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A szerkesztôség nevében kívánunk az Amondó minden
kedves olvasójának sikerekben gazdag, boldog új esztendôt.

Ajánló

Változás A hullAdék-
szállításbAn
Január elsejétôl egy kar-
cagi cég végzi a szemét-
szállítást. Az ezzel kap-
csolatos információkat 
olvashatják újságunkban.
 2. oldal

FebruárbAn újrA 
gAzdAnApok
A szokásos színvonalas 
elôadások mellett idén sem 
maradhat el a hagyományos 
disznótoros rendezvény.
 3. oldal

díj A VállAlkozóknAk
Idén elôször a „Gazdana-
pok” keretében vehetnek át 
elismerést az év legjobbnak  
ítélt vállalkozói.
 4. oldal

Ajánló

emlékVerseny Az 
iskolábAn
Az intézmény egykori bio-
lógia-földrajz szakos taná-
rára, Jambricska Katalin-
ra emlékeztek a gyerekek 
egy vetélkedô keretében.
 5. oldal

rászorulóknAk 
segítettek A tûzoltók
A Füzesgyarmati Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület 
tagjai vállalkozókkal ösz-
szefogva idén a „kertészi” 
embereknek segítettek.
 6. oldal

nem kell A gmo!
Egy uniós döntésnek 
köszönhetôen továbbra 
sem jöhetnek be génke-
zelt termékek hazánkba.
 6. oldal

tisztelt olVAsók! kedVes gyArmAtiAk!

Habár néhány hét már eltelt az új esztendôbôl, és a Vízkereszttel már a kará-
csonyfákról is lekerültek a díszek, de azért még elmondhatjuk, hogy az év elején 
járunk. Ilyenkor, amikor még belátható távolságban van az óesztendô, a legtöbb em-
ber számot vet önmagával. Visszagondol arra, mit és hogyan tett az elmúlt évben. 
Sorra veszi a mindennapok küzdelmeit, szép és kevésbé szép pillanatokat, az elért 
sikereket, a be nem teljesül célokat. Mi volt az, ami helyes volt, és mit kellett volna 
talán másképp tennie.

Az év fordulója tehát valamelyest a számvetés és az új célok megfogalmazásának 
idôszaka is. Így van ez mindenkinél, férfinál, nônél, idôsnél, fiatalnál, legyen az tanár, 
orvos, kétkezi munkás vagy akár egy település polgármestere. 

Ha visszatekintek az elmúlt esztendôre - habár voltak olyan kitûzött célok, felada-
tok, amelyeket nem sikerült maradéktalanul elérni - mégis elmondhatom, hogy szá-
mos eredmény van a hátunk mögött, amellyel javíthattunk Füzesgyarmat és az itt élô 
emberek, családok helyzetén.

Persze polgármesterként soha nem egy évben gondolkodunk, sem amikor visz-
szanézünk a magunk mögött hagyott idôszakra, sem, amikor elôre tekintünk. Ennek 
tükrében is elmondhatom, hogy sikeres idôszakot zártunk, hiszen számos, a város 
fejlôdése szempontjából fontos beruházást tudtunk végrehajtani. Közel két milliárd-
ból fejlesztettük a szennyvízhálózatunkat, bôvült és megújult a kerékpárút-hálózat, újra megnyílt a Hotel Gara, épül-
tek játszóterek, utak, járdák, megújultak, fejlôdtek sportlétesítményeink, és elindult egy szociális városrehabilitációs 
program a város külsô területein, amely az idén is folytatódni fog többek közt a Sárszigeten új létesítmények, 
közmûvek építésével. 

A következô idôszak kiemelt feladata és nagy beruházása az új oktatási és kulturális központ építése. A régi épület 
elbontása után egy minden szempontból megfelelô, esztétikus, a város rangjához méltó, modern épülettel gazdagodik 
Füzesgyarmat, amelynek köszönhetôen nem csupán megszépül a belváros, hanem egy olyan intézményt kaphatunk 
mindannyian, amely lehetôséget biztosít a legszélesebb körben a színvonalas kulturálódásra, rendezvények megtartá-
sára, oktatások, képzések megtartására. A másik, a lakosság számára is látványosnak számító beruházás a tanme-
dence építése, amely a tervek szerint már ebben az évben elkészülhet, és így tovább bôvülhetnek Füzesgyarmaton a 
strand, fürdô és uszodai szolgáltatások.
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Persze számos más feladat és kihívás is vár még ránk az elkövetkezô idôszakban, így a 2015-ös esztendôben is. 
Szerencsére tudunk táplálkozni sikereinkbôl, elért eredményeinkbôl. Ezek adnak erôt, kitartást ahhoz, hogy az elôttünk 
álló feladatokkal szembe tudjunk nézni. Igaz ez a hivatásunk teljesítésénél és a magánéletben egyaránt. Szükség is 
van erre, hiszen egy közösség jövôjét, sorsát kell magunk elôtt látnunk, javítanunk, hiszen Füzesgyarmat fejlôdését kell 
szolgálnunk, személy szerint nekem és az önkormányzat, a hivatal minden dolgozójának, de mondhatom, hogy város-
unk minden lakójának egyaránt. Csak így érhetünk el, együtt, egymással összefogva valós sikereket, és ezeket az elért 
eredményeket csak így érezhetjük ténylegesen a magunkénak.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek eredményekben, örömökben és boldogságban gazdag, alkotókedvvel teli 
új esztendôt a 2015-ös évre is!

Bere Károly, polgármester

tájékoztAtó A FüzesgyArmAti hullAdékszállításról

Tisztelt Füzesgyarmati Lakosság, Gazdálkodó Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Füzesgyarmat város területén 2015. január 1-tôl a Karcag Térségi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

Fontosabb tudnivalók:
•  Az új szolgáltató átveszi az elôzô szolgáltatótól az edényeket, így a lakosságnál és a gazdálkodó 

szervezeteknél a korábban kiosztott edények továbbra is használatban maradnak.
•  számlázásra és fizetésre a lakosság tekintetében továbbra is 2 havonként kerül sor, kivéve a csoportos megbí-

zással rendelkezôket, ezek havonta kerülnek számlázásra. A gazdálkodó szervezetek esetében szintén havonta 
történik a számlázás.

•  lehetôség nyílik 2015-tôl az ún. csoportos beszedési megbízás kezdeményezésére, ehhez be kell fáradniuk a 
számlavezetô pénzintézetükhöz, és ott meg kell adniuk a szolgáltató Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
GIRO azonosító számát: A24793959, és a számla elsô oldalán található felhasználó azonosító számát. (név fölött) 
Legegyszerûbb, ha a pénzintézetükhöz beviszik magukkal a hulladékszállítási számlájukat.

•  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. április 1-tôl a kizárólag a Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által át-
adott, az adott idôszakra érvényes matricával ellátott kukákat ürítjük ki. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2015. 
évre vonatkozó érvényesítô matricát 2015. február 1-e után az ügyfélszolgálati irodánkban tudják felvenni azon 
Ügyfeleink, akiknek nincs díjtartozásuk!

•  a szállítási napok nem módosulnak:
-  Kommunális hulladékszállítás: minden héten kedden és csütörtökön, az eddigiek szerint
-  Szelektív hulladékgyûjtés: négy hetente szerdán történik.

Szelektív gyûjtési (sárga zsákos) tudnivalók:
A közszolgáltatás keretében az újrahasznosítható hulladékok házhoz menô szelektív gyûjtôjárattal történô begyûjtést 

is a társaságunk végzi. A háztartásukban szelektíven gyûjtött csomagolási hulladékokat díjmentesen szállítjuk el az 
otthonuk elôl. Az erre a célra készített zsákokat a Kft. ingyenesen biztosítja a gyûjtés napján a lakosság részére. A 
késôbbiekben lehetôség lesz a lakosság körében a szelektív gyûjtéshez használható sárga 120 literes kukák kiadására. 
Ennek a lehetôségét és módját a kellô idôben hirdetni fogjuk!

•  A hasznosítható hulladékokat az üveg kivételével (mûanyag, papír, fém italos doboz, italos karton stb.) vegyesen 
kell gyûjteni a feliratos sárga zsákokban. A zsák oldalára rá van nyomtatva, hogy milyen típusú hulladékok kerül-
hetnek bele. Jó tudni, hogy ezek a hulladékok a zsákok kiürítése után emberek által kerülnek további válogatásra, 
tehát nagyon fontos, hogy kizárólag tiszta, szennyezôdésmentes hulladékok kerüljenek a zsákokba!

•  Ha bizonytalan abban, hogy egy adott hulladék betehetô-e a sárga zsákba, akkor kérjük, hogy inkább a hulladékgyûjtô 
edénybe (kukába) helyezze azt el! Kérjük, hogy a túl apró, vagy szennyezett hulladékokat ne tegye a sárga zsákba! 
A palackokat, flakonokat, az italos kartonokat, tejes dobozokat hajtogassa össze, vagy tapossa laposra!

•  Szelektív zsákok begyûjtési rendje 2015. I. félévében:
január 21., február 18., március 18., április 15., május 13., június 10.,

Kérjük, hogy minél többen vegyék igénybe a szelektív hulladékgyûjtési lehetôséget!

Társaságunk helyi képviselôje továbbra is Márta Mária, aki az alábbi változatlan elérhetôségeken várja szíves meg-
keresésüket:

Ügyfélszolgálati irodánk: Füzesgyarmat, Béke u. 1/C.
Ügyfélfogadás rendje: hétfô, kedd, szerda, péntek: 8:00-10:00 • csütörtök: 8:00-20:00
Telefon: 30/428-3438

Bízunk megtisztelô együttmûködésükben!
Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
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A FüzesgyArmAti VárosgAzdálkodási és intézmény üzemeltetési kFt. 
bemutAtásA

A Kft. 2012. november 29-én alakult a Füzesgyarmat Város Önkormányzata által, mint 
100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Fô tevékenysége egyrészt az épít-
ményüzemeltetés, mely az építmények hatékony mûködtetésére, szükség szerinti felújítá-
sára, ill. a mûködtetéshez szükséges eszközök javítására, pótlására terjed ki, másrészt a 
hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges átalakítások, fejlesztések 
elvégzése. A társaság jellemzô melléktevékenységei: helyi önkormányzatokról szóló tör-
vényben meghatározott közszolgáltatások, így a közterülettel összefüggô kertészeti mun-
kák elvégzése; a zöldterület fenntartása, kezelése; köztisztaság biztosítása; közutak, járdák 
üzemeltetése; hóeltakarítás és síkosság mentesítés; piac és gyepmesteri feladatok ellá-
tása. Közintézményi épületek üzemeltetése és karbantartása (Iskolák, Óvoda, Bölcsôde, 
stb.), víztermelés - kezelés- ellátás, nemveszélyes-hulladékgyûjtés, veszélyeshulladék-
gyûjtés. Önkormányzati tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (lakó, nem 
lakó épületek) sportlétesítmények mûködtetése (Sportcsarnok), csatornahálózat karban-
tartása, más taxatíve fel nem sorolt, egyéb közfeladatok ellátása. Épületbontás, javítás, útjavítás.

egyéb melléktevékenységei:
•  lakosság részére szolgáltatás nyújtása: szállítás, fûnyírás, favágás, egyéb gép-, tárgyieszköz-kölcsönzés, bontás, 

festés, kerítésjavítás, stb.
Jelenleg a Kft. 21 fôvel mûködik, 3 fô szellemi és 18 fô fizikai dolgozóval.
A Társaságot 3 fôs Felügyelô Bizottság felügyeli.
A Kft.2014. évben az alábbi munkálatokat végezte el, melybôl bevétele keletkezett: Szennyvíz rekonstrukció I. üte-

me, ivóvíz hálózat rekonstrukciója (Klapka u., Mátyás u., Somogyi u., Bihari u.), Mûvelôdési ház bontási munkálatai. 
Egyéb nagyobb munkálatai: Belvíz elvezetôk takarítása (Nagy éri csatorna, Aradi úti csatorna), árkok takarítása, közte-
rületek parkosítása, szebbé tétele. Óvodába 4db légkondicionáló beszerelése.

újrA gAzdAnApok FüzesgyArmAton!

2015. február 6-7-én ismét megrendezésre kerül a Füzesgyarmati Gaz-
da-és Vállalkozónapok, Vidékfejlesztési Konferencia Dr. Fazekas Sándor mi-
niszter részvételével, melynek a Hotel Gara Szálloda*** ad otthont.

Településünkön is jelentôs erôfeszítéseket teszünk annak érdekében, 
hogy térségünk gazdasági ereje növekedjen, s ezáltal a fiatalok számára 
pozitív jövôképet tudjunk felvázolni, s ösztönözzük ôket arra, hogy itt 
telepedjenek le. Fontos célunk továbbá, hogy a már mûködô vállalkozá-
sok fejlôdését is segítsük, s közös munkával minél több forrás megszer-
zéséhez járuljunk hozzá.

E cél megvalósítása érdekében 2015-ben február 6-7-én immár 4. alkalommal ismételten megrendezzük a 
„Füzesgyarmati gazda-és Vállalkozónapok, Vidékfejlesztési konferencia” c. rendezvényt.

A rendezvényen két fô témakört érintünk:
•  A megújult pályázati rendszer és a forrásszerzési lehetôségek bemutatását;
•  Helyi erôforrások, jó gyakorlatok bemutatását.
A helyszínen egy kiállítást is rendezünk, melyen a helyi vállalkozók mutatkoznak be. A konferencia a helyi vállalkozók 

köszöntésével, s az „Év Vállalkozója” díj ünnepélyes átadásával fejezôdik be. Másnap hagyományôrzô disznótorosra 
kerül sor, mely a gasztronómiai élmények mellett alkalmat nyújt üzleti megbeszélések lebonyolítására is.

További információk: www.fuzesgyarmat.hu
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ii. kulturális közFoglAlkoztAtási progrAm.

2014. szeptember 1-én - országos szinten nagyjából 4000 fôt foglalkoztatva - a Nem-
zeti Mûvelôdési Intézet égisze alatt elindult a II. Kulturális Közfoglalkoztatási program. Ezen 

program keretein belül magasabb iskolai végzettséggel (legalább érettségivel) munkát keresô emberek számára nyúj-
tanak lehetôséget visszatérni a munka világába. Mindeközben az önkormányzatok, egyházak, mûvelôdési intézmények, 
civil szervezetek jutnak plusz munkaerôhöz, amire általában nagy szükségük van! A képzéssel bôvített programból so-
kat profitálhatnak a közfoglalkoztatottak, akik közül néhányan tovább maradhatnak a fogadó szervezetnél.

Füzesgyarmaton az önkormányzaton, és a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intézményen kívül csat-
lakozott a programhoz néhány civil szervezet is. Összességében négy embert foglakoztatnak napi 8 órában. A fôként 
adminisztratív, irodai, a helyi értéktárhoz kapcsolódó munkákat végzô, valamint a napi feladatokban nagy segítséget 
nyújtó alkalmazottak fontos munkát végeznek partnerszervezeteiknél. A program február 28-án zárul, de a tervek sze-
rint megszakítás nélkül folytatódik még további 5 hónapig.

H.

hAmArosAn átAdásrA kerül „Az éV VállAlkozásA díj” FüzesgyArmAton

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a település gazdasági 
életének vállalkozásai körében elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb idôn át 
folytatott kiemelkedô munkavégzés elismerésére megalapította „Az éV VállAlkozá-
sA díj”-at.

A Díj adományozható azoknak a köztartozással nem rendelkezô egyéni vállalkozók-
nak, társas vállalkozások személyesen közremûködô tulajdonosainak, illetve vezetô 
tisztségviselôinek, akik olyan modern vagy hagyományos ipari, kereskedelmi, szolgáltatási 
tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a munkahelyteremtésben, 
a helyi adózásban, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedônek és színvonalasnak 
minôsülnek, illetve jelentôs eredményeket értek el a város fejlôdését, szolgáltatásainak 
bôvítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

A Díj adományozására írásban javaslatot tehetnek minden év december 31-ig a helyi 
önkormányzat szervei, a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkezô gazdálkodó 
szervezetek és egyéni vállalkozók, a településen mûködô társadalmi szervezetek, vala-
mint a településen állandó lakcímmel rendelkezô nagykorú magánszemélyek. A javas-

latokat postai úton vagy személyesen a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalba, a Polgármester nevére címezve kell 
eljuttatni. További információ kérhetô Füzesgyarmat város jegyzôjétôl a jegyzo@fuzesgyarmat.hu email címen és a 
66/491-058 telefonszámon.

Elôször idén, február 6-án, a Vállalkozó-és Gazdanapok konferencia keretében kerül átadásra a Díj, melyet Bere 
Károly polgármester úrtól vehet át a két megjutalmazott.

Forrás: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselô-testületének 23/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

erzsébet-progrAm FüzesgyArmAton

Idén is rendkívül népszerûek a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány Erzsébet-program keretében meghirdetett pályá-
zatai. Hét célcsoport számára 68 pályázatot hirdetett janu-
ár 9-én az Alapítvány. A duplájára, 6 milliárd forintra nô a 
rászorulók üdülési támogatása ebben az évben: a pénzbôl 
hárommilliárd forintot szánnak a nyugdíjasok, nagycsalá-
dosok, fogyatékosok pihenésére, és ugyancsak hárommilli-
árd forintot a gyermekek táboroztatására.

Füzesgyarmaton is 
örömmel vették a nyug-
díjasok ezt a lehetôséget. 
A legtöbben kedvezmé-
nyes fürdôbelépôket igé-
nyeltek, a pályázatok benyújtásában pedig a Tourinform Körös-Sárrét Iroda munka-
társai segítettek, akik vállalták az email címmel nem rendelkezô nyugdíjasok pályázati 
elbírálásának nyomon követését is.

A Kormány által támogatott Erzsébet-program a társadalmi és élethelyzetük révén 
rászoruló kedvezményezettek körébôl továbbra is kiemelten támogatja a gyermeke-
ket, a nagycsaládosokat, a fogyatékossággal élôket, valamint a nyugdíjasokat.

Forrás: www.erzsebetprogram.hu



emlékVerseny

Ebben az évben is megrendezésre került az álta-
lános iskolában a Jambricska Katalinról elnevezett 
emlékverseny, amelynek keretében 5-6,-7-8. osztá-
lyos tanulók 4 fôs, vegyes korcsoportokban mérték 
össze tudásukat. A feladatok között volt pl.: fizika és 
biológia témakörben totó, a kémia tantárgy területén 
szókeresô, földrajzból keresztrejtvény és sok más ér-
dekes feladat.

 A Csákné Tóth Edit, Gorgyánné Nagy Annamária, 
Kálmán Julianna és Vámosi Tünde pedagógusok által 
összeállított feladatok elvégzésére, a megmérettetés-
re 11 csapat vállalkozott. 

Legfôbb cél ezen alkalomból is a megemlékezés volt az iskola egykori biológia-földrajz szakos tanárára, akit hivatás-
tudata, emberi értékei, tanított tantárgyai iránti szeretete, tanári munkáján túlmutató kutatásai és nem utolsó sorban 
kollégái, tanítványai és Füzesgyarmat polgárai iránti felelôsségtudat és empátia jellemzett. A megemlékezés része volt 
még a virágelhelyezés a névadó sírjára.

Köszönet a szervezôknek, hogy ilyen nívós versenyt rendeztek a természettudományokat kedvelô és szeretô gyerme-
kek és más résztvevôk megelégedésére! Köszönöm a lehetôséget, hogy segíthettem a zsûri munkáját!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

összeFoglAló Az elmúlt éV egészségügyi eseményeirôl

A 2014-
es év 
utolsó ne-
gyedéve is 
bôvelkedett 
programok-
ban illetve 
olyan, az 
országban 
egyedülálló 
eredmé-
nyekben, melyekrôl röviden szeretnék beszámolni az érdeklôdôk részére.

Szeptember hónapban sikeresen zárult második Ingyenes 
Méhnyakrákszûrési programunk,- köszönet azoknak a magánszemé-
lyeknek, akik a pénzügyi forrást biztosították a szûréshez - melynek 
eredményeként immár 211 nô tartotta fontosnak az egészségét, a 
megelôzést. Örömmel mondhatom el, hogy ennek a kezdeményezésem-
nek köszönhetôen országos figyelmet kapott településünk a prevenció 
területén. 

Szintén egyedülálló térségünkben az az októberi program, amely elôször 
3 évvel ezelôtt került megrendezésre Füzesgyarmaton és a „Tegyünk ma 
a holnapért!” elnevezést kapta. A prevenciós rendezvény elsôsorban a 
mellrákszûrés fontosságára hívja fel a figyelmet évrôl évre, de nagy hang-
súlyt fektetünk az egészséges mozgásra, étkezésre is, illetve midezek 
mellett emléket állítunk azoknak a szeretteinknek, embertársainknak, 
akik sajnálatos módon tumoros megbetegedésben vesztették életüket. 

Az év végét egy örömteli eseménnyel zártuk, hiszen sikerült átadnunk 
a szeghalmi Mentôállomás részére azt a közel 4,5 millió forint értékû 
újraélesztô készüléket, - Békés megyében az elsô ilyen gép - amit Ame-
rikából rendeltünk meg, és a hónapokig tartó eredményes gyûjtésnek 
köszönhetôen ma már a Mentôállomás ellátási területén élôk részére biz-
tosítja a magasabb színvonalú ellátást. 

Ezúton is köszönet mindazoknak, akik támogatták és segítették kezde-
ményezéseimet! 

Bízom abban, hogy az elkövetkezô években is hasonló eredményekrôl 
és programokról számolhatok majd be Önöknek, illetve továbbra is pozítív 
hírét visszük városunknak.

Suchné Szabó Edit, önkormányzati képviselô
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kishíreink

emlékünnepség
A Magyar Kultúra napja kapcsán Szitás 

Erzsébet születésének 100. évfordulója al-
kalmából emlékünnepség kerül megrende-
zésre 2015.január 23-án a Képtárban. Ebbôl 
az alkalomból emléktáblát is avatnak.

pályázAt értéktár bôVítésre
A Települési Értéktár Bizottság 2013. 

szeptember 19-én alakult Füzesgyarmaton. 
A településen a helyi értékek feltárása folya-
matos. A feltárt értékek dokumentálása, di-
gitalizálása és a honlapon való megjelenteté-
se céljából a Városi Könyvtár együttmûködve 
a Tourinform Irodával pályázatot nyújtott be.

FüzesgyArmAt is tAgFelVételt nyert
A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesü-

let 2014. november 24. napján közgyûlést 
tartott. A jelen lévôk egyhangú támoga-
tásának köszönhetôen Körösladány Vá-
ros Önkormányzata, Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata, Okány Község Önkor-
mányzata és a Körös-Sárrét Turizmusáért 
Egyesület is tagfelvételt nyert.

pályázAt helyi értékek 
népszerûsítésére

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be a Földmûvelésügyi 
Minisztérium pályázati felhívására, mely-
nek célja a meglévô helyi értéktárak-
ban szereplô értékek bemutatása és 
népszerûsítése kiadványok készítésével és 
rendezvények szervezésével. Sikeres elbí-
rálás esetén kiállítás szervezésre és kiad-
ványkészítésre fordíthatjuk a támogatást.
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mArgArétA hírAdás

Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. Sok-sok 
programmal igyekeztünk színesíteni Füzesgyarmat civil éle-
tét. (Az Amondó jóvoltából errôl folyamatosan beszámol-
tunk.) Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Támogatóinknak! 

Év végén megrendeztük az Adventi börzét, segítettük a 
Jótékonysági karácsonyi vásár c. rendezvényt, volt Mikulás 
és Karácsonyi összejövetelünk. Ez évben is gondoltunk a 
Borostyánkert Otthon lakóira, egy kis ünnepi mûsorral ked-
veskedtünk nekik.

A karácsony a keresztény világ egyik legfontosabb ünne-
pe a Húsvét mellett. Míg Húsvétkor a feltámadást, a meg-

váltást, a keresztényi út kijelölését, addig karácsonykor a születést, Jézus eljövetelét ünnepeljük. Jézussal a remény, a 
megváltásban való hit érkezett el hozzánk mintegy két évezrede. Ez a hit és ez a remény táplálja azóta is az emberisé-
get, ez ad erôt a mindennapi élet forgatagában, és ennek köszönhetôen tudunk eligazodni a kavargó világban.

Jézus élete és tanítása számunkra a zsinórmérték. A biztos támasz, amelyre mindenkor és minden körülmények 
között számíthatunk. Tôle és általa tudjuk, hogy a legfontosabb rendezô elv a világban a SZERETET, amely nélkül kép-
telenek lennénk az igazi értékek megélésére. Szeretet nélkül nincs család, nincs közösség. Család és közösség nélkül 
nem létezhet valódi és mûködô társadalom. 

Szeretetben, egészségben gazdag boldog új évet kívánunk a város minden lakójának!
Margaréta Családos Egyesület

A körös-sárréti VidékFejlesztési egyesület bemutAtásA

A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 2008-ban alakult azzal a céllal, hogy a LEADER 
Helyi Akciócsoport cím elnyerése után az Irányító Hatósággal megkötött együttmûködési meg-
állapodás és a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kötött feladat átruházásáról szóló 
szerzôdés alapján munkaszervezete útján ellássa feladatait az EMVA III. tengely és a LEADER 
intézkedéseinek végrehajtása érdekében.

A tagság összetételét jogszabály határozza meg, melynek megfelelôen egyesületünk eseté-
ben is képviselteti magát a köz-, civil- és vállalkozói szféra. 

Célunk, hogy a rendelkezésünkre álló vidékfejlesztési források a helyi gazdasági szereplôkkel 
egyeztetve a lehetô leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra, az itt élôk életminôségének javítását szolgálva.

A 2007-2013-as tervezési idôszakban összesen 2.966.168.123.- Ft összegû támogatás került kifizetésre, közel 
300 pályázó részére az akciócsoport tervezési területéhez tartozó 22 településen. A források kipályáztatásával remé-
nyeink szerint sikerült hozzájárulnunk a térség gazdasági és kulturális fejlôdéséhez.

Az új 2014-2020-as idôszak tervezése még folyamatban van. Magyarország Vidékfejlesztési Programjának Európai 
Unió áltai elfogadása után, kialakításra kerülhet a Helyi Fejlesztési Stratégia, majd a konkrét pályázatok kiírása.

Várjuk az érdeklôdôket, pályázni szándékozókat alábbi elérhetôségeinken: munkaszervezeti iroda – Szeghalom, Tildy 
u. 15-17., telefon: 66/470-070.

Kovács Tibor, munkaszervezet vezetô

párAtlAn összeFogás A rászorulókért

Az ünnepek keretében, jegyé-
ben egy páratlan összefogásra, 
segítségnyújtásra került sor Ker-
tészszigetben. Az Füzesgyarmati 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület (ÖTE) 
és Kertészsziget polgármestere és 

egyéb füzesgyarmati és kertészszigeti vállalkozók segítsé-
gével 2014. december 28-án több mint 50 adag meleg 
gulyáslevest, forró teát, kenyeret osztottunk szét Kertész-
sziget rászoruló lakosainak.

Ilyen mértékû összefogásra eddig nem volt példa a kis 
településen. Az ÖTE eddig is mindig a lakosok érdekeit 
szolgálta, és most ezzel a meleg étellel is jelezte, hogy 
segít a rászorulókon, ahogy és amikor tud! Gratulálunk 
Györösi S. Máténak a Füzesgyarmati ÖTE parancsnoká-
nak, az Egyesület minden tagjának és mindazoknak, akik 
részesei voltak ennek a nemes és szép kezdeményezés-
nek. bízunk abban, hogy lesz folytatása.

A gmo szAbályozás összeurópAi érdek

Az Európai Parlament ple-
náris ülésén jóváhagyták a 
genetikailag módosított szer-
vezetekre (GMO) vonatkozó 
irányelvet. Az új szabályozás 
a GMO-k elleni európai küzde-
lem nagy jelentôségû lépése, 
amely szabad kezet biztosít a tagállami korlátozásra.

Hölvényi György kereszténydemokrata európai par-
lamenti képviselô írásban benyújtott felszólalásában ki-
emelte: a siker egyik kulcsa a kiváló osztrák-magyar-hor-
vát együttmûködés volt. Erdôs Norbert fideszes európai 
parlamenti képviselô pedig az új rendelkezések biztosabb 
jogi hátterére hívta fel a figyelmet. Magyarországnak te-
hát továbbra is megmarad az a lehetôsége, hogy határa-
in ne engedje be a genetikailag módosított terményeket, 
termékeket, és ezáltal megvédje a hazai termelôket és 
fogyasztókat egyaránt.
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egyházAink élete
FüzesgyArmAti reFormátus egyház

„Lábam elôtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” 
Zsoltárok, 119, 105.

Új esztendônk választott igéje a zsoltáros 3 évezredes fohásza. Gyüle-
kezetünk ezt kívánja szeme elôtt tartani, lépésrôl lépésre Isten útjain. 

Valljuk, van vezetô, aki utat mutat, van út, mi járható. Lehet okos 
az ember, felépíthet nagyszerû dolgokat, de ha az alap, amire épített 
hamis, összedôl büszkesége. „Élni és élni hagyni” demokratikusnak vélt 
nyugati gondolat kudarca most vált teljes pôreségében nyilvánvalóvá. 
/ Lásd - Párizsi terrorista akció/ Hazánk fel sem ébredt a rendszervál-

tás káoszából, a régi ideológia helyett nyakába kapott egy másikat, a nyugat - gazdasági fölényével meghirdetett 
- multikulturális és a másság tolerálását eszményítô harcát. Vajon nincs-e végre itt az ideje, hogy európa újragon-
dolja évezredes keresztyén történetét? Mert ha igen, úgy figyelni kellene a Szóra, a lábaink elôtt lévô „mécses” 
világosságára. Belátni, hogy a végsô igazság felettünk van. Ahol most vagyunk, az egoizmus, önzés vallása. „Nekem 
legyen tele a gyomrom, fedél a fejem felett, nekem legyen jó...” Mondjuk ki: nem ezt akarjuk 2015-ben! próbáljunk 
hasonlítani arra, aki a maga hasonmására teremtett bennünket.

•  Idén január 18-22. között tartottuk ökumenikus alkalmainkat. Ez már a 10. alkalom Füzesgyarmat történetében! 
Csendességünk az élô víz forrása utáni vágyódás lehetett: „Adj innom!” /János evangéliuma 4,7/ Vendégeink voltak 
városunk felekezetein túl Nagyrábé, Bihartorda gyülekezetei és ifjú lelkipásztora: Kiss Dávid.

•  Február 12-15. között szavak nélkül címmel evangélizációs alkalmak lesznek a gyülekezeti termünkben. Tóth 
Tamás és Fejér Zoltán zempléni lelkipásztorok látogatnak el hozzánk a Sárospataki Református Gimnázium diákja-
ival. Csütörtök, Péntek, Szombat este 17 órától, Vasárnap de. 10 órától lesznek alkalmaink, mindenkit szeretettel 
várunk! 

•  Felnôttkonfirmáció! Húsvétig készülünk fel az érdeklôdôkkel. Még lehet jelentkezni. 
•  sóvirág méhészet néven új kreatív kezdeményezés indult gyülekezetünkben, célja bemutató méhészet létreho-

zása - közösség, ismeret, élmény! Mottónk: „Egyél fiam mézet, mert jó”! /Példabeszédek 24,13/
Gyülekezetünk nevében áldást, szeretetben és eredményekben, gazdag évet kívánok városunk polgárainak.

Tóth Zoltán, lelkipásztor

új álmok és terVek Az új esztendôre…

„Az esztendôk eljönnek, hogy elenyésszenek, / Az 
idônek tengerébe elvegyüljenek, / Így iramlik, foszlik széj-
jel ez az élet is, / S ami elmúlt vissza nem jön, bárhogy 
kéred is.”- fogalmazza egyik hitvalló énekünk. Ennek ér-
telmében és ennek tudatában vontuk meg a mérleget az 
év végi gyönyörû ünnepi alkalmakon és az újesztendei 
elinduláskor. Istentôl áldott volt az elmúlt esztendô sok-
sok eseménnyel, rendezvénnyel, de fôleg a nagy áldo-
zathozatallal, amivel felújítottuk templomunkat.

Ebben az esztendôben szeretnôk folytatni a munkálatokat, mert még van tennivaló a toronyrészen és a nyílászárók 
külsô részén, valamint a csatornázást, bádogozást is fel kellene újítani, újra festeni.

Álmodozásaink, tervezgetéseink közepette folyik a hitélet minden területen. Jónak mondható a templomlátogatás 
mind a fiatalok mind pedig a „régebbiek” részérôl. Úgy tervezzük, hogy az alföldi búcsúra ismét meghívunk egy arra 
méltó, vallásos magyar világi vezetôt díszvendégnek. Január 13-a az unitárius világban a Vallásszabadság Napja. Méltó-
képpen megünnepeltük, hiszen a világtörténelemben elôször az erdélyi Tordán, az 1568-as vízkereszti országgyûlésen 
hirdették ki, foglalták törvénybe, hogy mindenki azt a vallást gyakorolhatja, amely felfogásával megegyezik, mert a „hit 
Isten ajándéka”. Vallásszabadság-ügyben még sok a kényes probléma világszerte!!!

Mire ezek a sorok megjelennek, talán már túl leszünk a mindig élményt adó imahéten úgy, ahogy évek óta, egymás 
templomában szolgálva, szeretetvendégséget tartva minden alkalommal.

Vízkereszt elmúltával kikerülnek a karácsonyfák házainkból, templomainkból, és megkezdjük azt az idôszakot, amit 
farsangnak nevezünk, amitôl azt várjuk, hogy hozzon sok jókedvet, vidámságot.

Hittanosainkkal gyermekistentisztelet keretében farsangi mûsort igyekszünk összeállítani. Nem feledkezünk el arról 
sem, hogy február végén megemlékezzünk ökumenikus istentiszteleten a kommunizmus áldozatainak napján azokról, 
akiknek szabadságunkat, mai életünket köszönhetjük.

A következô lapbeli találkozásig álljon itt biztatónak Bódás János néhány sora. „Úgy megyünk a jövô felé, akárha / 
sötétbe lépnénk…De örvény, verem / felett,- jó tudni-, védôn alánk tárja / hûséges karjait a kegyelem. / Öröm, bánat, 
élet, halál, akármi / jöhet, a szívem mégse nyugtalan, / tudom: <KIK ISTENT SZERETIK, AZOKNAK / MINDEN JAVUKRA 
VAN!> Ezekkel a gondolatokkal kívánunk örömteli farsangi napokat: Balázsi László, unitárius lelkész-ny.mb.püspök.
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sárréti gyöngyhAlász gyermeksport egyesület hírei

2014 decemberében minden korosztályos labdarúgó csapatunknak 
befejezôdtek az ôszi küzdelmek. Az U7-tôl az U13-ig a Bozsik Egyesületi, az 
U14–tôl az U16-ig pedig az ôszi bajnokságok. A kinti mérkôzéseket a téli sze-
zonban felváltja a teremfoci, amelyet nagyon szeretnek a gyerekek. 2014 vé-
gén az U9-cel Szeghalmon vettünk részt tornán, ahol csupán csak gólaránnyal 
szorultunk a II. helyre. Az U15-ös csapat december elején több sikert is elért. 
Megnyerte a Füzesgyarmaton 
hagyományosan megrende-
zésre kerülô Baranyi kupát, 
majd a körzeti Futsal Diák-
olimpiát, és bejutott a Szar-

vason megrendezésre kerülô megyei elôdöntôbe. Itt a csapat a második 
helyen végzett Békéscsaba mögött, és a gyulai döntôbe jutott, ahol a 
megye legjobb 6 csapata küzd az országos döntôért. Több csapatunk-
kal neveztünk a Mezôberényben megrendezésre kerülô Farsang kupára, 
ahol többek között készülünk a tavaszi szezonra.

Nyéki Szabolcs, edzô

XXi. teremlAbdArúgó bAjnokság hírei

2014 novemberében kezdetét vette Füzesgyarmaton a Téli Labdarúgó Terembajnokság. Az idei bajnokság újítása, 
hogy minden csapatban szerepelhet három igazolt felnôtt labdarúgó. Ezzel a lépéssel a bajnokság színvonala emelke-
dett, és több labdarúgó tud a téli szezonban rendszeresen mozogni. Az idei szezonra 11 csapat jelentkezett, 7 helyi 
mellett 4 vidéki alakulat küzd az elsô helyért. A bajnokság elsô fele az alapszakaszból áll, ahol mindenki játszik min-
denkivel. Az elsô 6 helyezett a felsô-, az utolsó 5 pedig az alsóházba jut. Itt is mindenki játszik még egy kört, és ezután 
alakulnak ki a végsô helyezések. A 8. forduló után Körösladány csapata vezeti a bajnokságot, megelôzve a szeghalmi 
No Comment és a gyarmati Romantika Kiskocsma csapatát. Az idei bajnokság pozitívuma még, hogy a mérkôzéseket 
egyre többen tekintik meg a lelátókon. A bajnokság aktuális eredményeirôl és híreirôl a www.facebook.com/fuzes.
teremfoci oldalról lehet tájékozódni.

kArácsony és szilVeszter A hotel gArábAn

A karácsonyi ünnepi hosszúhétvégén minden szobánk ki-
adásra került. A csodálatosan díszített étteremben választékos, 
és bôséges ételek felszolgálása mellett élôzenés vacsora várta 
a résztvevôket. A menü a következô fogásokból tevôdött össze: 
filézett pontyhalászlé, pulykasült, különféle sertés ételek, töltött 
káposzta, mindemellett házi sütésû bejgli és somlói galuska. Ka-
rácsony elsô napján szabadtûzön sült gesztenyét szervíroztunk 
a vendégeink részére, mogyorókrém és méz ízesítéssel. Mivel a 
hômérséklet elég alacsony volt ezért forralt bor elfogyasztására 
is lehetôség nyílt a forró kültéri termálvizes medencében. Ösz-
szegezve a Karácsonyi ünnep kellemesen és családiasan telt 
szállodánkban a vendégeink legnagyobb megelégedésére. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy az év utolsó napján ismét teltházas fog-
laltságot értünk el. Szállóvendégeinken kívül, az étteremben egy 
100 fôs külsôs tagokból álló társaságot fogadtunk. A szilveszte-
ri rendezvényt különbözô szórakoztató programok színesítették, 
és a roskadásig megrakott svédasztalos vacsorát különbözô íny-
csiklandó ételek tarkították. A menü: sertésbôl, vadból, bárány-
ból készült ételek voltak és a desszert 3 féle torta.

Az ünnepséget a szeghalmi Fônix tûzzsonglôr egyesület 
mellett Bihari Gellért, az esti showder sztárvendége nyitotta 
meg. A zenét a Kheopsz zenekar szolgáltatta, amely egyben az 
egész este hangulatát is emelte. Az éjszakai mulatozás közben 
megválasztásra került az est „limbó királya” és a twist verseny 
gyôztese, amit a tombolahúzás követett. Értékes ajándékokra 
tehettek szert, akik megvásárolták a jegyeket, a fônyeremény 
egy 2 fô részére szóló 2 éjszakás Gara ajándékutalvány volt tel-
jes ellátással. Az éjféli koccintást követôen, ismételten a svéd-
asztalos kínálatból választhattak a kedves vendégek, amelyen 
ezúttal az újévi hagyományos ételek sorakoztak föl. 

A Hotel vezetôsége, és a személyzet nevében kívánunk min-
denkinek Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet!

Hotel Gara Szálloda, Füzesgyarmat

kArácsonyi és szilVeszteri ünnepek 
A kAstélypArk Fürdôben

A 2014-es év vé-
gén karácsonyi sze-
ánszot hirdettünk 
meg a Kastélypark 
Fürdôben. Hangulatos 
karácsonyi dallamok 
kíséretében, illóolajos 
felöntésekkel vártuk 
szaunázni, pihenni vá-
gyó vendégeinket. Az esti órákban teával, mézes süteménnyel 
kedveskedtünk látogatóinknak, amit szorgos kezek készítettek 
el az ünnepeket megelôzô napokban. Sokan kihasználták az 
akciónkat, ami arra vonatkozott, hogy a teljes áru napi jegy 
megvásárlásával jogosulttá váltak a szauna használatára is.

December 24-én és 31-én délután négy óráig volt nyitva 
a Fürdô, egyéb napokon teljes nyitva tartással vártuk kedves 
vendégeinket. Karácsony másnapján, 26-án, valamint 27-én és 
28-án látogattak el hozzánk a legtöbben. Családi, baráti körben 
töltöttek el nálunk néhány kellemes órát, a gyógyvíz, gôzölgô 
melegében pihenhették ki a munka és a karácsonyi ünnepek 
fáradalmait. Év végén a motel és a panzió is teltházzal üzemelt. 
Baráti társaságok búcsúztatták az óévet szálláshelyeinken, még 
a kempingben is volt néhány lakókocsis vendégünk.

Az új esztendôben is szeretettel várjuk minden kedves fürdô 
és szállóvendégünket! Kérjük a lakosságot, hogy Önök is ajánl-
ják szolgáltatásainkat a Füzesgyarmatra érkezô családtagjaik-
nak, ismerôseiknek!

Kastélypark Fürdô, Füzesgyarmat


