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AJÁNLÓ

TERMÁLVÍZ PROGRAM 
GYARMATON
Egy hosszútávú energeti-
kai fejlesztésrôl döntött a 
Képviselô-testület, amely 
a megújuló energiaforrá-
sokat hasznosítaná.
 2. oldal

ELINDULT A BURSA
Október végétôl lehet 
benyújtani a BURSA 
HUNGARICA ösztöndíj pá-
lyázatra az igényléseket.
 3. oldal

FELVIDÉKEN ÉS A SZÉ-
KELYEKNÉL IS JÁRTAK 
LOVASAINK
A lovastorna csapat kül-
földön is képviselte a 
várost.
 5. oldal

AJÁNLÓ

40 ÉVES A NÉPDALKÖR
Az Arany Páva-díjas nép-
dalkörösök szép jubile-
umot ünnepeltek idén 
ôsszel. 8. oldal

FIGYELJÜNK GYERME-
KEINK BIZTONSÁGÁRA!
A tanév megkezdésével 
fokozottan fi gyelni kell 
gyermekeink biztonságos 
közlekedésére. Ezzel kap-
csolatban adnak hasznos 
tanácsokat a Rendôrség 
szakemberei. 9. oldal

VEKERDY TAMÁS GYAR-
MATON
A neves gyermekpszicho-
lógus nevelési tanácsait 
hallgathatják meg a Vá-
rosháza dísztermében.
 9. oldal

Jó ütemben halad, és év végéig be is fejezôdik a kerékpárút-hálózat 
fejlesztése, amelynek köszönhetôen nem csak új szakaszokkal gaz-
dagodik a város, hanem a régiek is megújulnak. 3.oldal

MEGVALÓSULT CÉLOK, MEGNYÍLÓ LEHETÔSÉGEK

BESZÉLGETÉS BERE KÁROLY POLGÁRMESTERREL

Félidôhöz érkezett az önkormányzati választási ciklus. Ennek kapcsán 
kértük meg Bere Károly polgármester urat, hogy adjon egy rövid ösz-
szegzést az elmúlt két esztendôrôl, milyen terveket és célokat sikerült 
az eltelt idôszakban megvalósítani, és hogy milyen feladatok várnak 
még a továbbiakban az önkormányzatra a jövôben.

- Elöljáróban azzal kezdeném, hogy egy rendkívül nehéz helyzetben 
vágtunk bele 2010-ben a város ügyeinek irányításába. Egy elhúzódó 
világválság közepette, amikor az államadósság többszörösére nôtt, és a 

lakosság mellett az önkormányzatoknak is komoly nehézségekkel kellett szembenézniük, a legtöbb helyen még a tele-
pülés mûködtetése is akadályokba ütközött, mivel az önkormányzatok a megnövekedett feladatokhoz nem kapták meg 
a szükséges forrásokat. Füzesgyarmaton egy fegyelmezett és méréktartó gazdálkodásnak köszönhetôen szerencsére 
a mûködtetés nem forgott veszélyben. Az intézményeinkben, az óvodában, az iskolában, más közintézményekben nem 
volt gond a fûtés, a világítás, a dolgozók idejében megkaphatták a bérüket. A fentiek tekintetében ez már önmagában 
is nagy eredmény, de egy a lakosság érdekeit szem elôtt tartó önkormányzatnak a város fejlôdését is célul kellett 
megfogalmaznia.

- Milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani a településen?
- A teljesség igénye nélkül néhány olyan beruházást szeretnék megemlíteni, amely a lakosság jelentôs részét érinti 

vagy érinteni fogja. Az egyik ilyen nagy beruházásunknak a szennyvízhálózat fejlesztése és a szennyvíztisztító telep 
bôvítésére irányuló fejlesztést tekinthetjük, amelynek köszönhetôen egy közel kétmilliárdos összegbôl valóban európai 
színvonalú szennyvízkezelés valósul meg városunkban. A szennyvízhálózat fejlesztése egy régi, elhúzódó probléma volt, 
amelynek végére – korábbi ígéretünkhöz híven -, hamarosan pontot tehetünk. Reméljük, a lakosság legnagyobb meg-
elégedésére. Egy másik, sokakat érintô és érdeklô kérdés a városi strandfürdô fejlesztésének kérdése. Füzesgyarmat 
életében nagy hangsúlyt jelent a turizmus és a turizmussal kapcsolatos beruházások. Ahhoz, hogy lépést tudjunk 
tartani más fürdôvárosokkal, szükségesnek láttuk, hogy a Kastélypark fürdô szolgáltatásainak színvonalát javítsuk, és 
bôvítsük az elérhetô szolgáltatások körét. Ennek érdekében egy pályázatot nyújtottunk be, amelynek köszönhetôen egy 
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fedett medencével és egy úgynevezett beach-parttal gazdagodhat a 
fürdô, és a technikai eszközöket is fel tudjuk újítani. A fedett medencé-
nek köszönhetôen a fürdô már nem csupán a nyári szezonban nyújthat 
teljes körû szolgáltatást, hanem egész évben. A beruházások közt kell 
megemlítenünk, hogy szintén egy pályázatnak köszönhetôen bôvülni 
fog a város kerékpárút hálózata, és a meglévô szakaszok is felújításra 
kerülnek, így a kerékpárosok is kényelmesebben és biztonságosabban 
közlekedhetnek majd városunkban, de említhenék még számos olyan 
kisebb-nagyobb fejlesztést, amely szintén azt a célt szolgálja, hogy a 
gyarmatiak életminôsége javuljon.

- A közeljövôben milyen változásokra számíthatnak a 
füzesgyarmatiak?

- A legjelentôsebb változás, amely a lakosságot érinti, az a köz-
igazgatás átszervezése. Már most novembertôl elindul a járási 
hivatali rendszer kialakítása, de csak 2013. január elsejétôl lép 
mûködésbe. Igaz, hogy Szeghalom lesz a járásközpont, de öröm-
mel tájékoztathatom a gyaramatiakat, hogy az úgynevezett „kor-
mányablakok” Füzesgyarmaton is mûködni fognak, így a lakosság 
továbbra is helyben intézheti ügyes-bajos dolgait, sôt, reményeink 
szerint gyorsabban és rugalmasabban, ugyanis a kormányablakok 
reggel 8-tól este 8-ig tartanak majd nyitva. Legalábbis az elôzetes 

értesülések szerint. A közigazgatási átszervezés így semmiféle hátrányt nem jelent majd a gyarmatiak számára.

- Melyek az önkormányzat jövôbeni tervei, milyen beruházásokat
tervez a város?

- A célok között fogalmazódott meg az, hogy a környezetünkben található 
megújuló energiaforrásokat a város és a lakosság szolgálatába állítsuk. Ez nem 
csupán környezetbarát megoldást jelent, hanem olcsóbbá és gazdaságosabbá 
is tehetjük például intézményeink energiaellátását, akár ki is válthatjuk a jelenle-
gi energiaforrásokat, így a település energiaszolgáltatók általi kiszolgáltatottsá-
ga is nagyban csökkene, sôt, idôvel meg is szûnhetne. Terveink között szerepel 
továbbá az is, hogy ígéretünkhöz híven tovább folytatjuk a járdaépítési progra-
mot. A célunk az, hogy minden utcában, legalább az egyik oldalán kiépüljön egy 
kényelmes közlekedést biztosító gyalogjárda. Természetesen az infrastrukturális 
fejlesztések mellett továbbra is kiemelt célunknak és feladatunknak tekintjük a 
munkahelyteremtés elôsegítését, hiszen az emberek mindennapi életében az a legfontosabb, hogy van-e munkájuk 
és megélhetésük. Végezetül annyit mondhatok el, hogy a fenti okokból az önkormányzat részérôl igyekszünk mindent 
megtenni azért, hogy ösztönözzük a befektetéseket és segítsük a vállalkozásokat, cégeket, így egy befeketetôbarát 
környezet megteremtésével lépéseket tehetünk a munkaerôpiaci helyzet javítása érdekében. Kincses Zoltán

TÁJÉKOZTATÁS ÉPÜLETENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK ELÔKÉSZÍTÉSÉRÔL

Füzesgyarmat Város Önkormányzata októberi testületi ülésén energeti-
kai korszerûsítéssel és megújuló energia hasznosítással kapcsolatos pá-
lyázatok elôkészítésérôl és benyújtásáról döntött.

Az energetikai korszerûsítés az alábbi elemekre terjedne ki: A Kossuth 
Lajos Általános Iskola központi épületének és a Polgármesteri Hi-
vatal épülete esetében az épület hôtechnikai adottságainak javítása, 
hôveszteségének csökkentése. Utólagos külsô hôszigeteléssel, külsô nyí-
lászáró-cserével, hôvisszanyerôs szellôzés létesítésével. Az intézmények 

fûtési és használati melegvíz rendszereinek korszerûsítése a fûtés hatékonyság-növelésével. Kondenzációs kazánok 
beépítésével, automatikus központi és helyi szabályozások kiépítésével illetve gázmotoros hajtású hôszivattyú alkalma-
zásával. Egy hosszabb távú energetikai átalakítási elképzelés kidolgozásáról is döntött a Képviselô-testület. A jövôben 
pályázatot kíván benyújtani a „Termálvizes melegvíz közmû létrehozása” címû projekt megvalósítása érdekében. 

A pályázat a Polgármesteri Hivatal udvarán lévô régi ártézi kút 37°C-os termálvizének újbóli hasznosítását célozza 
meg. A beruházás célja az, hogy a forráskútból a felszínre hozott összes hôenergia a lehetô legjobb hatásfokkal ke-
rüljön felhasználásra. Ennek érdekében a termálkút vize geotermikus közmûvezetéken jut el a felhasználókig, majd azt 
követôen a Kölcsey téren található nyelôkútba. A távhôt elosztó közmûvezeték közvetlenül érinteni a 3 legnagyobb 
hôfelhasználó közintézményt, ezen túl elhaladna a település jelenleg üzemelô összes emeletes társasháza mellett, 
valamint számos üzleti célú és magán lakóingatlan számára is hozzáférhetôvé válna a kitermelt termálvíz által szolgál-
tatható távhôszolgáltatás. A mellékelt térképen látható a tervezett nyomvonal: A beruházásokhoz kapcsolódó pályázati 
kiírások ugyan még nem jelentek meg, de a testület döntésével az elôkészítô feladatok így megindulhatnak.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testülete az önkormányzat félévi gazdálkodásáról szóló beszámo-
ló elfogadásakor úgy döntött, hogy 10 millió forint keretet elkülönít a vállalkozók munkahelyteremtô támogatására. 
A munkahelyteremtô támogatásra pályázati felhívást írt ki a Képviselô-testület, mely az önkormányzat honlapjáról 
letölthetô. (www.fuzesgyarmat.hu) A pályázatokat, jogvesztô határidôvel, 2012. október 31-ig lehet benyújtani. Botlik 
Tiborné jegyzô nyugdíjazása miatt megüresedô jegyzôi állásra a képviselô-testület pályázatot írt ki. Az állás 2013. ja-
nuár 1-tôl betölthetô. A részletes pályázati kiírás az önkormányzat honlapján megtalálható. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a városban megépített szennyvízcsatorna 
hálózat mûszaki átadás-átvételi eljárása megkezdôdött, a hálózatra történô rákötések elôre láthatólag 2012. november 
15-e után kezdôdhetnek meg. A hálózatra történô rácsatlakozások kiépítését, és bekötését a Vízmûvek szakemberei 
ellenôrzik, és hagyják jóvá. A bekötések elindításáról, illetve annak mûszaki feltételeirôl és a lehetséges kedvezmények 
igénybevételérôl az ingatlantulajdonosok külön tájékoztatást kapnak.

FELHÍVÁS

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. évre ezennel kiírja a BURSA 
HUNGARICA Ösztöndíjpályázatot a felsôoktatási hallgatói jogviszonyban álló 
nappali tagozatos hallgatók, valamint érettségi után felsôoktatási intézmény 
nappali tagozatán 2013/2014. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási tanulmányo-
kat kezdeni kívánó – hátrányos szociális helyzetû, füzesgyarmati állandó lakó-
hellyel rendelkezô – fi atalok számára. 

A pályázat benyújtható: 2012. október 27 – 2012. november 15. között 
a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál. A pályázat benyújtásának 
feltételeirôl információt kérhet a szociális csoportnál, illetve az https://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. honlapján, ahol regisztrációját is el-
végezheti. A letöltött és kitöltött pályázati ûrlapot a szükséges mellékletekkel 

(közös háztartásban élô családtagok jövedelemigazolása, iskolalátogatási igazolás) a szociális csoportnál nyújthatja be. 
A részletes pályázati kiírás megtekinthetô a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján 2012. október 27. napjától, illetve a 
Füzesgyarmat város internetes honlapján.

A Képviselô-testület a felsôoktatási tanulmányokat folytató fi atalok ösztöndíj támogatásáról szóló önkormányzati 
rendeletét a Szociális és Egészségügyi Bizottság kezdeményezésére módosította, mivel az elmúlt évek tapasztalata 
alapján több pályázónak nem tudtak ösztöndíjat megállapítani a szociális feltételek szigorúbb szabályai miatt. A ren-
deletmódosítás a jövedelemhatárokat emelte meg a pályázóval együtt élôk egy fôre esô havi nettó jövedelmének a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresére, míg egyedül élôk esetében két és félszeresére.

Remélhetô, hogy a rendeletmódosítással még legalább évente 5-10 fôvel több fi atalt tud az önkormányzat Bursa 
Hungarica ösztöndíjas támogatásban részesíteni.

2013. január 1-jétôl az óvodák kivételével a nemzeti köznevelésrôl szóló törvény elôírásai szerint állami fenntartásba 
kerülnek az oktatási intézmények. 

Az állami fenntartás alapvetôen szakmai irányítást jelent, az új feladatmegosztás a jogalkotók szerint igazságosabb, ki-
számíthatóbb és kiegyensúlyozottabb viszonyokat teremt, nagyobb biztonságot nyújt a gyermekeknek és a pedagógusok-
nak is. A fenntartói feladatok koordinálását a központi és területi szervekbôl álló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
végzi. A területi szervezeti egységek a tankerületek és a megyeközponti tankerületek lesznek (országosan összesen 198), 
ezek vezetôi pedig a tankerületi igazgatók. Az alapfeladatok ellátását szolgáló vagyon mûködtetôje továbbra is az önkor-
mányzat marad. Az önkormányzatok tulajdonosai maradnak a közneveléshez kapcsolódó ingó- és ingatlan vagyonnak, és 
fi nanszírozzák a vagyon mûködtetéséhez kötôdô munkavállalók, alkalmazottak bérét és juttatásait.

A fenti törvényi változás miatt a közoktatási intézményünk feladata az óvodai köznevelésre korlátozódik 2013. 
január 1-tôl. Célszerû az intézmény gazdálkodási jogkörét megváltoztatni. Továbbra is önállóan mûködô költségve-
tési intézmény lesz az óvoda, de a gazdálkodását az önkormányzat végzi. Az intézmény neve „Lurkófalva Óvoda 
Füzesgyarmat” névre változik.

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. létrehozásáról és – 2013. január 1-tôl – mûködésérôl határozott 
a Képviselô-testület. A Kft. az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságaként fogja ellátni a közintézmények 
mûködtetését, karbantartását. A településüzemeltetési feladatok túlnyomó többségét, valamint a piac és az agyagbánya 
üzemeltetését. A feladatokat jelenleg az iskolánál és a Polgármesteri Hivatalnál dolgozó közalkalmazottak látják el, akik 
változatlan feltétellel kerülnek a Kft. foglalkoztatásába. Cél, hogy minden dolgozó továbbfoglalkoztatása megtörténjen, 
és munka nélkül ne maradjon senki. Az intézkedéssel a takarítók és a karbantartók egy irányítás alá kerülnek, mellyel 
a gazdálkodás várhatóan hatékonyabbá válik. Az elmúlt évben a kötelezô közfeladatokon túl már a lakosság részére 
elsô sorban szociális rászorultság miatt fûnyírást vállaltunk, mely egyéb feladatokkal kibôvülve (pl. festés, üvegezés és 
asztalos, kisebb építési munka) a Kft. mûködtetésében már vállalkozói feladattá alakulhat ez a tevékenység.
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BESZÁMOLÓ!

Idén megrendezésre került a Szilaj Lovas Egyesület Lovastalálkozója. Elsôsorban 
egy „vadász” tereplovagláson vettünk részt, ahol Füzesgyarmat, Biharnagybajom, 
Báránd határait bejárva lovagoltak körbe lovasaink, erdôket is bejárva izgalmas kis 
túrán mentek át. Másodikként egy gyermek lovasversenyt tartottak, ahol különbözô 
kategóriákban mérhették össze tudásukat, valamint mutathatták be mindazokat, 
amiket eddig tanultak. Volt kezdô díjlovas kategória, kezdô ügyességi, haladó 
ügyességi és díjugratás kategória is. Majd végezetül egy csikós nappal zártak, ahol 
a csikósok egy színvonalas bemutatót adtak elô. Ezen kívül ügyességi feladatokat 

kellett a versenyszámban végrehajtaniuk, szlalomozás csergetve, köcsögverés, koronggal lovaglás, korsó vivés, és a 
nap végét a nagyon színvonalas csikós vágta és eredményhirdetés zárta. E rendezvényen a karcagi kutyás bemutató-
sok is színvonalas mûsort adtak elô. Valamint több településrôl is érkeztek lovasok. (Füzesgyarmat, Báránd, Sárrétud-
vari, Püspökladány, Szerep, Debrecen, Kaba).

Köszönjük mindazok segítségét, akik részesei voltak a támogatóknak, és segítették az egyesületet, hogy meg tudták 
valósítani e rendezvényt!

SZLOVÁKIÁBAN ÉS SZÉKELYFÖLDÖN IS JÁRT
A FÜZESGYARMATI GYERMEKLOVAS ALAPÍTVÁNY 

LOVASTORNA CSAPATA

Edzôink: Németi István (fogat-lovastorna), Németi Judit 
(lovastorna) Csapat tagjai: Bak Ibolya, Poroszlai Ramóna, Nagy 
Viktória, Kontra Bettina, Varjas Dorina, Bojti Dóra Noémi és Megyesi 
Viktória Lovaink: Zorro – fekete Fríz, Vili – fekete Fríz. A Fogatos 
lovastorna, mely a világon egyedülálló, igencsak gyerekcipôben jár, 
hiszen 4 évvel ezelôtt Németi István találta ki, mi pedig aktívan 
részt vettünk a megvalósításban. A fogat- lovastorna lényege, hogy 
a lovastorna elemeit a körön vágtázó voltizsló helyett, egyszerre két 
lovon (egy kettes fogaton) szinkronban mutatjuk be. Ehhez a speci-
ális felszerelést edzônk készítette. Szerencsére a csapat összhang-
jának és a rutinnak köszönhetôen a bemutatókat sikeresen végre 
tudjuk hajtani. Csapatunk ebben az évben is sok helyre eljutott, ahol 
sok elismerést kaptunk. Felléptünk Jászfényszarun, Tiszakarádon, 
Hajdúböszörményben, Szilvásváradon az Éjszakai Lovas Fesztivá-
lon, Romániában Nagyszalontán, Szlovákiában Miklécen. Részt 
vettünk 2012. augusztus 17-20-ig Debrecenben a Farmer Expo-n, 

ahol egy különdíjat is átvehettünk. Budapesten a Nemzeti Lovardában (Tettersall-ban) megrendezett Fríz Show-n áll-
va tapsoltak a nézôk a bemutatónk alatt. Szeptember 21-én hosszú útnak néztünk elébe, hiszen meghívtak minket 
Gyergyószentmiklósra az V. Gyergyói Lovasnapokra. Rengeteg programmal várták a szervezôk a nézôket. Mire a mi 
bemutatónk következett, sok nézô gyûlt össze. 

Reméljük, hogy jövôre is összetart a csapat, és rész vehetünk az idei évhez hasonlóan sok-sok színvonalas rendezvé-
nyen! Szeretnék a csapat nevében köszönetet mondani a Németi családnak, hogy ezt a lehetôséget biztosítják a szá-
munkra, Füzesgyarmat Város Önkormányzatnak, hogy az utazásainkat segítette, Németi Ildikónak és a Felina Kft-nek, 
hogy a szép mezekkel a sikereinkhez hozzájárultak, a rendezvényszervezôknek, hogy megtiszteltek a meghívásokkal, 
és szüleinknek, hogy támogatnak minket e sportban! Kontra Bettina

VI. REGIONÁLIS KISBÉRI TENYÉSZSZEMLE, 
FÜZESGYARMAT

A Kisbéri és Gidrán Lótenyésztô Országos Egyesület a mára 
már hagyományos idôpontban, szeptember végén a megszokott 
helyszínen, Füzesgyarmaton a Gergely tanyán tartotta a VI. Regi-
onális Tenyészszemléjét.

A program a reggeli órákban a lovak beszállításával, regiszt-
rációval, méretfelvétellel kezdôdött, ahol a tenyésztôk a szem-
le színvonalas katalógusát is kézhez kapták. Tizenhárom teljes 
korú kanca, egy 2 éves kanca és egy 3. éves méncsikó került 
felvezetésre a bírálóbizottság elé. A legmagasabb pontszámot 
Galambos Jánosné Fernando Királylány nevû 3 éves csikója 
érte el, ôt szorosan követte egy szintén 3 éves pej kancacsikó
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Fokos Csillagfény Gyáni Lajos tulajdonából, míg a harmadik legmagasabb pontszámot Hadfi  Felhô érdemelte ki Gergely 
Sándor tenyészetébôl. A programot tovább színesítette, hogy a környékbeli nóniusz tenyésztôk is kilátogattak a rendez-
vényre, és bemutatták kedvenceiket.

A bírálatok lebonyolítását követôen a vendégek egy közös ebéd közben beszélhették meg élményeiket, kérhettek 
szakmai tanácsokat az egyesület képviselôitôl, és cserélhettek egymás között is tapasztalatokat. Amire azért is volt 
szükség, hiszen Füzesgyarmat 30-40 km-es vonzáskörzetében, a Galambos-Varga Kisbéri tenyészet motorja: Galam-
bos János jóvoltából egy 45-50 egyedes KISBÉRI félvér kancaállomány került kialakításra, összeszedésre. Ami igen 
fi gyelemreméltó ennél a szétszórt és hányattatott sorsú ôshonos fajtánál. A tenyésztôk viszont igénylik, hogy segít-
sék a munkájukat. Ezért is nagyon fontosak az ilyen és ehhez hasonló fórumok, ahol a tenyésztôk megmérettetnek, 
testközelbôl kérhetnek és kapnak szakmai segítséget, a mai viszonyoknak megfelelôen költségtakarékosan egy helyi 
regionális rendezvényen. A nap sikeres lebonyolításáért köszönet a helyszínt biztosító Gergely családnak, az ebéd szín-
vonalas elkészítéséért Mile Jani bácsinak és természetesen a szervezô Galambos János családjának. A rendezvényt 
szponzorálták: a Polgármesteri Hivatal, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, a Lovas Barátok Egyesülete, Motorraddolf Kft, 
Hati István és családja, Pengô Károly és családja, Füzesgyarmati Kastélypark fürdô, Pengô László és családja, Reál 
Földi csemege, Éden zöldség-gyümölcs, Bischof Kft.

Írta: Varga István

KALOCSÁN JÁRTUNK

2012. szeptember 15-ére meghívást kaptam a Kalocsai Paprika Fesz-
tiválra, a paprikás ételek fôzôversenyére. Több ezer ember látogatta meg 
a rendezvényt, ahol 65 csapat fôzött paprikás ételeket. A fôzôversenyen 
Dávid Imre kollégámmal gímszarvas pörköltet és vaddisznópörköltet 
készítettünk kapros juhtúrós nokedlivel, reggelire pedig kolbászt sütöt-
tünk, hogy az illatával odacsalogassuk a vendégeket. Az asztalunkat 
díszítették a Kastélypark Fürdô Kft-t népszerûsítô plakátok, prospektu-
sok, gyarmati szilvapálinka és a füzesgyarmati zászló. Büszkén mond-
hatom, hogy nagy sikere volt az általunk elkészített ételeknek, illetve a 
programanyagoknak, a fi nom füzesgyarmati pálinkánknak és a juhtúrós 
kapros nokedlinek a vaddisznó pörkölttel. A nokedlit a nézôközönség 
elôtt szaggattam ki a bográcsba, amelyet sokan érdeklôdve fi gyeltek. 
A fôztünkért egy különdíjat kaptunk, melynek nagyon örültünk. Ezúton 
szeretném megköszönni támogatóinknak, a Polgármesteri Hivatalnak, 

az Ösvény Alapítványnak, Szabó László képviselônek, a Strandfürdô vezetôjének, Kovács Mártonnak és Hajdú Gyula 
bácsinak, a SÁRRÉT-VAD Kft. vezetôjének a támogatást. Nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. Remélem jövôre is 
lesz lehetôségem részt venni a 19. Kalocsai Paprika Fesztiválon.

Kovács Zoltán

A FÜZESGYARMATI NÔK EGYESÜLETÉNEK HÍREI
(AMI AZ ELÔZÔ CIKKBÔL KIMARADT)

Augusztus 2-án a Kínai Népköztársaság Hunan tartomány magas 
rangú állami vezetôi tettek látogatást Budapesten a Magyar Nôk 
Szövetségének székházában. Kína népességi és családtervezéssel 
foglalkozó vezetôi többek közt az alábbi területeket vitatták meg a 
magyarországi szakemberekkel: a magyarországi nôk helyzete, a la-
kosság egészségügyi állapota, de felvilágosítást kaptak a gyermekek 
korai fejlesztô programjairól is. A szûk körû szakmai megbeszélésre 
meghívást kapott Suchné Szabó Edit, a Magyar Nôk Szövetségé-
nek elnökségi tagja, önkormányzati képviselô, aki a vidéken élô nôk, 
a gyermekek és családok helyzetérôl tartott beszámolót, majd ezt 

követôen különbözô turisztikai kiadványokat, valamint az Önkormányzat által biztosított füzesgyarmati emléktárgyakat 
nyújtott át a kínai delegáció tagjainak. Mindezek mellett a képviselô asszony az egyesületünk két tagja - Hegedûsné 
Margitka és Oláhné Erzsike – által készített tájjellegû csörögével is népszerûsítette településünket a kínai vezetôk ré-
szére, amely igen ízletesnek bizonyult számukra. 

Az idei nyarat baráti látogatással kezdtük, és azzal is zártuk, hiszen augusztus végén ellátogattunk Magyarbánhegyesre, 
ahol egy igen kellemes, vidám napot töltött el egyesületünk néhány tagja. Az ottani nôtársainkkal is hosszú évek óta 
tartjuk a kapcsolatot, hiszen évrôl-évre ellátogatnak rendezvényeinkre, és viszont látogatjuk mi is az általuk rendezett 
találkozókat, ahol nem csak szakmai, hanem baráti beszélgetéseknek is alkalmat biztosítanak az összejövetelek.

Füzesgyarmati Nôk Egyesülete
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SZÉPKORÚAKAT KÖSZÖNTÖTTEK

Szépkorúak jubileumi köszöntésérôl szóló kormányrendelet alapján ebben az évben személyesen köszöntötte vá-
rosunk polgármestere és jegyzôje: Veres Ferencné Füzesgyarmat, Petôfi  tér 1., Gábor Sándor Bethlen utca 3., Szôke 
Jánosné Hegyesi János utca 4., Jeneses György Kont utca 39., Hegedûs Sándorné Kont utca 48., Péntek Kálmánné 
Széchenyi utca 14. szám alatti lakosokat 90. születésnapjukon.

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társa-
dalom tagjai, közösségei, intézményei részérôl. A szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen a kor-
mányrendelet alapján a 90., 95., 100. életév betöltésekor a jubileumi köszöntéssel okirat és pénzjuttatás jár. 

A szépkorúakat ezúton is tisztelettel köszöntjük, kívánunk a további életükhöz jó egészséget és sok örömet, boldog-
ságot családjuk körében.

NÉPDALKÖR BEMUTATÁSA

A Népdalkör 1972 óta folyama-
tosan mûködik, hol kisebb, hol na-
gyobb létszámmal. Jelenleg 23 fô 
tagja van az egyesületnek, igen vál-
tozó életkorral.

A Népdalkör Sári Ferenc tanár 
úr vezetésével alakult meg a köz-
ség nôi aktivitásaiból és a TSZ-ben 
dolgozó nôi tagokból. Ma már az 
alapító tagokból csupán 4 fô éne-
kel aktívan: Botorné Ványi Margit, 
Bucsi Mihályné, Galambos Katalin 
és Horváth Sándor. Külön köszönet 
és elismerés nekik, hogy 40 évig ki-
tartottak e kis közösségben. Sári Fe-
rencet 1988-ban munkája elismeré-
séül Kölcsey díjjal, az önkormányzat 
pedig 2008-ban Pro Urbe díjjal tün-
tette ki Gyôrfi  Gyulát, a Népdalkör 
jelenlegi karnagyát.

Kiemelkedô esemény volt 1999. február 21-én a Népdalkörök és Népzenei Együttesek X. Országos Minôsítô Verse-
nye, ahol Arany Páva díjjal tüntették ki a Népdalkört. A csoportot a 30 éves évfordulóján Pro Urbe díjjal tüntették ki. 
A Népdalkör évente 15-20 fellépésen vesz részt. Kezdetben csak Füzesgyarmaton adtak mûsort, mára már az ország 
minden táján jártak, sôt külföldön is volt fellépésük.

A Képviselô-testület anyagi támogatása tette lehetôvé, hogy kiemelkedô eseménnyé sikerült megszervezni ezt az 
ünnepséget. Köszönik az elismerést és a megbecsülést. Ha az önkormányzat és a Képviselô-testület nem segítené 
a Népdalkört, nem tudna mûködni. A következô idézettel zárom gondolataimat: „Felemelkedik minden szív a népdal 
madarával, amely örökké énekel és nem hal meg soha.”

További sikereket és sok színvonalas fellépést kívánok a Népdalkör minden tagjának!
Bucsi Mihályné az egyesület elnöke

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának nevében szívbôl gratulálunk a 100 tagú Sárréti Népdalkörnek a Békés me-
gyei Príma-díj átadás alkalmából, elismerésük jelképeként!

KOSSUTH-HÉT

Iskolánkban már harmadik éve rendeztük meg a Kossuth-hetet.
Az elsô napon ünnepi mûsorral, versmondással, néptánccal készültek 

tanulóink. Kossuth nóták hangzottak el fúvós hangszeren. Ekkor került 
sor az elsôsök avatására, a jelvények feltûzésére. A mûsor után az ud-
varon fát ültettünk névadónk tiszteletére.

Második napon alsós tanulóink játékos ügyességi versenyen mérték 
össze tudásukat. Szerdán Bocsavatót tartottunk, melynek célja, hogy 
az új ötödik osztályosokat hivatalosan is felsô tagozatosokká avassák a 
nyolcadikosok. A zárónapon a felsôsök osztályonként paprikás krumplit 
fôztek. Jó hangulatú, közösségépítô esemény zajlott.

Pálfi  Ágnes, Tóthné Nagy Ilona
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AZ ISKOLAKEZDÉS UTÁN IS FIGYELJÜNK GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁRA!

Szeptember elsején az iskolakapukon kívül az elsô ôszi hónapba is be-
lépünk. Az ôsz korábbi sötétedéssel jár, a romló látási viszonyok az is-
kolakezdéssel együtt megnövelik a balesetveszélyt. Ezért is olyan fontos 
fényvisszaverô kiegészítôk használata. 

Kisiskolás gyermekünket ne engedjük egyedül az iskolába, valamelyik 
szülô mindig kísérje el. A szülôk mindig mutassanak jó példát a közleke-
désben is a gyerekeknek, hiszen ôk a példaképeik. A szülôk menjenek át 
a gyermekük elé az iskolához, ne a túloldalról integessenek nekik, hogy 
siessenek az autóhoz, hiszen így a gyermek szétnézés nélkül fog átrohanni 
az úttesten. Az autóval közlekedôk fokozottan fi gyeljenek oda a hirtelen, 
körültekintés nélkül az úttestre rohanó gyerekekre.

Kerékpárral csak akkor engedjük iskolába gyermekünket, ha már bizton-
ságosan tud kerékpározni, ismeri és be is tartja a közlekedési szabályokat. A 2012/2013-as tanévben ismét folytatódik 
az iskolarendôr program, melynek lényege, hogy minden iskolának van saját rendôre, akihez fordulhatnak, ha tanácsot, 
segítséget szeretnének kérni a gyerekek, szülôk, pedagógusok. 2012/2013-as tanévben folyamatosan ellenôrzésre 
kerülnek az iskolarendôrök által a diákok kerékpárjainak felszereltsége, azzal a céllal, hogy minél biztonságosabban 
tudjanak közlekedni a gyerekek, valamint Vésztôn a Szabó Pál Általános Iskolában és Bucsán a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskolában egész évben folyamatosan részt vesznek a gyerekek a „Szuperbringa programban”, melynek végén, 
2013. május hónapjában egy vizsgát tesznek a diákok, és ha sikeresen teljesítik, akkor kerékpáros igazolványt kapnak. 
A program keretén belül elsajátítják a közlekedési szabályokat, valamint a gyakorlati pályán is teljesíteniük kell.

Borbíróné Kelemen Andrea, rendôr fôtörzsôrmester

MEGALAKULT AZ ISKOLAI GYERMEKSZERVEZET

Iskolánk Gyermekszervezete a 2012/2013-as tanév ôszén is megalakult. Megválasztottuk az osztályok képviselôit, 
majd a Gyermekszervezet két vezetôjét: Kovács Laurát a 8. a-ból és Fegyver Olíviát 8. b-bôl. 

A Kossuth-hét keretén belül felavattuk az ötödikeseket ötletes, tréfás feladatokkal. A bocsoknak például aláírásokat 
kellett gyûjteni a központban, volt, aki vízbôl ette ki a cukorkákat, tréfás kérdésekre kellett választ adniuk, bekötözött 
szemmel joghurt evés-etetés, csoki evés késsel-villával, amit természetesen ezekkel az eszközökkel kellett kibontani a 
csomagolásukból. A délután zárásaként pedig hivatalosan is bocsokká avattuk ôket.

A hét végén, gyönyörû napsütésben fôzôversenyt rendeztünk, ahol a 7. c osztály érte el a legtöbb pontot. Az ízek 
világában jártas zsûri szívesen kóstolta az elkészült paprikás krumplikat. Köszönjük Tóth Imréné Erzsike néni és Kiss 
Jánosné Emmuska néni munkáját.

Az Állatok Világnapján rajzversenyre hívtuk a gyerekeket. Elôzetesen a Mini Állatparkot látogatták meg, ahol meg 
kellett keresniük az osztály által kihúzott jellegzetes régi háziállatokat, majd másnap délután a központi iskola elôtt 
rajzolták le a megfi gyelteket. A rajzversenyen a zsûri Szabó Éva, Koósné Horváth Angéla és Lévai Adrienn a 6. c mun-
káit értékelte a legjobbra. Köszönjük Csák Árpádnak és Csákné Tóth Editnek, hogy megnézhettük az Állatparkot és 
megismerkedhettünk közelebbrôl a régi háziállatokkal.

A Népmese Világnapján mesét kellett az osztályoknak dramatizálni. Az osztályok az osztályfônökük vezetésével 
délutáni foglalkozások alatt tökéletesítették a mûveket. A háromtagú zsûri Károlyi Sándorné Julika néni, Köleséri Gab-
riella és Gorgyánné Nagy Annamária az ötödik és a hatodik osztályosok közül a 6. b osztály Három kívánságát, míg a 
hetedik és a nyolcadik osztályból a 8. a Három selyp lány elôadását értékelte a maximális aranytallérral. Kellemes és 
szórakoztató délutánt tölthettünk el az iskola könyvtárában Mészáros Zoltánné Klárika néni rendezésében.

A Gyermekszervezet és vezetôje, Gorgyánné Nagy Annamária

Meghívó
Szeretettel hívunk minden kedves érdeklôdôt egy izgalmas rendkívüli szülôi érte-

kezletre, melyet
Vekerdy Tamás gyermekpszichológus fog vezetni,

„Mi kell a gyereknek?, - kicsikrôl nagyoknak” címmel.

Idôpont: 2012. november 26. (hétfô) 17.30
Helyszín: Füzesgyarmat, Városháza díszterme

A rendezvény mindenki számára nyitott, (szakemberek, szülôk, nagyszülôk és 
mindenki, akiknek fontosak a gyermekeink). A belépés díjtalan!

Támogatók: Füzesgyarmat Város Önkormányzata, Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövet-
sége, A Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvodák és Bölcsôde Gyermekeiért Alapítvány
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból új termelô üzem építése, gyártástechnológia kiegészítéssel és 
meglévô épületek felújításával jön létre Füzesgyarmaton a Golden Pallet Kft-nél.

2012.november

A Golden Pallet Kft. 89.077.390 forint uniós támogatást nyert a “Telephelyfejlesztés” címû pályázati 
kiíráson az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében. A 148 millió forintos összkölt-
ségvetést meghaladó beruházásból nemcsak egy új raklapszegezô üzemcsarnok valósul meg, ha-
nem a fejlesztésnek köszönhetôen lehetôségük nyílik több mûszakos gyártás munkarendbe történô 
állítására, mûszárító kapacitásuk növelésére, mely során új munkahelyeket teremthetnek.

A füzesgyarmati telephelyû 1994-ben alakult Golden Pallet Kft. tároló fatermékek elôállításával foglalkozik. 
Magas színvonalú minôségi termékeik annyira keresettek, hogy jóval több árut is tudnának értékesíteni a raklap 
piacon, de infrastruktúrájuk jelenleg erre nem megfelelô. Most, uniós támogatással lehetôségük nyílik telep-
helyük fejlesztésére.

A projekt keretén belül új gyártó csarnok (fedett alapanyag tárolóval) épül, meglévô épületeket újítanak fel, 
belsô úthálózatukat teljesen újjáépítik csapadék vízelvezetô rendszert létesítenek, a telephely teljes villamos 
energia hálózatát felújítják és gyártástechnológiájuk bôvítendô különféle eszközöket szereznek be. Az eszköz-
beszerzés kiterjed egy raklap-elfordító egységre, Deszkaszárító és Hôkezelô kamrára, és egy energiatakarékos 
és környezetkímélô fûtôkazánra.
Mindezen fejlesztések megvalósításával alkalmassá válnak gyártástechnológiájuk teljes kihasználására, mellyel 
árbevételüket növelni tudják. A munkafolyamataikat hatékonyabbá, gazdaságosabbá teszik, aminek eredmé-
nyeképpen jövedelemtermelô képességük is jelentôsen javul.
A beruházással 43 munkahelyet tudnak megtartani és további munkahelyeket létrehozni.

A cégrôl és a fejlesztésekrôl bôvebben információt a www.raklapspecialista.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:
Pikó Csaba, ügyvezetô
06 66/491-571
info@goldenpallet.hu

DARFÜ Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Nonprofi t Kft.
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