk mûködtette és önkéntes alapon mûködteti 
Észak-Békésben a Szenvedélybeteg Közösségi Ellátást. Jelenleg a 
Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátójában és Szociális Foglalkozta-
tójában 60 fô megváltozott munkaképességû személyt foglalkoz-
tatunk. Szervezetünk 2008. június óta mûködteti Nappali Ellátóját 
és Szociális Foglalkoztatóját a Klapka u. 33. szám alatt.

Az Alapítvány Gondozási Központ keretében ellátott Nappali 
ellátás célja: hogy az általa gondozott kliensek integrált és teljes 
jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve visszaintegrálód-
janak a közösségbe. A nappali ellátás a re-integráció mellett sze-
repet vállal az elsôdleges prevencióban is azáltal, hogy a mentális 
problémákkal, szocializációs nehézségekkel küzdô, krízisben lévô, 
nem diagnosztizált betegek számára is egyéni szükségletekre ala-
pozott hosszabb távú szociális és mentális gondozást, az életvitel, 
életvezetés segítését nyújtja.

– Mi a helyzet a megváltozott munkaképességû szemé-
lyek foglalkoztatása terén?

– Szervezetünk 140 fôt foglalkoztat, ebbôl 130 megváltozott 
munkaképességû személy. 2006 óta Alapítványunk KIEMELT ta-
núsítvánnyal rendelkezô akkreditált foglalkoztatóvá lett minôsítve. 
2006. November 1–tôl mûködteti Rehabilitációs Üzemét 
Füzesgyarmaton. A Dél–alföldi Regionális Munkaügyi Központ-
tal és Biharugra Községgel való eredményes együttmûködésnek 
köszönhetôen, Biharugrán is létrehozott egy rehabilitációs foglal-
koztató üzemet. Szolgáltatásaink közé tartozik akár bérmunka ke-
retében is például ajándék- és dísztárgyak készítése, elektronikai 
összeszerelés, tekercselés, elektronikai alkatrészgyártás, mûanyag 
fröccsöntés, vákuumformázás, expandált polisztirolhab feldolgo-
zás, mûanyag csomagoló eszközgyártás és a parkgondozás.

– Köszönjük szépen a kimerítô tájékoztatást.
KZ

HiT, reméNy és JóCselekedeT
Egyházi oldal

a falak leomlanak
Adventi játszóház a Református gyülekezetben

Isten kegyelmébôl 2010. november 27-én ismét megtartottuk 
a szokásos adventi játszóházunkat. A gyermekek vidám hangulat-
ban tölthettek egy délelôttöt, ahol hallhattak Isten szeretetérôl, 
karácsony igazi üzenetérôl, barkácsolhattak, színezhettek, adventi 
koszorút, karácsonyi díszeket készíthettek. Évrôl-évre tapasztal-
tuk, hogy gyermekalkalmainkon növekszik a létszám. Ez is indo-
kolta, hogy a gyülekezeti házban idén falat bontsunk, s nagyobbá 
tegyük a gyülekezeti termet. A falat kibontottuk, azonban idén 
már ez is kevésnek bizonyult. olyan nagy létszámban vettek részt 
ezen az alkalmon a gyermekek, hogy bizony kicsinek bizonyult a 
gyülekezeti ház. Sok jó ember kis helyen is elfér, tartja a mondás, 
ezért mi is összehúztuk magunkat, s addig pakoltunk s forgattuk 
a dolgokat, míg végül valahogy csak elfértünk. A falak leomlanak, 
de nem csak a gyülekezeti házban, hanem a szívekben is. Azok a 
falak, amelyeket az elmúlt évtizedekben emeltek egyház és em-
berek között, gyülekezet és családok között, lelkipásztor és gyer-
mekek között leomlanak. Egyre többen tapasztalják meg, hogy 
ôszinte szeretettel foglalkozunk a gyermekekkel és az emberekkel. 
Szeretni csak az tud, aki megtapasztalta saját életében a szerete-
tet. Mi megtapasztaltuk Isten szeretetét, ezt adjuk tovább.

a szereTeT ÜNNePe
(Karácsonyi gondolatok)

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz Ôbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

(János evangéliuma 3,16)

Karácsonyt mindenekelôtt a szeretet ünnepének tartjuk. Ez az 
ünnep minden embert megmozgat, hívôt és hitetlent egyaránt. Ké-
szülünk a karácsonyra, ajándékot vásárolunk, ünnepi ebédet készí-
tünk, karácsonyfát öltöztetünk, stb. Minden család életében fontos 
szerepet kap ez az ünnep, ki-ki a maga módján ünnepel, másként 
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éli meg ezeket a napokat, mint a hétköznapokat. Az utóbbi idôben 
azonban egyre több ember a karácsonynak nem az ünnepi részét, 
hanem a gonddal terhelt részét éli meg. A szeretet ünnepébôl, a 
Mit vegyek? Mit fôzzek? ünnepe lett. Rohanva, görcsösen készü-
lünk a karácsony estére, sokszor családi szóváltások és feszültsé-
gek közepette, hogy utána egy pár óráig felmutassuk, mennyire 
szeretjük egymást. olyan vásárlási láz és olyan csillogás veszi körül 
a karácsonyt, amely nagyon távol van az igazi ünneptôl.

Az elsô karácsony ugyanis nem a nagy vásárlásról szólt, ha-
nem a szerénységrôl. Isten fia istállóba érkezik meg, nem fényes 
palotába. Nem a csillogásról szólt, hiszen ott csak a csillagok ra-
gyogtak, s azok közül is egy volt, amely nagyon tündöklött. Ez 
vezetett Jézushoz, az Isten fiához. Nem volt külsô gazdagság és 
fényesség. De volt békesség, öröm és szeretet. 

Vajon miért ünneplünk mi akkor olyan másképpen? Bizonyára 
azért, mert távol kerültünk az igazi karácsonytól. Karácsony „csu-
pán” az emberi szeretet ünnepe lett, s az emberi szeretetbôl sokszor 
csak a külsô dolgokra telik. Az elsô karácsony az Isten szeretetérôl 
szólt. Arról, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta értünk. Azért, hogy megmentse, megváltsa életünket. Elküldte 
ebbe a világba törékeny gyermekként, majd bûneinkért keresztha-
lálra adta. Mindez arra tanít bennünket, hogy fogadjuk el Jézust 
megváltónknak és ilyen önfeláldozó szeretettel szeressük egymást 
és szeressük Istent. De ne csak az ünnepnapokon.

Baráth János, református lelkész

Ünnepi alkalmak a Református Gyülekezetben:

•  december 24. péntek 16.00 óra Szentesti istentisztelet, 
gyermek mûsor, Templom

•  december 25. szombat 10.00 óra Karácsony I. napi úrva-
csorás istentisztelet, Templom

•  december 26. vasárnap 10.00 óra Karácsony II. napi isten-
tisztelet, Gyülekezeti terem

•  december 31. péntek 16.00 óra Óévi istentisztelet, Gyüle-
kezeti terem

•  Január 1. szombat 10.00 óra Újévi istentisztelet, Gyülekezeti 
terem

karÁCsONy Felé

„ Szüless meg bennünk, tisztaság, 
szüless meg bennünk, béke, 
s tedd kezedet a vad világ 
lázas ütôerére. 
Szüless meg bennünk, szeretet, 
te legszebb lelki virtus, 
teremts bennünk új életet, 
szüless meg bennünk, Krisztus!”

Van-e ezekben a napokban köztünk olyan ember, aki nem 
gyermeki álmokkal közeledne Karácsonyhoz? Milyen jó lenne, ha 
az adventi úton tudatosulna bennünk, hogy a legszebb álom va-
lóra válásának szent estéjén a szeretet földi megnyilvánulásai, az 
ajándékozáson, a találkozásokon, az együttléteken túl, és azok 
fölött, az álmok beteljesítôje a megszületett isteni szeretet, Jézus, 
a betlehemi gyermek. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan in-
dultunk neki az adventi útnak, hogy a karácsonyi megérkezésünk 
felemelô érzésekkel tegyen gazdagabbakká.

Túrmezei Erzsébet, evangélikus diakonissza hívogató, gyönyörû 
verssorai kívánkoznak ide útravalóul : 

„Halk hóesésben karácsony elôtt / megyek az utamon egye-
dül…/ Mind halványak, ködbeveszôk / az Ipolyon túli hegyek…/ 
Most Betlehem felé megyek. / Bent szívemben az öröm / Boldog 
glóriát hegedül. / Fehér utamra hirtelen / árnyék vetôdik, vádló 
kérdés : / A pásztorok is együtt mentek, / a bölcsek is hárman 

voltak…/ Mit mond a betlehemi gyermek, / hogyha senki nem lesz 
velem, / ha egymagamban érkezem? / Hát az én szívem nem do-
bogja / karácsony örök riadóját : / Menjünk el mind Betlehemig? / 
Kinyújtom keresô kezem : / ráncos, öreg kezek, / kicsiny gyermek-
kezek / simuljanak belé! / Induljunk együtt Betlehem felé! / Együtt 
a gyászolókkal, / az egyedül valókkal! / Hiszen a nagy örömbôl 
/ mindnyájunknak telik! / A jászol mellett / ma mindnyájunkra / 
üdvösség derül! : / H A L K  H Ó E S É S B E N, / B E T L E H E M 
F E L É , / N E   M E N J Ü N K   E G Y E D Ü L !”

A valóra vált karácsonyi beteljesedés így lesz Istentôl kapott 
igazi ajándék. Menjünk együtt, városunk minden lakója, mert Jézus 
mindenkinek megszületik itt is, nem csak a „kiválasztottaknak”. 
Ezzel a hívással szólítok meg szerényen minden füzesgyarmati la-
kost a kis unitárius gyülekezet nevében, kívánva szép karácsonyt 
és boldog, Istentôl áldott 2011-es új esztendôt. Székely-magyar 
köszöntéssel : Bort! Búzát! Békességet!

Balázsi László, mb.püspök-fôjegyzô

lekTOrrÁ avaTÁs az eGri BazilikÁBaN

Mint minden évben, idén is az egyházi év utolsó vasárnap-
ján, Krisztus Király ünnepén került sor az egri kispapok felava-
tására. Erre a jeles alkalomra Cibian Miklós atya vezetésével, 
Füzesgyarmatról és környékérôl mintegy 50 fôs csoport zarándo-
kolt el az egri bazilikába, ahol egyházközségeik kispapját olasz 
Lajost, Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök szentmise keretében 
lektorrá avatta.

Az Egyház hagyománya szerint a lektori szolgálat férfiaknak van 
fenntartva. Azoknak, akik az egyházi rend (papság) szentségében 
kívánnak részesülni, egy bizonyos ideig vállalniuk kell a lektori 
szolgálatot, hogy jobban felkészüljenek az ige és az oltár jövendô 
szolgálatára. A lektor sajátos feladata, hogy Isten igéjét hozzáértô 
módon olvassa fel a liturgikus közösségben.

Az avatást ôszi séta követte Eger belvárosában. Ezután pedig 
megnézhettük a pappá formálódás helyszínét, a 306 éves múltra 
visszatekintô Egri Érseki Hittudományi Fôiskolát és Papnevelô In-
tézetet. Izgalmas volt bepillantást nyerni a kispapok zárt világába. 
Az évben ez az egyetlen nap, amikor a növendékek kívülállóknak 
megmutathatják személyes életterüket.

Egy nagyon emlékezetes, szép napot töltöttünk Egerben. Ez-
úton szeretnénk megköszönni Füzesgyarmati Önkormányzatnak, 
hogy hozzájárult ennek a zarándoklatnak a megvalósulásához.

olasz Csaba, II. éves teológus

kÖzérdekô iNFOrmÁCiók

sPOrT
maGasaBB OszTÁlyBaN iNdUlHaT a FOCiCsaPaT

Labdarúgó szakosztályunk az elôzô 
bajnokság (2009-2010) megnyerésé-
vel jogot szerzett a megyei I. osztály-
ban való indulásra. Ez megnövekedett 
szakmai és ezzel együtt járó anyagi 
követelményeket támasztott elénk. A 
magasabb osztályban további 4 után-
pótlás csapat versenyeztetését teszik 
kötelezôvé, emellett többe kerülnek a 
versenyeztetés költségei is. Saját forrá-
saink bôvítésével és Önkormányzatunk 

hathatós támogatásával sikerült elôteremteni az osztályváltás 
kiadásának fedezetét. Szorosabbra fûztük a kapcsolatot az álta-
lános Iskolával és a vele párhuzamosan mûködô Gyöngyhalász 
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Utánpótlás Egyesülettel, így megoldódtak a gyermekkorú csa-
pataink (u-7, u-9, u-11, u-14) versenyeztetésének személyi és 
szakmai feltételei. U-16, U-19 és felnôtt csapatunk irányítását 
közvetlenül a szakosztály végzi el. Újoncként a célkitûzésünk ered-
mény szempontjából 8-12. hely volt, amit a 10. hely elérésével 
eddig teljesítettünk. Emellett szerettünk volna minél több fiatal-
nak játéklehetôséget biztosítani is, illetve a legjobb csapatoknak 
is méltó partnerei lenni, ezen elvárásnak is meg tudtunk felelni. 
Zökkenômentesen tudták csapataink végigsportolni az ôszi idényt, 
reménykedünk a tavaszi hasonló folytatásban!

Boros Tibor, labdarúgó szakosztályvezetô

A Mikulás Kupa végeredménye:
 6. hely Sárrétudvari
5. hely Mezôberény
4. hely Szeghalom
3. hely Gyomaendrôd
2. hely Köröstarcsa
1. hely Füzesgyarmat
 
Különdíjasok:
Torna gólkirálya: Hôgyes Rita Szeghalom
Torna legjobb kapusa: Filimon Eliza Gyomaendrôd
Torna legjobb játékosa: Gyaraki Zsófia Köröstarcsa
Torna legjobb hazai játékosa: Megyesi Zsanett
 
Gyôztes csapat tagjai:

Megyesi Zsanett, Jónás Boglárka, Petri Zsófia, Fodor Csilla, 
Baksa ágnes, Bujdosó Judit, Zsíros Patrica, Csák Fruzsina, Szabó 
Réka, Szekeres Bianka, Nagy Erika, Vízer Erika

sPOrTCsarNOk reNdezvéNyei deCemBer HóNaPBaN

dec. 4.: XVII. Téli teremlabdarúgó bajnokság fordulói
dec. 6.: XV. Mikulás Kupa Lány kézilabda torna
dec. 8.: Baranyi János Labdarúgó Torna
dec. 10-11-12.: I Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna
dec. 18: XVII. Téli teremlabdarúgó bajnokság fordulói
dec. 19.  Városi Családi Sportnap a Sárréti Gyöngyhalász 

Gyermeksport Egyesület szervezésében

Xv. mikUlÁs kUPa lÁNy kézilaBda TOrNa

1996-óta kerül évenként hagyományosan megrendezésre Mi-
kulás Kupa lány kézilabda torna a 7.-8. osztályos lányok részére.

A verseny célja: a téli idôszakban viszonylag kevesebb játék 
lehetôség van, ezért szeretnénk versenyzési lehetôséget bizto-

sítani, sportbarátság ápolása, hagyományteremtés a verseny 
évenkénti megrendezéséhez. A verseny rendezôje: Sárréti 
Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület. Az idén 6 csapat részt 
vételével rendeztük meg kupánkat.

Mezôberény, Köröstarcsa, Gyomaendrôd, Szeghalom, Sárrét-
udvari és a hazai Füzesgyarmat csapata.

eGészséGÜGy

a BmkT PÁNdy k. kórHÁz szeGHalmi reNdelôiNTézeT

reNdelési idôk: 

Belgyógyászat:  hétfô-péntek 8.00-14.00 Dr Ali Abdulmoghi 
Mohamed

sebészet:  kedd 8-12 Dr. Dobai Attila,  
szerda 8.00-12.00 Dr. Nábrádi Zoltán

Nögyógyászat hétfô-péntek 8.00-14.00 Dr Gheith Saoud
szemészet:  kedd, csütörtök 9.00-13.00 ( elôjegyzés) 

Gyulai orvosok, szerda 7.45-15.45 Dr. Törös Attila
röntgen: hétfô-péntek 8.00-14.00Gyulai leletezés
Ultrahang:  szerda 15.00-18.00, csütörtök 14.00-18.00 

(elôjegyzés) Dr. Mikó Zoltán
labor:  hétfô-péntekig : 7.00-10.00 vérvétel, utána leletkiadás 

14.00-ig
Bôrgyógyászat:  hétfô, kedd, csütörtök, péntek 8.00-14.00 Dr. 

Vitális Gyöngyi
Pszichiátria gondozás és szakrendelés:
hétfô, szerda péntek 8.00-14.00 Dr. Molnár Béla
addiktológia: csütörtök 8.00-10.00 Dr. Molnár Béla
Tüdôgyógyászat: hétfô, csütörtök 8.00-16.00 Dr. Bíró Margit
Tüdôszûrés: kedd-szerda-péntek 10.00-16.00
Urológia: hétfô 11.00-14.00 Dr. Adnan Watfa
Foglalkozás egészségügy:  hétfô 8.30-1130, kedd 8.30-

12.30, csütörtök 8.30-12.30
egészségügyi központ
Füzesgyarmat 5525 Széchenyi u. 1.
Tel.: 06/66.491-570, 491-179

Háziorvosok közvetlenül hívható telefonszámai: 
Dr. Pikó Eszter: 66/491-060
Dr. Sánta Tibor: 66/490-995 
Dr. Barta Krisztina: 66/400-837 

TérséGi HÍrek

kisTérséGÜNk kÖzmûvelôdésérôl TaNÁCskOzTak

A Szeghalmi Kistérség Többcélú Társulás Tourinform Körös-
Sárrét Irodája az idén is pályázott a Közkincs- kerekasztal 
mûködtetését segítô támogatásra. A tavalyi program által létre-
jött egy új kistérségi szintû kulturális - szakmai érdekegyeztetô 
fórum. A résztvevô közmûvelôdési - és közgyûjteményben dolgozó 
munkatársak összefogása eredményeként folyamatosabbá vált 
az információközvetítés a térségben mûködô kulturális intéz-
mények és civil szervezetek között. Közös projektlistát állítottak 
össze, s megkezdôdtek az elôkészületek a kistérségi kulturális, 
közmûvelôdési stratégia elkészítésére. 

A projekt részeként 2010. november 30-án került sor Vésztôn 
a Kistérségi Közmûvelôdési Konferencia megrendezésére. A ren-
dezvény sikerét az is mutatja, hogy több mint 40 résztvevôje volt 
az eseménynek. Az esemény a vésztôi Mûvészeti Iskola tanu-
lóinak bemutatójával kezdôdött, majd Csôsz Ferenc, a Vésztôi 
Mûvelôdési Központ igazgatója köszöntötte a résztvevôket. Ez-



után Molnár Sándor Vésztô polgármestere üdvözölte a vendége-
ket, méltatta az esemény és a helyi értékek fontosságát, majd 
Bere Károlynak, a szeghalmi Kistérség elnökének, Füzesgyarmat 
polgármestere hangsúlyozta az összefogás szükségességét a kis-
térség települései között a kultúra és a közmûvelôdés területén 
is. Ezt követôen Török József, a Dél-alföldi Regionális Kulturális 
Iroda vezetôje foglalta össze a Közkincs Kerekasztalok pályázati 
rendszerét és jelentôségét a régióban. Tôkésné Gali Mónika – a 
konferencia szervezôje – a kistérségben dolgozó közmûvelôdési 
szakemberek együttmûködésének eredményeirôl és a tervekrôl 
beszélt. Ezt követôen a települések mutathatták be kulturális éle-
tüket, hagyományaikat, rendezvényeiket. Hasznos információkat 
tudhattak meg a résztvevôk egy-egy város vagy község kulturális 
tevékenységérôl, szellemi értékeirôl. A következô szakmai fórum 
helyszíne Ecsegfalva lesz.

TOUriNFOrm

A ToURINFoRM KÖRÖS – SáRRÉT Szeghalmon a Polgármes-
teri Hivatal földszintjén található. (Szabadság tér 4-8.). Az Iroda 
sokszínû tevékenysége mellett a követezô szolgáltatásokkal várja 
a betérôket: 

•  Jegyértékesítés, Ibsen bérletek árusítása;
•  belföldi turistainformáció; programszervezés; 
•  ingyenes kiadványok terjesztése; információnyújtás belföldi 

programajánlatokról és szálláslehetôségekrôl; 
•  üdülési csekkel kapcsolatos információk nyújtása; 
•  csoportkísérés; 1 napos programok összeállítása; 
•  a Körös-Sárréti Hírlap szerkesztése; hirdetésfelvétel a Körös-

Sárréti Hírlapba és a Szuperinfóba,
•  Turisztikai szolgáltatók részére marketing tanácsadás.
Kérje e-mailben hetente többször is megjelenô elektronikus 

hírlevelünket, melyben partnereinket az aktuális térségi és orszá-
gos turisztikai információkról tájékoztatjuk!
Feliratkozás: szeghalom@tourinform.hu; Tel.: 66/470-395, 
E-mail: szeghalom@tourinform.hu, www.sarretitura.hu; 
facebook: tourinform körös-sarret

meGúJUlTUNk!

Köszöntjük Önt a megújult Amon-
dóban. Bízunk abban, hogy egyre 
több információt tudunk városunk 
életével kapcsolatban nyújtani, mind-
ezt megpróbáljuk egy szebb küllem-
ben tenni, remélhetôleg gazdagabb 
tartalommal. Régi vágyunk válik 
valóra most, fogadják szeretettel és 
forgassák olyan örömmel, ahogyan 
mi készültünk a megjelenés napjára. 
áldott karácsonyi ünnepeket, és egy 
békésebb, boldogabb új esztendôt kí-
vánunk a város minden lakójának!

A szerkesztôség nevében: Ibrányi Éva, alpolgármester

Városi Karácsony
2010. deCemBer 21-éN keddeN
a FÜzesGyarmaTi vÁrOsi sPOrTCsarNOkBaN 

14 órÁTól:
a kOssUTH laJOs alaPFOkú PedaGóGiai
iNTézméNy diÁkJaiNak mûsOra

15 órÁTól: szélKiáltó
eGyÜTTes kONCerTJe

a BeléPés dÍJTalaN!

miNdeNkiT szereTeTTel vÁrUNk!
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