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Jelen és Jövô Füzesgyarmat életében

Szeptembertôl önállóan is vonulhatnak a füzesgyarmati önkéntes tûzoltók. 
A hivatalos útba indító ünnepséget augusztus 29-én tartották. Errôl az eseményrôl, 
illetve a magunk mögött hagyott idôszakról és a város jövôbeni terveirôl, 
lehetôségeirôl kérdeztük Bere Károlyt, Füzesgyarmat város polgármesterét.

–  Mit jelent a város számára az Önkéntes tûzoltóság életében történt válto-
zás?

– Elôször is azzal kezdeném, hogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen egy 
ifjúsági klubból nôtték ki magukat szorgalommal, kitartással, elhivatottsággal 
és a város iránti elkötelezettséggel idáig, hogy most már Füzesgyarmat illetve 
Kertészsziget területén önállóan is elláthatják feladatukat. Nagyon nagy szó ez, 
hiszen a megyében a sarkadiak után második olyan önkéntes tûzoltó egyesü-
let, amelyik kiérdemelte ezt a jogkört és lehetôséget. Az esemény súlyát az is 
mutatja, hogy a megye minden frekventált személyisége jelen volt a rendezvé-
nyen, mint például Gajda Róbert kormánymegbízott vagy Zalai Mihály a megyei 
közgyûlés elnöke, de a katasztrófavédelem részérôl is mindenki itt volt, aki szá-
mít. Ami külön erénye a füzesgyarmati önkéntes tûzoltóságnak, hogy nagyrészt 
fiatalokból áll, és így hosszú távra lehet velük tervezni és rájuk számítani, vala-
mint egyfajta utánpótlás-
bázist adhatnak a szeghal-

mi hivatásos tûzoltóállománynak is. Füzesgyarmat számára mégis 
az a legfontosabb, hogy a város lakóinak életminôsége javul, 
ugyanis ahhoz, hogy az itt élô emberek ne csak lakóhelyüknek, 
hanem otthonuknak is érezzék a településüket hozzá tartozik az 
élet és vagyonbiztonság is. Füzesgyarmat eddig is jó mutatókkal 
rendelkezett ebben a tekintetben, de mostantól ez még inkább 
így lesz. Gratulálok ezúton is a tûzoltóinknak, és megígérhetem, 
hogy a korábbiakhoz hasonlóan az önkormányzat részérôl to-
vábbra is mindenben segítjük a munkájukat, amire erôforrásaink 
lehetôséget biztosítanak. Mindannyiunknak azt kívánom, hogy 
minél kevesebb dolguk legyen.

– Áttérve a magunk mögött hagyott idôszakra, a város lakóinak talán feltûnhetett, hogy az idén kevesebb beruházás 
átadására került sor, mint a korábbiakban.

– Valóban így van. Azon túl, hogy letettük a tanuszoda alapkövét, igazából ebben az évben nem adtunk át semmit. 
Ez nem jelenti azt, hogy nem dolgoztunk volna. Számos olyan pályázatot adtunk be, amely a város jövôbeni életére ki-
hatást gyakorolhat, és a megvalósulásuk esetén nagyban javíthatja az itt élô emberek életlehetôségeit, életminôségét. 
Csak zárójelben jegyezném meg, hogy a dél-békési a sarkadi térség után Füzesgyarmat városa nyújtotta be a legtöbb 
pályázatot. Az ô esetükben egész térségekrôl beszélhetünk, itt pedig önállóan csak egy városról. Mindez azt bizonyítja, 
hogy van jövôképünk, vannak terveink, elképzeléseink arra, hogyan tudjuk elôrevinni Füzesgyarmat sorsát.

– Milyen terveket tudna konkrétan említeni?
– Ilyen például a „zöld város” projektünk, amelybôl a belvárost szeretnék megújítani, új köntösbe öltöztetni. Ebben 

szerepelnének padok, kandeláberek kihelyezései, a zöldfelületek, parkok, közterületek megújítása, sôt még egy kon-
diterem építése is. Folytatódna a szociális városrehabilitáció ebben a szakaszban szociális lakások építésével. Szeret-
nénk az Arany János utcán tovább folytatni a kerékpárút építését, és ott a kanyart is kiegyenesíteni, biztonságosabbá 
tenni, ami már több évtizedes terve a városnak. Reméljük, hamarosan meg tudjuk valósítani. Terveink között szerepel 
a bölcsôde felújítása, egy külterületi fitnesz park létrehozása, valamint a Lázár Gyula sporttelepen egy 400 méte-
res futópálya építése. A sporttelep fejlesztése kapcsán ennél nagyobb célokat is tûztünk ki magunk elé. Egy valódi 
szabadidôközpontot szeretnénk itt létrehozni. Ez magában foglalja két kiállító terem kialakítását. Az egyikben a név-
adó Lázár Gyulának állítanánk emléket egy állandó kiállítással, míg a másikban az ô nevével is fémjelzett világbajnoki 
ezüstérmes labdarúgó válogatottnak. Építenénk egy bowling- illetve egy fallabda pályát, valamint egy állandó, fedett 
színpaddal rendelkezô rendezvényteret is létrehoznánk itt, hiszen a Lázár Gyula Sporttelep nagy rendezvényeinknek, 
mint például a Füzes Fesztiválnak is helyet ad, így ezekkel a fejlesztésekkel még jobb feltételeket tudnánk ezeknek a 
rendezvényeknek biztosítani. Mindezeket a lehetôségeket a helyi lakosság is használhatja a szabadidô tartalmas eltöl-
tésére, de ezzel a turistáknak is új lehetôségeket és vonzó programokat nyújthatunk, valamint ezáltal a szezonalitást is 
csökkenthetjük, hiszen ezeket a tanuszodával együtt egész évben használhatják az idelátogatók.
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– Ha már a tanuszodánál tartunk, mikor fog megvalósulni ez a beruházás?
– Jelenleg tervezés, pontosabban áttervezés zajlik, de hamarosan a konkrét megvalósítás is elindul. Ami újdonság 

és különlegesség, hogy kamerák lesznek kihelyezve, és így a honlapunkon a lakosság is nyomon követheti a beruházás 
folyamatát és alakulását.

– Szóba kerültek a rendezvények, amelyek fontosak a város életében, hiszen Füzesgyarmat valódi rendezvényvá-
rosnak tekinthetô, legalábbis sárréti viszonylatban, mivel itt van a környéken a legtöbb ilyen jellegû esemény. Hogyan 
értékelné az idei rendezvényszezont?

– Valóban fontosak számunkra a rendezvények, hiszen ezek által is nyújtani kívánunk valamit az itt élô embereknek. 
Most is számos szórakoztató és kulturális eseményünk volt, de ha ki kellene emelnem valamelyiket, akkor a vélemé-
nyem szerint az idén az „év bulija” a Füzestuning volt, amelyet tizedik alkalommal rendeztek meg az idén. Köszönet 
a fôszervezônek, Bíró Józsefnek, aki ugyan elmondta, hogy jövôre már nem folytatja, de bízom benne, hogy lesz, aki 
tovább viszi az általa elindított kiváló kezdeményezést, és jövôre és utána is lesz autó-motor show a városunkban. 

– Véget ért a nyár, a fesztiválok ideje, viszont megkezdôdött a tanév.
– Valóban így van. Idén is számos diák kezdi meg a tanulmányait a város oktatási, nevelési intézményeiben. Habár 

nem mi vagyunk a fenntartók, de ebben a tanévben is igyekszünk megtenni mindent a gyerekekért, a pedagógusokért, 
a szülôkért, hiszen a jó minôségû oktatás mindennek az alapja, ez jelentheti számunkra a jövôt, ez adja a fejlôdés 
zálogát. Szerencsére Füzesgyarmatnak ebben a tekintetben sem kell szégyenkeznie.

Kincses Zoltán

Képviselô-testületi elismerés

Füzesgyarmat város Képviselô-testülete a 2016. augusztus 19-én az Állam-
alapításunk tiszteletére megrendezett ünnepi testületi ülésén Dr. pikó esztert 
és balázs balázst elismerésben részesítette.

Dr. Pikó Eszter diplomáját 50 éve 
kapta meg a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetem Általános Orvostudo-
mányi Karán Arany Diplomáját 2016. 
szeptember 11-én veheti át ünnepé-
lyes keretek között a Debreceni Egye-
temen.

Balázs Balázs a Csánki Dezsô 
Helytörténeti Egyesület tagjaként 
kiemelkedô közösségi munkájáért 
kapott elismerést.

Füzesgyarmat város önkormányzatának

Képviselô-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Füzesgyarmati gyógycentrum egészségügyi szolgáltató

vezetô
munkakör betöltésére.

a munkakör betölthetôségének idôpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 1. napjától tölthetô be.

a pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Bere Károly, polgármester nyújt a 06-66-491268-as telefonszámon.

további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.
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ereDményességi tÁmogatÁsoK, 
elismeréseK ÁtaDÁsa

Füzesgyarmat Város Polgármestere a 20/2012.(VI.21.) 
önkormányzati rendeletben biztosított hatáskörében eljárva 
a megyei illetve országos szinten eredményesen szereplô ta-
nulókat és a sportszervezetekben sportolókat, a köznevelési 
intézmény, illetve a sportegyesületek felterjesztése alapján, 
eredményességi juttatás elismerésben részesítette.

Az elismerések a 2016. augusztus 19-i ünnepi testületi ülé-
sen kerültek kihirdetésre. 

a füzesgyarmati Kossuth lajos Általános iskola és 
alapfokú mûvészeti iskola felterjesztése alapján:

• A Gyöngyhalászat Természetismereti Tanulmányi Verseny Országos döntôjén elért ii. helyezésért díszoklevél elis-
merésben és eredményességi támogatásban részesült: bányai Kitti 7.c osztályos tanuló

Díszoklevél elismerésben részesültek felkészítôik: Kovács annamária és székely Jánosné 
• A Gyöngyhalászat Természetismereti Tanulmányi Verseny Országos döntôjén elért iii. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesült: zsíros petra 6.a osztályos tanuló
Díszoklevél elismerésben részesült felkészítôje: Koósné Horváth angéla 
• A Gyöngyhalászat Matematika Tanulmányi Verseny Országos döntôjén elért iv. helyezésért díszoklevél elismerés-

ben és eredményességi támogatásban részesült: bálint nándor 8.b osztályos tanuló 
Díszoklevél elismerésben részesültek felkészítôi: babai sándor és székely Jánosné 
• A Herman Ottó Természettudományi Tanulmányi Verseny Országos döntôjén elért v. helyezésért díszoklevél elis-

merésben és eredményességi támogatásban részesült: székely norbert 3.c osztályos tanuló
Díszoklevél elismerésben részesült felkészítôje: Dürgô szilvia
• A Gyöngyök és Gyémántok Történelmi Tanulmányi Verseny Országos döntôjén elért V. helyezésért díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesült: az iskola „Kurucok” elnevezésû csapata 
A csapat tagjai: lukács lili 8.b, Fábián leila 8.c, nemes boglárka 8.b, Furkó bálint 8.c osztályos tanulók
Díszoklevél elismerésben részesült felkészítôjük: Földi lászlóné
• A Tudásbajnokság Magyar Nyelvi Tanulmányi Verseny Megyei döntôjén elért iii. helyezésért díszoklevél elisme-

résben és eredményességi támogatásban részesült: székely tamás 5.a osztályos tanuló
Díszoklevél elismerésben részesült felkészítôje: tótka anikó
• A Zrínyi Ilona Matematika Tanulmányi Verseny Megyei döntôjén elért iii. helyezésért díszoklevél elismerésben és 

eredményességi támogatásban részesült: székely norbert 3.c osztályos tanuló
Díszoklevél elismerésben részesült felkészítôje: makráné borbíró eszter

a Füzesgyarmati Kossuth lajos Általános iskola gyermekeiért alapítvány és a Füzesgyarmati mazsorett 
együttes felterjesztése alapján a napsugár Csoport eredményességi támogatásban részesült, róluk az 
amondó következô számában olvashatnak részletes beszámolót.

a boss body Club egyesület felterjesztése alapján:

• A 2016. május 21-22-én megrendezett WPC Erôemelô Fekvenyomó és Felhúzó Profi Liga Kupán 56 kg-os súly-
csoportban, open korcsoportban erôemelésben elért I. és felhúzásban elért I. helyezésért, a 2016. június 15-18-án 
megrendezett WUAP Európa Bajnokságon 56 kg-os súlycsoportban open korcsoportban elért II. helyezésért díszokle-
vél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Komróczki nikolett.

• A 2016. május 21-22-én megrendezett WPC Erôemelô Fekvenyomó és Felhúzó Profi Liga Kupán 100 kg-os súly-
csoportban, open korcsoportban fekvenyomásban elért II. helyezésért, a 2016. június 15-18-án megrendezett WUAP 
Európa Bajnokságon 110 kg-os súlycsoportban, open korcsoportban fekvenyomásban elért I. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült zsíros József.

• A 2016. május 21-22-én megrendezett WPC Erôemelô Fekvenyomó és Felhúzó Profi Liga Kupán 110 kg-os súly-
csoportban, open korcsoportban felhúzásban elért II., fekvenyomásban elért IV. helyezésért, a 2016. június 15-18-án 
megrendezett WUAP Európa Bajnokságon 125 kg-os súlycsoportban, open korcsoportban felhúzásban elért I. helye-
zésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Dobos lászló.

• A május 21-22-én megrendezett WPC Erôemelô Fekvenyomó és Felhúzó Profi Liga Kupán 60 kg-os súlycsoport-
ban, junior korcsoportban fekvenyomásban elért I helyezésért, a 2016. június 15-18-án megrendezett WUAP Európa 
Bajnokságon 60 kg-os súlycsoportban, junior korcsoportban fekvenyomásban elért I. helyezésért díszoklevél elisme-
résben és eredményességi támogatásban részesült ambrus Krisztián.

• A 2016. május 21-22-én megrendezett WPC Erôemelô Fekvenyomó és Felhúzó Profi Liga Kupán 90 kg-os súly-
csoportban, junior korcsoportban fekvenyomásban elért III. helyezésért, a 2016. június 15-18-án megrendezett WUAP 
Európa Bajnokságon 90 kg-os súlycsoportban, junior korcsoportban fekvenyomásban elért II. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült oláh zsolt nándor.
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• A 2016. május 21-22-én megrendezett WPC Erôemelô Fekvenyomó és Felhúzó Profi Liga Kupán 110 kg-os súly-
csoportban, ifi korcsoportban fekvenyomásban elért III. helyezésért, a 2016. június 15-18-án megrendezett WUAP 
Európa Bajnokságon 90 kg-os súlycsoportban, junior korcsoportban fekvenyomásban elért I. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Kiss milán bence.

• A 2016. május 21-22-én megrendezett WPC Erôemelô Fekvenyomó és Felhúzó Profi Liga Kupán 90 kg-os súly-
csoportban, junior korcsoportban felhúzásban elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támo-
gatásban részesült sütô zoltán.

Díszoklevél elismerésben részesült felkészítôjük: szôke szabolcs edzô

a Füzesgyarmati sport Klub felterjesztése alapján:

• a 2015/2016. évi Békés Megyei Bajnokságban elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesült a Füzesgyarmati sport Klub nôi Kézilabda szakosztálya.

A bajnokságban szereplô csapat tagjai: Acsai Krisztina; Bondár Anikó; Dajka Mária; Farkas Klaudia; Fodor Csilla; 
Hôgye Anikó; Kozák Anita; Kozák Magdolna; Mészáros Szilvia; Nemes Boglárka Flóra; Rácz Mária; Salya Nóra; Sárközi 
Ágnes; Szabó Edina; Szuja Judit; Tóth Ágnes; Tóth Erzsébet; Tóthné Zsila Andrea; Varga Adrienn Tímea. 

Díszoklevél elismerésben részesültek a csapat felkészítôi: tóth lajos szakosztályvezetô, edzô és palánki imre 
ügyintézô.

• a 2015-2016. évi megye I. oszt. Bajnokságban elért IV. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesült a Füzesgyarmati sportkör labdarúgó szakosztálya

A bajnokságban szereplô labdarúgó csapat tagjai: Bajnók Imre; Bakk Ádám; Bácsi Zsolt; Bányai Péter; Bíró Tamás; 
Boros Tibor; Domokos Attila; Domokos Roland; Elek Tamás; Farkas Zsolt; Földesi Ambrus; Gyáni Roland; Kajári János; 
Kiss Dávid Kristóf; Kis Mátyás; Mészáros Csaba; Nagy Achillesz; Nagy Bence; Tóth Lajos András; Tóth Norbert; Urbán 
Sándor; Vass Ádám.

Díszoklevél elismerésben részesült a csapat edzôje: boros tibor vezetô edzô és Hajdu Csaba, asszisztens-edzô.

virÁgos Füzesgyarmat

Az elsô Virágos Udvar pályázat meghirdetése óta 16 év telt el. Azóta minden 
évben az államalapítás ünnepén köszöntjük a közterületek lelkes szépítôit.

Idén Füzesgyarmat minden utcáját végig jártuk, az értékelésre méltó ker-
teket számba vettük, fotóval megörökítettük, majd a háromtagú zsûri kivá-
lasztotta a legszebbeket. Nem állapítottunk meg elsô, második és harmadik 
díjakat, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek nyertesek. Összesen 32 elôkertet 
értékeltünk oklevéllel és vásárlási utalvánnyal. Ôk a díjazottak, de a nyertesek 
mi magunk, kisvárosunk lakói vagyunk, hiszen mi gyönyörködhetünk a szép 

virágágyásokban, elôkertekben, no meg az ideérkezô vendégek, átutazók. A hét legszebbnek ítélt kert tulajdonosai: 
Dobos Lászlóné Somogyi Béla utca, Szabó Imréné Mátyás utca, Szabó Istvánné, Baka József Kossuth utca, Csordás 
Lajosné Hegyesi János utca, Varga József Bajcsy-Zsilinszky utca, Kovács Károlyné 
Petôfi tér.

További 25 elôkert tulajdonosát díjaztuk, akik a portájukhoz tartozó közterületek 
rendbetételével, virágokkal, örökzöldekkel való díszítésével teszik szebbé környe-
zetünket, kiegészítve ezzel az önkormányzat munkáját, aki jelentôs szerepet vállal 
kisvárosunk arculatának kialakításában, gondozza a parkokat, köztereket, játszóte-
reket.

Minden díjazottnak gratulálunk, további örömteli kertészkedést kívánunk!
Bere Katalin, képviselô

Születések
Turo Ráhel Gizella 07.07.

Lévai Kevin 07.11.

Tóth Vanda 07.13.

Horváth Zsolt László 08.21.

H ázasságkötések
2016. augusztus 12-én került sor Vakarcs Melinda és Olasz Imre Attila házasságkötésére.
2016. augusztus 13-án került sor Leszkó Adrienn és Leitner Ferenc házasságkötésére.
2016. augusztus 13-án került sor Varjas Renáta és Prokics Dániel házasságkötésére.
2016. augusztus 19-én került sor Csák Erika és Németh Norbert házasságkötésére.
2016. augusztus 26-án került sor Bíró Ildikó és Takács Attila házasságkötésére.
2016. augusztus 27-én került sor Mazács Katalin és Báthory László házasságkötésére.
2016. augusztus 27-én került sor Nagy Mária Erzsébet és Lévai Zoltán házasságkötésére.
Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!
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nemzeDéKrôl–nemzeDéKre

Csodás 3 napot tölthettek unokáikkal azok a 
nagymamák, akik részt vettek a Füzesgyarmati 
Nôk Egyesülete által rendezett Nagymama-tábor-
ban július 26-28-ig.

Az unokák megtanulhatták a hímzés, horgo-
lás és dobozvarrás alapjait, valamint betekintést 
kaptak a fôzés rejtelmeibe is. Fôleg hagyományos 
ételeket fôztek az asszonyok, nagymamák (pap-
rikás krumplit, toppantott galuskát, tarhonyás 
húst). Minden egyesületi tagnak megvolt a napi 

feladata, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a táborban. Az Egyesített Szociális Intézmények adott helyet a rendez-
vénynek, melyen közel 40 fô vett részt, a tikkasztó nyári melegben.

Szabóné Erzsike

margaréta tÁbor

A Margaréta Családos Egyesület 
szervezésében 2016. július 04. és 
08. között került sor a Margaréta 
Tábor megrendezésére. Mind helyi, 
mind pedig a településen kívül élô 
gyermekek részére hasznos és kel-
lemes kikapcsolódást biztosítottunk 
a nyári hôségben. További célunk 
volt, hogy felkeltsük a résztvevôk 
érdeklôdését, segítsünk kibontakoz-
tatni képességeiket és tehetségüket, 
hogy minél intenzívebben átélhessék 
a megismerés és a szociális kapcso-
latok, valamint a kreatív játék örömét. Lovagoltunk, kézmûveskedtünk, sétakocsiztunk, csapatjátékokon vettünk részt, 
ugrálóváraztunk… A délutáni kikapcsolódás lehetôségét a Kastélypark Fürdô medencéi szolgáltatták. Mindezek meg-
valósítása nem volt egyszerû, azonban támogatóink és segítôink ez évben is akadtak szép számmal. Az egyesület fô 
támogatói, a helyi Önkormányzat és a Golden Pallet Kft voltak. Köszönjük a lehetôséget!

Köszönjük a kellemes és érdekes hetet, a sok finomságot, szeretetet, figyelmet a szervezôknek, a segítôknek! Kü-
lön köszönet Kovácsné Czeglédi Marikának, Lovas Emikének, Gulyásné Irmuskának, Korcsokné Esztikének és Esztike 
mamának, Tóthné Tündének, Láposi Györgynek, valamint Jakucsné Icusnak a figyelmességért, a gondoskodásért! 
Szabóné Ica mamának köszönjük a sok finom süteményt!

Köszönetünket fejezzük ki az elénk tárt lehetôségekért Galambos Jánosnak, Gazsó Attilának, Karsai Mihálynak, 
valamint fogadják jelképesen hatalmas ölelésünket Kovács Gréta Tünde, Gulyás Réka, Korcsok Klára, Kovács Laura, 
akinek kiváló szervezô munkája által a táborlakók újból egy kellemes, szórakoztató és mindenki megelégedését szol-
gáló örömteli egy hétnek lehettek részesei. 

A táborban résztvevô gyermekek nevében Antal Ágnes szülô

mazsorett tÁbor

Az önkormányzati támogatással és szülôi 
hozzájárulással megvalósuló Nyári Ma-
zsorett Tábor ismét fejlôdési lehetôséget 
nyújtott a résztvevôk számára. A közös be-
melegítés után, minden korosztály a saját 
szintjének megfelelô oktatásban részesült. 

A balett elôkészítô és esztétikus testkép-
zés foglalkozásokon, nagy hangsúlyt fektet-
tünk a játékos tanulásra, a helyes testtartás 
kialakítására, a különbözô ritmusfejlesztô 

kombinációk segítségével. Az improvizatív feladatokon keresztül a kislányoknak lehetôségük nyílt az egyéni kibontako-
zásra, a kreativitás, az önbizalom, a kitartás, a magabiztos kiállás és a harmonikus mozgás területén. A korábban ta-
nultak ellenôrzése, korrekciója, a pozitívumok rögzítése után, új elemeket, mozgásformákat és koreográfiát tanultunk, 
elôkészítve a következô verseny évadot.

Örömömre szolgál, hogy a gyerekek lelkesen, vidáman sajátították el az anyagot, egymást bíztatva és segítve. 
Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô
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egyHÁzainK Hírei
nyÁri mozaiKoK a Füzesgyarmati

reFormÁtus egyHÁzKözség életébôl

„ Jó nekünk itt lenni” lukács evangéliuma 9, 
28 

Gyülekezetünk a nyári hónapokban sem 
szûkölködött színes programokban. II. Jótékonysá-
gi koncertünket június 19-én rendeztük meg. Ha-
rangjainkért szólt ismét az ének, a padok megtel-
tek, és ahogyan a mûvészi produkciókat hallgattuk, 
mindannyiunkat átjárta az a felemelô érzés, amit az 
Ige is megfogalmazott: „Jó nekünk itt lenni.” Ta-

valyi emlékezetes koncertünkön nem tudott jelen lenni ifj. Barkóczi Sándor, az Operett színház énekese, de idén egy 
kis csokor fiatal tehetség szervezôdött köré, így remek elôadásban volt részünk. Nt. Nagy László nyitotta meg az ese-
ményt, mûsorvezetônk Fábián Laura tanárnô, legifjabb presbiterünk volt. (Ôneki ezúton is gratulálunk a nyáron kézhez 
kapott vallástanári diplomájához.) Felléptek: Varga Klaudia, Lukács Lili, Fazekas László, Szôke Diána, Hegyesi Domini-
ka, Szôke Fruzsina, valamint ifj. Barkóczi Sándor. Köszönjük a fellépôk önzetlen szolgálatát, megérintették a szíveket! 
Templomunkban ez alkalomból kiállítást nyitottunk meg. Egykori és ma is munkálkodó gyarmati fafaragók munkáit 
tekinthették meg az érdeklôdôk. Csabádi István, Vári Mihály, Varga István, Papp Ferenc, Papp Gábor munkái, valamint 
Aggott Noémi képei egész nyáron közöttünk voltak. Sokan gyönyörködtek bennük, helybeliek és fürdôzôk, valamint az 
ún. „Templomtúrához” csatlakozó turisták.

„Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülve-
szi népét békességgel.” zsoltárok 125,2

Hegyek a Bibliában. A nyári szünet elsô hetét bibliatáborral 
kezdtük. Idén az üdvtörténetben is jelentôs hegyeket jártuk kö-
rül hittanosainkkal. Ararát, Kármel, Sínai, Golgota hegycsúcsai-
ra jutottunk fel hatvan gyermek és munkatársaink segítségével. 
Nem maradtak el a kézmûves foglalkozások, akadályversenyek 
sem, lovagoltunk a Galambos lovas háznál (Ady Endre utca), 
megfürödtünk a „Hittan tóban”, kirándultunk Debrecenbe, a tá-
bor családok, szülôk részvételével templomunkban zárult.

„ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégez-
tem, a hitet megtartottam…” ii timóteus 4,7

Élete vezérigéjéül választotta Mészáros János Elek elôadómûvész Pál apostol szavait. A Csillag születik televíziós 
mûsor gyôztese július 31-én, vasárnapi délelôtt adott koncertet Templomunkban. Az elôzô estét a Gara Hotelben 
töltötte, épp a Füzes Tuning záróestjén. Hajnal négyig nem tudott aludni, a dübörgô „zene” ritmusára „pattogott” az 
ágyán, ahogy késôbb megtudtuk. Elôadásában mégsem egy fáradt ember állt elôttünk - errôl az egybesereglettek mit 
sem tudtak -, hanem Krisztusról, magyarságról, mûvészetrôl hitvallást tévô református presbiter. „…A rózsa, ha szárá-
ról levágják, elpusztul. Találj vissza gyökereidhez!...” Megéltük a csodát énekei alatt. A közönségbôl közösség lett. Egy 
mûvészeti élmény, egy koncert még nem istentisztelet, ritkán válik azzá, azon a vasárnapon megtörtént!

„egyél fiam mézet, mert jó!” példabeszédek 24, 13
Elsô évét zárta a Sóvirág méhészet, gyülekezetünk agrárszociális missziója. Minden kezdet nehéz, de sok örömünk 

telt benne. A megtermelt méz (repce, akác, vegyes, napraforgó) nagyobb része már üvegekben várja a zimankós ôszt! 
Kik végezték a munkát? A legkisebbektôl kezdve méhekbe beleszeretô munkatársakon át a legidôsebbekig minden 
segítség számított, de a munkát maguk a méhecskék végezték. Az áldást pedig Isten adta!

Tóth Zoltán református lelkipásztor

augusztusi-szeptemberi FényeK gyüleKezeti életünKben…

Még mindig a gyönyörûen sikerült Alföldi Búcsú bûvöletében éltünk. 
Ôszintén megköszönjük mindenkinek, aki hozzájárult az ünnepség sike-
réhez, az emléktábla készítôjétôl Keblusek Béláig, aki ismét kis virágos 
mennyországgá varázsolta szép fehér templomunkat. Köszönjük a vésztôi 
és szeghalmi népdalkörösök szép énekét és nem utolsó sorban a nekünk 
kiosztott díjakat, amelyek további, „fiatalos lendületû” munkára ösztönöz-
nek. De tovább kellett vinni az életet. Július 22-én megyénket képviseltem 
Budapesten, a 14 év óta rendezett Duna Ünnepén, ahol budapesti-bel-
városi plébános és pestszentlôrinci református lelkésztestvéremmel meg-

áldottuk a Dunára bocsátott emlékezés koszorúit, amiket a külföldi és belföldi szervezetek, diplomaták, követségi 
küldöttek hoztak a nándorfehárvári nagy gyôzelem 560. évfordulójára, amirôl színes mûsorral emlékeztünk, jómagam 
is énekkel-verssel szolgálva. Augusztus elején, szûk 10 napra Erdélybe, hazautaztunk egy kis pihenôre (a rengeteg 
munka után ránk fért) és lelki feltöltôdésre, ahol részt vettünk feleségemmel és Zita lányunk szép családjával a szejkei-
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székelyudvarhelyi unitárius világtalálkozón. 13-án érkeztünk haza, hogy másnap istentiszteletet tartsunk, és következô 
héten induljak, egy meghívásnak eleget téve, a Magyarok IX. Világkongresszusára, amit Budapesten, Székesfehérvá-
ron, Ópusztaszeren és Pásztón rendeztek.

E sorok íróját „Trianon felejtése és feledtetése” címû elôadására kérték fel, amit Budapesten a Magyarok Házában 
tartottam meg. 12 tárgyban folytak a konferenciák a világ minden tájáról képviselve a szétszórt magyarságot. A Civil 
Multimédia Televízió tizenhat perces interjút készített velem, amit meg lehet tekinteni, hallgatni a világhálón.

19-én itthon emlékeztünk a katolikus kápolnában Szent István, államalapító királyunk és a kenyér ünnepérôl.
27-én esketési szertartást végeztünk, amikor egy erdélyi származású hívünk lányának házasságát áldottuk meg.
29-én, hétfôn egyházainkkal megáldottuk (elôször a város újkori történetében) a tûzoltóság kocsiját és munkáját.
28-án, a Jótevôk Napján kiosztottunk 356 ezer forintot, a „Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány” pályadíjait 17 

érdemes diákunknak. Augusztus 31-én részt vettem az iskolai évnyitón. Szeptembertôl folytatjuk az iskolai hitoktatást. 
Szeptember 10-én részt vettünk egyházi szolgálattal Bicskén, a református templomban tartott vitézavatáson. Másnap 
megtartottuk a templomi hittanos évnyitót a szokásos gyermekistentisztelettel, szeretetvendégséggel és tombolázással.

Szeptember 18-án Hatvan városában, a katolikus templomban fogunk szolgálni a Szent György Lovagrend avatási 
ünnepén. Egy hét múlva, az Ôszi Hálaadás unitárius ünnepét fogjuk tartani itthon, az idôsek otthonában és a gyulai 
kórházkápolnában. Szép, ôszeleji napokat adjon az Isten kinek-kinek eredményes munkával, tanulással vagy pihenéssel.

Nyelvoktatást vállal bármilyen korosztálynak Balázsi László (06-66-491-894; Széchenyi u.77.) angol, francia és 
román nyelvbôl. Balázsi László

borsi Falunap

2016. június 30-án, szombaton Bátori Géza polgármester 
úr személyes meghívására részt vehettünk újdonsült test-
vérvárosunk, Bors község falunapján. Bors Romániában, a 
határtól néhány kilométerre található, az Európai Uniós pá-
lyázatoknak köszönhetôen dinamikusan fejlôdô község. A 
falunap számunkra az ismerkedésrôl szólt, hiszen a június 
24-25-én Füzesgyarmaton megrendezésre kerülô, testvérvá-
rosi kapcsolatokat erôsítô konferencia után mi látogathattunk 
a községbe, hogy megismerhessünk a község vezetôségét, 
az ott élô embereket, és ezáltal a jövôbeni együttmûködési 
lehetôségekrôl egyeztessünk. A meghívásra velünk tar-
tott Tôkésné Gali Mónika, Tourinform irodavezetô asszony is, aki a város vezetôivel a településeink közötti turisztikai 
lehetôségekrôl folytatott megbeszélést. Mindezeken túl egy igazán jó hangulatú falunapon találtuk magunkat, ahol 
helyi ételeket kóstolhattunk, illetve a város kulturális életébôl is megismerhettünk egy nagy szeletet. Köszönjük Pol-
gármester úr a meghívást, bízunk abban, hogy a jövôben még több programban és településeink fejlôdését elôsegítô 
közös projektben vehetünk részt! Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

X. Füzestuning

Idén jubileumi X. alkalommal került megrendezésre, a mára szinte hagyo-
mánnyá váló Füzestuning autó és motor show. Az elôzô évekhez hasonló-
an rengeteg autómegszállottat megmozgató rendezvény helyszínéül idén is a 
füzesgyarmati Termál Kemping szolgált. A fôszervezôk ismét kitettek magukért, 
ugyanis rengeteg programmal és bemutatóval szórakoztatták a nagyérdemût. A 
fiatalabb korosztálytól egészen az idôsebbekig, mindenki megtalálta a számára 
érdekes, szórakoztató látnivalót. A régi oldtimerektôl egészen a legújabb nagy 
teljesítményû luxusautókig szinte minden ismert márka megtalálható volt a kiál-
lított, közel 500 autó között. Aki a nézelôdésen kívül aktív programokon is részt 
akart venni, annak se kellett csalódnia. A teljesség igénye nélkül: hangnyomó 
verseny, motoros bemutató, autós limbó, repülôs bemutató közül válogathattak 
az ide látogatók. Aki már nem bírta a hôséget, az a kempingben felállított pára-

kapu alatt, illetve a Kastélypark Fürdô területén található medencékben hûsölhetett. Az étel és ital ellátásról hatalmas 
kitelepült büfésátor gondoskodott. A rendezvény látogatottságát az is jól mutatja, hogy az elsô nap délutáni óráiban 
szinte teljesen megtelt a kemping szórakozni vágyó vendégekkel. Voltak, akik Ausztriából, Romániából vagy épp Szlová-
kiából érkeztek, hogy részesei lehessenek egy igazi, tartalmas, bulizós hétvégének. A programokat este a több elôadót 
is felvonultató diszkó váltotta fel, ezzel is biztosítva a hangulatot, és az egész hétvégét kitöltô 3 napos folyamatos 
pörgést. A ’’keménymag’’ egészen vasárnap estig kitartott, bár az utolsó nap révén ez már csak a strandolásról és 
hazaútra történô készülôdésrôl szólt.

Ezúton szeretnénk megköszönni elsôsorban a vendégeknek, hogy megtisztelték a rendezvényt jelenlétükkel, és kö-
szönjük a rengeteg pozitív visszajelzést is. Köszönettel tartozunk a rendezôknek, név szerint: Bíró Józsefnek és Molnár 
Lászlónak, hogy ismét a kempinget választották, és egy ilyen nagy volumenû rendezvénnyel rázták fel Füzesgyarmatot. 
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen munkájával, segítségével hozzájárult a X. Füzestuning autó és motor show lét-
rejöttéhez. Dányi Gyula
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ÚJabb KiemelKeDô KézilabDa ereDmény 

A Füzesgyarmati SK nôi kézilabda csapata már 
12 éve mûködik, melybôl a 7. bajnoki évadot vit-
te a lányokkal Tóth Lajos edzô. A 2015/2016. évi 
Békés Megyei I. osztályú bajnokságban 10 csa-
patból II. helyezést értek el. A 18 mérkôzést 15 
gyôzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel zár-
ták. A csapat tagjai: Acsai Krisztina, Bondár Anikó, 
Dajka Mária, Farkas Klaudia, Fodor Csilla, Hôgye 
Anikó, Kozák Anita, Kozák Magdolna, Mészáros 
Szilvia, Nemes Boglárka Flóra, Rácz Mária, Salya 
Nóra, Sárközi Ágnes, Szabó Edina, Szuja Judit, 
Tóth Ágnes, Tóth Erzsébet, Tóthné Zsila Andrea, 

Varga Adrienn Tímea. A góllövô lista elsô helyezettje Salya Nóra lett, aki 17 mérkôzésen 179 gólt lôtt az ellen-
feleknek. A csapat nagyon jó körülmények között készült fel a bajnokságra, hiszen a Füzesgyarmati Sportcsarnok 
biztosít nekik heti kétszer helyet. A Csapat mûködését mindeddig csak Füzesgyarmat Város Önkormányzata tá-
mogatta, melybôl az utazásokat, a bírókat és a cipôket tudták honorálni. A tavalyi évtôl a Golden Pallet Kft. is a 
füzesgyarmati kézilabda támogatója lett, így az edzô szavaival élve „látszódnak is”, hiszen új felszerelést, eszközöket 
és melegítôt is tudnak már biztosítani a játékosoknak. Ezúttal is szeretnék megköszönni a szponzorok támogatását. 
A jövôre nézve még nagyobb tervekkel indulnak, hiszen tavaly a bajnokság 3., idén a 2. helyén végeztek, így jövôre 
is szeretnék a három dobogós hely valamelyikét megszerezni, de nagy álom válna valóra, ha bajnokok lehetnének. 
Tóth Lajos edzô ezúton is köszöni a lányoknak a szép eredményt, és további sikereket kíván!

mazsoretteK HorvÁtorszÁgban

A 20 éves Füzesgyarmati Mazsorett Együttes, ed-
dig Európa hét országában képviselte hazánkat és 
Füzesgyarmat városát. A Junior és Írisz csoportok 
Franciaországban, Görögországban, Olaszországban 
és Romániában vendégszerepeltek, a Százszorszép 
csoport Romániában, a Napsugár csoport Csehor-
szágban, Szerbiában, Romániában és legutóbb Hor-
vátországban adott számot tudásáról. 

Horvátországban a Napsugár csoport a három 
napos eseményen remekül helytállt, óriási sikert 
arattak a sportrendezvényeken és Sutivan Fôterén. 
A népszerû dallamok, a változatos eszközök, a lát-

ványos koreográfiák, a pálmafák közötti magyar zászlós felvonulás nagy tetszést aratott a közönség körében is. Szép 
volt Lányok! A próbák és fellépések között minden percet kihasználtunk, megtekintettük a helyi és környékbeli neveze-
tességeket, történelmi emlékhelyeket, fürödtünk az Adriai tengerben. A sutivani sétányon megcsodáltuk a reneszánsz 
és velencei palotákat, a dalmát stílusú kôházakat, a Mennybemeneteli templomot, a hozzátartozó barokk harangtor-
nyot, a Marijanovic kastélyt, Kavanjin birtokot, az oliva, szôlô és mandarin ültetvényeket. Brac sziget központjában, a 
mediterán hangulatú Supetar Fôterén, és az öbölben számos látnivaló tárult elénk, a kikötôben gyönyörködhettünk a 
jachtokban, az óceánjáró hajókban. A Splitbôl való kompátkelés felért egy hajókirándulással, az épületek, a növényzet, 
az állatvilág, a sirályok lenyûgöztek bennünket. Felmentünk a sziget legmagasabb pontjára a Vidova Gorara, strandol-
tunk a kristálytiszta vizû Zlatni Rat (Aranyszarv) partján. 

Rengeteg élménnyel, tudással és tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Köszönjük az önkormányzati támogatást, a 
szülôk anyagi hozzájárulását, a szponzorok segítségét, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok asszony szervezô 
munkáját, Szabó Eszter szülô, Kovács Lajos és Budai Zoltán autóbuszvezetôk mindenre kiterjedô tevékenységét.

A mazsorett tanfolyam szeptemberben folytatódik. Beiratkozás: 2016. szeptember 2-án, pénteken, 17.00 órakor 
lesz az Általános Iskolában, amelyre minden kedves érdeklôdôt szeretettel hívunk és várunk!

Macskinné Pór Erzsébet, mûvészeti vezetô

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intézmény FelHívÁsa!

Tisztelt Olvasóink!
Bizonyára néhányuknak elkerülte a figyelmét, hogy könyvtárunkból kölcsönzött könyvek 

kölcsönzési ideje lejárt. Ezért szíveskedjenek haladéktalanul visszahozni vagy a kölcsönzést 
meghosszabbítani, mivel a lejárt kölcsönzött könyvekre mások is igényt tartanának.



a Helyi vÁlasztÁsi iroDa Közleménye

tisztelt választópolgárok!

A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. §-ában és az országos népszavazásról a választási irodák ha-
táskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványok-
ról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak körérôl szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 10. 
§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a köztársasági elnök 
233/2016. (VII. 5.) KE határozatával döntött országos népszavazás idôpontjának kitüzésérôl, 2016. október 2. napjára 
(vasárnap), a következô kérdésben:

"akarja-e, hogy az európai unió az országgyûlés hozzájárulása nélkül is elôírhassa 
nem magyar állampolgárok magyarországra történô kötelezô betelepítését?"

Minden településen müködik Helyi választási iroda. A Füzesgyarmati Helyi választási iroda vezetôje: Dr. blága 
János jegyzô helyettese: Fehér László aljegyzô, 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel.: 06-66/491-956. E-mail: 
jegyzo@fuzesgyarmat.hu A választópolgárok a névjegyzékbe történô felvételükrôl a Nemzeti Választási Irodától 2016. 
augusztus 15-ig értesítést kaptak. A névjegyzék 2016. szeptember 30. napjáig tekinthetô meg a Füzesgyarmati Pol-
gármesteri Hivatalban (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). 

A névjegyzékbôl való kihagyás, vagy abba való felvétel miatt, 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig lehet 
kifogást benyújtani a Helyi Választási Iroda vezetôjéhez. A névjegyzék másolatát az érintett szervezet igénye alapján, a 
jogosult részére díjfizetés igazolása ellenében, 2016. augusztus13-tól adhatja át a Nemzeti Választási Iroda.

Füzesgyarmaton 7 szavazókör került kialakításra. Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak Füzesgyarmat telepü-
lés megnevezését tartalmazza, illetôleg akik átjelentkezéssel szavaznak településünkön, választójogukat a füzesgyarmati 
3. számú szavazókörben (Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Széchenyi u. 2 sz.) gyakorol-
hatják. 

Átjelentkezésre irányuló kérelmet a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplô választópolgár nyújthatja 
be, aki a népszavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtôl eltérô szava-
zókör területén tartózkodik. A kérelemnek, legkésôbb a szavazást megelôzô második napon 16.00 óráig kell meg-
érkeznie a helyi választási irodához. Ezzel a lehetôséggel az a választópolgár is élhet, aki a választás napján fekvôbeteg 
intézetben (kórház), vagy büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodik.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel úgy kérhetô, hogy a levél, illetve kérelem legkésôbb a szavazást 
megelôzô 8. napon 16.00 óráig megérkezzen az illetékeshez. a szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. magyar-
országi lakcímmel nem rendelkezô választópolgár amennyiben kérelme alapján szerepel a névjegyzékben levélben 
szavazhat. Mozgásában akadályozott választópolgár a szavazást megelôzôen szeptember 30-án (pénteken) 16.00 
óráig a választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz juttathatja el kérel-
mét írásban, mozgóurna kiszállítására.

A Szavazatszámláló Bizottságokba delegáltak bejelentése 2016. szeptember16-án 16.00 óráig történhet. 
milyen feltételekkel tudok szavazni a szavazás napján?
Szavazni csak személyesen, a személyazonosság igazolását követôen, a választópolgár lakóhelyén, vagy átjelentkezés-

sel, lakóhelyétôl távol, a kijelölt szavazókörben, illetôleg külföldön Magyarország kijelölt külképviseletein is lehet. Szavazni 
a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
A magyarországi lakcímmel rendelkezô választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan felkerülnek.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát
•  magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy 

magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
• magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
• magyar vezetôi engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy
• fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal és lakcímét
•  lakcímkártyával (a lakcímbejelentésrôl szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító 

igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),
• fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal vagy személyi azonosítóját
• lakcímkártyával, hatósági bizonyítvánnyal vagy személyazonosító jelrôl szóló igazolással.
Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a 

személyazonosság igazolására!
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazol-

ja. Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metszô vonallal (pl. X vagy +) lehet.
A szavazást követôen a szavazólap a borítékba helyezhetô. Ezt követôen a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.
Bôvebb információt a Helyi Választási Iroda fentiekben megjelölt elérhetôségein lehet kérni.

Füzesgyarmat, 2016. augusztus 24.
Dr. Blága János

Jegyzô, HVI Vezetôje



 

        
 

 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ GEOFIZIKAI MÉRÉSEKRŐL 
 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Biharnagybajom, Bucsa, Darvas, Füzesgyarmat, Kertészsziget, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sárrétudvari és Szeghalom térségében a PÜSPÖKLADÁNY 
Koncessziós Kft. megbízásából  a Geofizyka Toruń S.A. geofizikai mérési kivitelező 3D szeizmikus 
méréseket végez szénhidrogén (kőolaj és földgáz) telepek feltérképezésére 2016. augusztustól  
várhatóan októberig. A mérésekre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BO/15/799-17/2016. 
iktatószámú határozata alapján kerül sor.  
 

A mérések során geodéziai kitűzések, érzékelő kábelek földfelszínre történő lefektetése és 
mesterséges rezgéskeltés történik. A kábelek mentén rezgésérzékelő eszközöket helyeznek el, 
amelyek az apró rezgéskeltőket kötik össze a műszerekkel. A szeizmikus mérésekhez rugalmas 
hullámokat keltenek, amelyek a mélyből visszaverődve értékes információkat adnak a felszín alatti 
kőzetrétegek elhelyezkedéséről. Ezeket a hullámokat önjáró vibrátorokkal, vagy kis mélységű 
fúrólyukban robbantással gerjesztik. Mindezek elengedhetetlenül szükségesek a mélyben rejlő olaj- 
és gáztelepek feltérképezéséhez. 

A kivitelezést végzők tevékenységükkel kárt okozhatnak a mezőgazdasági kultúrákban. Az okozott 
károkat a bányavállalkozó megtéríti. A károk felmérését a TDE Services Kft. a károsultakkal közösen 
végzi. A tevékenységgel érintett valamennyi ingatlan tulajdonosát megkeressük a teljes körű 
kártalanítás érdekében. 

Természetesen a tevékenységgel kapcsolatos kérdésekkel, kutatási és mezőgazdasági munkák 
összehangolásával, észrevételekkel és kárigényekkel jelentkezni lehet a kutatási területen működő 
kutatócsoportnál, a TDE Services Kft. lenti elérhetőségén: 
 

TDE Services Kft. 
 

00-36-70-458-9217 

 

A méréshez használt eszközök csak geofizikai kutatásra használhatók, más számára 
értéktelenek, használhatatlanok. Az érzékelő kábelek és tartozékaik fémkinyerésre 
alkalmatlanok.  
 
KÉRJÜK, HOGY A KITŰZÖTT KARÓKAT ÉS A LEFEKTETETT VEZETÉKEKET NE MOZDÍTSÁK 
EL, A MUNKA BEFEJEZTÉVEL SZAKEMBEREINK AZOKAT ELTÁVOLÍTJÁK! 
 

 
Megértésüket, együttműködésüket és türelmüket köszönjük! 



Köszönet minden támogatónak!

A felsorolt szervizekben és üzletekben fenti napon 0900 – 1830 óra közötti időben kedvezményes áron vásárolhatja meg kerékpárjának 
világító berendezéseit, melyeket a helyszínen lévő szerelők díjmentesen felszerelnek. A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 

igény esetén a kerékpárokat fényvisszaverő matricával látja el, a hiányzó küllő prizmákat (a készlet erejéig) díjmentesen pótolja.

SZERVIZEK:
Battonya: Mirakel Bike Szaküzlet, Fő utca 45.; Békés: Full Shop – Kerékpár Szerviz, Piactér Békéscsaba: BRINGA BOLT 
Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piactér (Fövenyes utca); SPEEDY Kerékpár Üzlet, Gyóni Géza utca 22.; KLOKI 
Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Andrássy út 51.; CSABA BRINGA Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Bartók Béla út 46-50.;
Békéssámson: „GRIFFITHI” Gazdabolt, Szabadság út 123. Csanádapáca: DUPSI és TÁRSA Mezőgazdasági Gépjárműalkatrész 
Üzlet, Batthyány utca 1. Csorvás: CS+T Bringa KFT. Műszaki és Iparcikk Üzlet, Rákóczi utca 16.; Doboz: CS+T Bringa KFT. 
Műszaki és Iparcikk Üzlet, Faluhelyi utca 7.; Füzesgyarmat: KÁBEL ELEKTRO KFT., Petőfi  út 1.; Gyomaendrőd: Jármű Műszaki 
Bolt, Zöldfa utca 1.; Gyula: Bike Corner Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Árpád utca 17.; Belvárosi Bringa Bolt, Kossuth tér 4.; Gyula 
Bringa, Nagyváradi út 23.; Kardoskút: Gál Gumiszerviz, Petőfi  utca 29.; Mezőberény: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Kerékpár 
Szaküzlet, Petőfi  utca 9.; Mezőhegyes: Műszaki Kereskedés, Templom utca 6.; Mezőkovácsháza: EL-HÁ-GÉ Kft. Mozaik Szaki 
Boltja, Árpád utca 177.; Sárközi Üzletház, Árpád utca 179.; Orosháza: „CANDELLA KFT” Villamossági és Kerékpár Szaküzlet, 
Széchenyi tér 6.; „ERDEI” Kerékpárbolt, Táncsics utca 9.; MOTORDISZKONT, Táncsics utca 34.; Tótkomlós: Farkas Műszaki és 
Kultúrcikk Üzlet, Fő út 10.; Sarkad: Kerékpár Szaküzlet, Vécsey utca 25.; Debreczeni Zsolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth 
utca 55.; Szarvas: Balázs Kerékpár Üzlet és Szerviz, Béke utca 4.; Csapesz Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth u. 60-62.; 

Szeghalom: KÁBEL ELEKTRO KFT., Bocskai utca 2-4.; Vésztő: KÁBEL ELEKTRO KFT., Kossuth utca 150.

„HA EGYET VESZ, RÖGTÖN KETTŐ LESZ!”
Ha az akció ideje alatt a felsorolt szervizek valamelyikében megvásárolja kerékpárja első világítását, ajándékba kapja a hátsó 

villogó lámpát (az akció a készlet erejéig érvényes)!

DÍJMENTES KERÉKPÁR GRAVÍROZÁS
1600–2100 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál.

KÜLTERÜLETI LAKOSOK KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÁÉRT!
1600–1800 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál láthatóságot növelő terméket vehet át, aki a helyszínen lakcím 

kártyájával igazolja, hogy külterületen lakik (az akció a készlet erejéig érvényes).

PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI KERÉKPÁROZÁS
A részvétel feltétele: működő világító berendezés a kerékpáron!

Gyülekező: 1900 órakor, indulás 1930 órakor:
Békéscsabán a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház parkolójából;
Békésen a Széchenyi téri Elektro Pont Áruház parkolójából;
Gyulán a Kossuth térről (rendezvény tér);
Orosházán, Mezőkovácsházán, és Szeghalmon a Rendőrkapitányság épülete elől;
Sarkadon az Árpád fejedelem téren lévő Árpád szobortól;
Szarvason a Szent István Egyetem Szabadság úti parkolójából;
Mezőhegyesen a Béke park 1. szám alatt lévő ÁMK. épülete elől.

AJÁNDÉKSORSOLÁS
Mindenki, aki az akcióban részt vesz, sorsjegyet kap,
és ajándéksorsoláson vesz részt, melyre 2015 órakor Békéscsabán a
Csaba Centerben, vidéken a felvonulások helyszínén kerül sor!

CSATLAKOZZON ÖN IS, KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN!
INFORMÁCIÓ: 66/523-723,
www.police.hu balesetmegelőzés/aktuális rovatában

2016. október 07. (péntek)

ke
rékpáros akció a láthatóság jegyében
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programaJÁnló

népzenei talÁlKozó
2016. szeptember 17. 14.00 óra
Helyszín: Csökmô, Faluház

sinKa istvÁn emléKnap
2016. szeptember 23.
Helyszín: Vésztô, Mûvelôdési Központ és Könyvtár

aminKvan talÁlKozó és 
ôszi betaKarítÁsi Forgatag
iii. pÁKÁsz Futam
2016. szeptember 24.
Helyszín: Szeghalom, D’Orsay Kastélykert

szüreti FelvonulÁs és bÁl
2016. szeptember 30. – október 1.
Helyszín: Vésztô, Fô utca és Mûvelôdési Központ

egészségKör: szappanKészítés, 
gyógyszappanoK
2016. október 3. 17.00 óra
Helyszín: Füzesgyarmat, Civil Ház

orszÁgos KönyvtÁri napoK
2016. október 3-9.
Helyszín: Hegyesi János Városi Könyvtár

„tegyünK ma a Holnapért” 
– rózsaszín szalagos séta
2016. október 8.
Helyszín: Füzesgyarmat

gyermeKruHa börze
2016. október 8.
Helyszín: Füzesgyarmat, volt Japán Múzeum

További információ:

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Tel.: 66/470-395 Fax: 66/470-395
E-mail: fuzesgyarmat@tourinform.hu
Honlap: www.sarretitura.hu • www.tourinform.hu
A Tourinform Iroda nyitvatartása:
H–P: 9.00-17.00 óráig, SZO: 10.00-16.00 óráig

 

Füzesgyarmati 

Hegyesi Kick Box SE. 
Tagfelvételt hirdet!!  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2016 szeptember 1 és 30 
    között, keddenkénti nyílt edzéseinkre! 

  
 

 

 

 

 

 

 

Kossuth Lajos Általános Iskola  
tornaterme. 

 
Kedd: 17:00-18:30 
Csütörtök: 17:00-18:30 
Péntek: 17:00-18:30 
 
 
 
 
 
 
(Öltözők, a Városi Sportcsarnokban.) 
 

 

Gasparik Róbert 
III. Dan. 

+36 70 373 39 53 
 

Guruczi Sándor 
I. Dan 

+36 70 702 17 97 
 

Fábián Mihály 
2. Kyu 

+36 30 419 13 07 
www.fuzesgyarmatkickbox.hu 

facebook: Hegyesi Kick-Box-SE 
 

Az újságból kivágott kupont átadva,
480 Ft-os áron vehetô igénybe a

fürdôszolgáltatásunk 2016. december 31-ig.
Szeretettel várjuk minden 

kedves vendégünket!

A köteteket bemutAtjA:

kincses zoltán
író, forgAtókönyvíró

2016. szeptember 17.
szombat, 18:00, Füzesgyarmat

oktAtási és kulturális 
központ

egybekötött, rendhagyó, zenés irodalmi est

t u r u l - t r i l ó g i A
könyvbemutAtóvAl

közremûködnek:
KoVács ágnes, GuLyás Erika és ZsomboK Réka


