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„Füzesgyarmat Város KiVáló tanára”

Sáriné Péli Márta tanárnôre igazán illik Galilei következô 
idézete: ”A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölte-
ni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.”

Az elmúlt közel 40 évben kiemelkedô pedagógiai, szak-
mai és nevelô munkája, eredményei, elismerései révén 
büszke lehet a város, amelynek hírnevét vitték, a szülôk, 
akik gyermekeiket támogatva és azok sikerei által hálás 
szívvel nézhetnek felkészítô tanárnôjükre. Az irodalom és 
az olvasás szeretete sok-sok diák esetében elmondható, 
hogy a tanárnô elhivatottságának köszönhetô. Hosszú 
éveken át volt a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészet Iskola igazgatóhelyettese. A Füzesgyar-

mati Tehetséges Rászoruló Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány titkára, jelenleg a Pálfi János a Füzesgyarmati 
Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi tagja. Tanári munkája kiemelkedô, elismerés övezi kollégái, az osztályában tanuló 
gyermekek és a szülôk részérôl is. Az iskola fô feladatainak számító alapkészségek elsajátíttatása, tehetséggondozás, 
felzárkóztatás területén kiemelkedôen tevékenykedik. A 2016/2017-es tanévben a 8.a osztályfônökeként fiatalos len-
dülettel szervezte ballagó osztálya programjait, egyengette és segítette a gyerekek tehetségének kibontakoztatását. 
Antonine de Saint-Exupéry örökbecsû idézetének minden szava igaz Sáriné Péli Márta tanárnô munkásságára, emberi 
hozzáállására, az emberekhez való odafordulására: „Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát 
gyûjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett elôször keltsd fel bennük 
az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
az elmúlt 40 évben kiemelkedô pedagógiai szakmai és nevelési munkája elismeréseként, 2017-ben a 
Pedagógus napon ünnepélyes keretek között sáriné Péli márta tanárnô részére a „Füzesgyarmat Város 
Kiváló tanára” díjat adományozta Füzesgyarmat Város Képviselô-testülete.

Az egész város nevében gratulálunk az elismeréshez!
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok

29 éV a Köz szolgálatában

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete élve a 
képviselô-testület által adományozható szakmai díjakról és elismerésekrôl 
szóló 17/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése b) 
pontja alapján kapott felhatalmazással, közvetlen munkahelyi vezetôi fel-
terjesztésére, a közigazgatás területén közel három évtizedes kiemelkedô 
elméleti és gyakorlati munkájáért - mellyel hozzájárult az önkormányzati 
feladatok színvonalas ellátásához – 2017. június 28-án „Füzesgyarmat 
Város Kiváló Köztisztviselôje” díjat adományozott Vízer istvánné szo-
ciális csoportvezetô részére. Vízer istvánné Tóth Eszter általános iskolai 
tanulmányait Füzesgyarmaton végezte, majd Szeghalmon a Péter András 
Gimnázium nappali tagozatán tett érettségi vizsgát 1988-ban. Még abban 
az évben ügyviteli alkalmazotti munkakörben elhelyezkedett a Városi Ta-
nács VB Szeghalom munkáltatónál. 1991. július 1-jén áthelyezéssel került 
a füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalba szociális ügyintézôi munkakörbe, 
és az óta is ezen a területen dolgozik. 1997-ben közigazgatási alapvizs-
gát tett, majd 2000-ben felvételt nyert Békéscsabára, a Tessedik Sámuel 
Fôiskola Személyügyi Szervezôi Szakára, ahol munka mellett, levelezô ta-
gozaton, a rendes tanulmányi idôn belül, 2003-ban diplomát szerzett, majd 
ezt követôen 2005-ben közigazgatási szakvizsgát tett. 2011-ben megsze-
rezte a teljes körû anyakönyvi szakképesítést. Ezt követôen elôször az anyakönyvvezetôt helyettesítette, majd kapcsolt 
munkaköri feladatként kapta az anyakönyvvezetôi és állampolgársági ügyeket. Szorgalmas, pontos munkavégzésének 
eredményeként 2012-tôl a szociális csoport vezetésével bízta meg a hivatal vezetése. 2016-tól kapcsolt feladatként 
végzi az anyakönyvi feladatellátáshoz illeszkedô hagyatéki ügyek feladatkört. esztike, a Szakmai munkája mellett 
2013-tól 2016-ig a füzesgyarmati köztisztviselôi és közalkalmazotti közösség érdekében is tevékenykedett, mint a 
Füzesgyarmati Köztisztviselôk és Közalkalmazottak Szakszervezetének tisztségviselôje. Munkájára a kitartás, a pon-
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tosság és a szociális érzékenység jellemzô, többször halljuk tôle a hivatalon belül, hogy a munkája egyben a hobbija 
is. Élete egyik legszebb feladatának tartja a házasságkötések levezénylését, minden esküvôre lelkiismeretesen és 
nagy odaadással készül. Munkatársaival, vezetôivel és a szociális csoportnál megforduló nagyszámú nehéz anyagi 
körülmények között élô ügyféllel jó kapcsolatot alakított ki. Kollégái szeretik, és elismerik szakmai tudását, 29 éves 
közszolgálati tapasztalatát. 

Ezúton is szeretnénk gratulálni a Képviselô-testület, a kollegák, az ügyfelek és a város lakossága nevében is az el-
ismeréshez, s további munkájához kitartást és jó egészséget kívánunk!

Fehér László aljegyzô

trianoni megemléKezés

A gyászos trianoni diktátum 97. évfordulóján, Füzesgyarmat 
Város Önkormányzata megemlékezô mûsort tartott a központi 
iskola elôtti világháborús obeliszknél, 2017. június 4-én, 9:30 
órától. Beszédet mondott: Bere Károly, Füzesgyarmat Város 
Polgármestere.

Közremûködött: Mohos Péter és Gombos Géza. 

A megemlékezô mûsort követôen a jelenlévôk megtekint-
hették az újonnan elkészült 1956-os emlékmûvet, melynek 
ünnepélyes átadására 2017. október 23-án kerül majd sor.

lázár gyula emléKtorna

Az idei évben, 2017. július 1-én került meg-
rendezésre a Lázár Gyula Emléktorna, amely-
lyel igyekszünk hagyományt teremteni, eképpen 
megemlékezve városunk szülöttérôl, a 49-szeres 
válogatott labdarúgónkról, a Ferencváros csapa-
tának oszlopos tagjáról, Lázár Gyuláról. A Tornán 
4 csapat vett részt. A Sárréti Gyöngyhalász Gyer-
meksport Egyesület 2 korosztályos csapatot állí-
tott ki, illetve testvértelepüléseinkrôl, Borsról és 
Zimándújfaluból érkeztek csapatok. Az idei év-
ben a testvérvárosiankkal való kapcsolat ápolása 
volt a kitûzött cél, hogy a labdarúgás által hozzuk 

önKormányzati HíreK
• A Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. 2016. évi 

gazdálkodásáról megtartotta beszámolóját Muhari Márton, 
ügyvezetô. 

• A Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2016. évi gazdálkodásáról 
beszámoló megtartása Károlyiné Erdei Ildikó, ügyvezetô hiányá-
ban a Képviselô-testület soron következô üléséig elnapolásra 
került.  

• Pozojevich Miklós, rendezvényszervezô megtartotta beszá-
molóját Füzesgyarmat Város Önkormányzatának közmûvelôdési 
tevékenységérôl. Az önkormányzati szervezésû rendezvényekért 
felelôs, valamint azért, hogy összefogja és segítse az intézmé-
nyek és szervezetek munkáját. Így hozzá tartoznak például a 
nemzeti ünnepek, a majális és a Sárszigeti nap eseményeinek 
megszervezése, de a két napos Füzes Fesztivál megszervezése 
is. Részletesen bemutatásra kerültek a Füzes Fesztivál és a Kö-
zösségi Központtal kapcsolatos feladatok.  

• A 2017. évben a Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program keretein belül több pályázat újra megjelent, mely-
re önkormányzatunknak lehetôsége van pályázni. Támogatási 
kérelem kerül benyújtásra, az alábbi pályázatokra: a Garai téri 
ipari terület kialakítására, a Piactér felújítására, a Városháza 
és a Napközi Konyha épületének energetikai korszerûsítése, a 
Bölcsôde felújítása és bôvítésére, többcélú sportlétesítmény 
kialakítására, a Városközpont felújítására, a Petôfi és Arany 

J. utcai kerékpárút és az Arany J. utcai ívkorrekció kiépítésé-
re, a helyi identitás és kohézió erôsítésére és a Füzesgyarmati 
belvízelvezetô rendszer 1. számú öblözetének belvíz elvezetési 
rekonstrukciójára.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot kíván be-
nyújtani a Vidékfejlesztési Program keretein belül a Füzesgyar-
mati Piactér felújítására. A jelenlegi piacot kiszolgáló nyilvános 
WC épülete átalakításra kerülne. A piaci árusító tér és az Árpád 
utcai parkolók térburkolata is fel lenne újítva, illetve a Piac te-
rületén belül kialakításra kerülne egy akadálymentes parkoló. A 
használhatóság és a jó megközelíthetôség érdekében célszerû 
lenne jobban megnyitni az Árpád utcai közforgalom felé, ezért 
az üzletsor Árpád utcai oldalának jobb szélsô üzletét kívánják 
megvásárolni, valamint elbontani. 

• A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. vezetéket épített 
ki a Füzesgyarmat (Szeghalom-6) olajkutat és a gyûjtôállomást 
(SzeT-3) összekötve. Ennek rendeltetése a Szeghalom-6 számú 
kút termelésbe állítása. A vezeték biztonsági övezete érinti az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.  A Képviselô-testület a 
bányaszolgalmi jog alapítására tett kártalanítási ajánlatot elfo-
gadja, továbbá hozzájárul, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a 
MOL Nyrt. javára bejegyzésre kerüljön a bányaszolgalmi jog.

• A Képviselô-testület megtárgyalta a Kossuth u. 90. sz. 
alatti üzletsor egy üzletének tekintetében benyújtott eladási 
ajánlatot, és az ajánlatra tekintettel nyilatkozik, hogy az ingat-
lant nem kívánja megvásárolni.



3

közelebb egymáshoz a településeket, a fiatalok megismerhessék egymást, egy-
más szokásait és kultúráját. A torna gyôztese Zimándújfalu csapata lett, akik 
Bere Károly polgármestertôl és Sipos Jenôtôl, az MLSZ szóvivôjétôl vehették át 
az elsô helyezetteknek járó díjat. Mindemellett Zimándújfalu csapatából került 
ki a torna legjobbja is Oadin Niku személyében. Köszönjük testvértelepülése-
ink labdarúgóinak és képviselôinek, hogy ellátogattak hozzánk és köszönjük a 
Sárréti Gyöngyhalász GYSE csapattagjainak és felkészítôinek, hogy részt vettek 
a tornán.

Jakubek Lilla

Ha FesztiVál, aKKor Füzes

Megkezdôdött a fesztiválszezon a Sárréten a gyar-
mati Füzes Fesztivállal. A több mint két napos rendez-
vényen országos sztárok mellett a helyi csoportok és 
értékek is helyet kaptak, és megmutathatták magukat.

A fesztiválon olyan sikeres és népszerû zenekarok is 
szórakoztatták a nagyszámú közönséget, mint a Honey 
Beast, a Sugarloaf vagy az Apostol együttes, de a Ham 
Ko Ham, a Soulwave, Dj Hlásznyik vagy a nevében is 
sárréti Mudfield együttes, valamint más, helyi és kör-
nyékbeli formációk is sok nézôt vonzottak a Lázár Gyula 
Sporttelep kialakított „küzdôtérre.”

– Nagyon sokan dolgoztak azon, hogy a rendezvény 
sikeres legyen – értékelte a maguk mögött hagyott ese-
ményt Bere Károly polgármester –, ezúton is szeretném 
megköszönni mindenkinek, aki kivette a részét a munkából. Az volt az elôzetes célkitûzés, hogy minél több helyi 
csoportot, civil közösséget bevonjunk a programokba, egy kicsit visszaadva ezzel a klasszikus „falunap” jelleget a ren-
dezvénynek, persze megtartva a fesztivál hangulatot is. A célt, azt hiszem sikerült elérnünk, több embert tudtunk meg-
mozgatni mind a programok résztvevôiként, mind nézôként. Összességében elmondható, hogy sikeresebb volt, mint a 
tavalyi, és remélem, hogy a jövôben is hasonló színvonalú rendezvényekkel tudunk kedveskedni a gyarmatiaknak és a 
környezô településeken élôknek, akik szép számmal látogattak el a két nap során településünkre.

Sok érdeklôdôt vonzottak a „kiegészítô események is, mint a nulladik napon, csütörtök este a Sárréti Hökkentôk 
elôadás vagy szombaton a Lázár Gyula Emléktorna, amelyen – az egykori világbajnoki ezüstérmes, füzesgyarmati szár-
mazású labdarúgóra emlékezve –, Füzesgyarmat két határontúli testvértelepülésének, Zimándújfalunak és Borsnak 
a csapatai mérték össze az erejüket a helyi focistákkal. Így a sportszeretô közönség és közösség is talált magának a 
Füzes Fesztiválon tartalmas kikapcsolódásra alkalmas programot. 

– Rengetegen voltak a Honey Beast koncerten és az Apostolon is – kezdte az élménybeszámolót Ibrányi Éva al-
polgármester asszony –, én azon csodálkoztam a legjobban, és egyben a legnagyobb élmény is az volt a számomra, 
hogy az a rengeteg ember, fiataltól az idôsekig végig énekelte az együttessel az Apostol slágereit. Külön élmény volt 
számomra, hogy mi kezdhettük meg a Sárréti Hökkentôkkel a programot még csütörtök este, és újra teltházat sikerült 
csinálnunk. Ebbôl hagyományt szeretnénk teremteni, és minden Füzes Fesztiválra egy új elôadással lepnénk meg a 
színtársulatunkkal a gyarmati közönséget. 

A változékony idôjárás ellenére sikeresek voltak a programok. Persze volt olyan esemény, amelyet az esô elôl be 
kellett vinni a Közösségi Központba, de a közönséget ez nem gátolta meg abban, hogy részt vegyen rajtuk. 

Összességében elmondható, hogy számtalan tartalmas programmal találkozhatott az, aki a hétvégén kilátogatott a 
Lázár Gyula Sportközpontba vagy a Közösségi Központba, ahol a Füzes Fesztivál eseményei zajlottak. A kisgyerektôl a 
felnôtteken át az idôsebb generációkig mindenki találhatott magának olyan eseményt, amely a kedvére való volt, és 
mindenkinek lehetôsége nyílt a szórakozásra, a tartalmas kikapcsolódásra, baráti beszélgetésekre, bulira, a koncertek 
hallgatására, kincskeresô kalandtúrára, és minden másra, ami egy ilyen fesztivállal összekapcsolható. 

A Füzes Fesztivál tehát a maga gazdag programválasztékával a füzesgyarmati ovisok néptáncától, a focin és a báb-
színházon át a nagykoncertekig valódi és méltó nyitánya volt a sárréti fesztivál szezonnak, amelyet követnek a Körös-
ladányi Napok, a Vésztôi Napok vagy a szeghalmi Boszorkányfesztivál, így lehetôség nyílik ebben a térségben is a nyár 
folyamán a szórakozásra és a kikapcsolódásra.
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KincsKeresô Kalandtúra 

Idén harmadik éve a Füzes Fesztivál keretében ke-
rült megrendezésre a Kincskeresô kalandtúra az idelá-
togató turisták és a füzesgyarmati vállakozó szellemû 
jelentkezôk körében. A kora reggeli jelentôs esô után 
megkegyelmezett nekünk az idôjárás, így 11 órától dél-
után ötig teljesíthették az érdeklôdôk a túrát. Hat ál-
lomáshely felkeresése volt a feladat. Elsôként a Tou-
rinform Iroda várta a kincsvadászokat. Itt igazoló lapot 
kaptak a jelentkezôk, amit minden állomáson le kellett 
igazoltatni a feladatok elvégzése után. A lapon térkép is volt, azok számára, akik nem ismerték a településünket. 
Akiknek szükségük volt kerékpárra, azt itt megkaphatták. Volt olyan csapat, aki bringóhintóval vágott neki a túrának. 
Itt egy totó kitöltése volt a cél, amelyben városunkkal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni. A további állomáso-
kat tetszôleges sorrendben kereshették fel a játékra jelentkezôk. További öt helyszínen várták a látogatókat. A Szitás 
Erzsébet Képtárban a város címerét rakták össze puzzleként a résztvevôk. A Vadászházban a környéken élô vadakról 
Takács Attila vadászmester tartott egy rövid ismertetôt, ott egy Larsen csapda élesítése után lehetett továbbhaladni. 
A Tanácsi erdôben légpuskával kellett korongot eltalálni, a Sárréti Koronglövô Egyesület segédletével. A Kastélypark 
Fürdôben a „Húzd át magad a túlsó partra” címû játék keretében a tanmedencén kellett „átkelni” kötél és úszógumi, 
vagy bodyboard segítségével. A sportpályán kakasra lehetett nyíllal lôni a Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományörzô 
Íjász Egyesület számos tagjának közremûködésével. Valamennyi állomáshelyen apró ajándékot kaptak a résztvevôk, 
ezek voltak a kiegészítô kincsek, hiszen az igazi kincseket az állomásokon találhatták meg a túrázók, Füzesgyarmat 
értékeit. Minden állomás lelkes segítôi külön köszönetet érdemelnek, a civil szervezetek, intézmények közös munkájá-
nak gyümölcse volt a sikeres nap. A túrázók nagy lelkesedéssel és örömmel oldották meg az elvégzendô teendôket. 
A túrát teljesítôk között öt nyereményt sorsoltunk ki. Támogatóink voltak: a Kiskastély Fogadó és Étterem, Hotel Gara, 
Reál Földi Csemege, Tourinform Iroda, Kastélypark Fürdô. Egy jó hangulatú, vidám napot tölthettek el a kalandvágyó 
csapatok. Jövôre új helyszínekkel, új kincsekkel várjuk az érdeklôdôket! 

Bere Katalin

a Körös-sárréten barangolt a Vajtó és a Világ

Fél éve fut már a D1-tv országos adásán a Vajtó és a Világ turisz-
tikai túramagazin Vajtó László mûsorvezetôvel, aki most Füzesgyar-
matra és környékére is ellátogatott, hogy felfedezze és bemutassa az 
itteni értékeket.

A magazin kéthetente jelenik meg, és a legkülönlegesebb túrá-
kat mutatja be nézôinek. Vajtó Lacit láthattuk már jégtúrázni a Tisza 
tavon, Land Roverezni a Keceli erdôben, pisztrángot sütni Szilvás-
váradon, segwayezni Varbón vagy Tehéntáncot enni Emôdön. Most 
viszont a Körös-Sárrétet mutatta be mûsorában, melynek keretein 
belül megtekintették a helyi fürdôt, a Szitás Erzsébet Képtárat, Ga-
lambos Sándor hintókészítô mûhelyét, ahol természetesen a kerékpatkolásba is belekóstolhattak egy kicsit. Majd 
térségi ételspecialitást készítettek az Elszármazottak Baráti Körének házánál. A túra nem csak kulturális volt, hiszen a 
Vidra Tanyánál vízre is szállt a forgatócsoport, annak reményében, hogy vidrákat is látnak, ami ugyan nem sikerült, de 
a csodálatos táj természetesen belekerült a kisfilmbe. A vízi kalandot követôen Vésztô-Mágor történelmi helyeit, emlé-
keit járta végig a stáb, majd a Mundérba Bújt Történelem, és a Sárréti Közérdekû Muzeális Gyûjtemény legérdekesebb 
elemeit sikerült lefilmezni.

 – Rendkívül érdekes volt a túra számomra, hiszen történészi tanulmányaim során mindig is vágytam arra, hogy 
ilyen történelmi emlékeket megismerjek, mint amiket Mágoron láttunk vagy esetleg azokat a hétköznapi történelem-
nek nevezhetô elbeszéléseket meghallgathassam, amiket a Mundér múzeumban megkaptam. – mondta el lapunknak 
a mûsorvezetô, aki azt is hozzátette, hogy öröm volt számára felfedezni Magyarország ezen részét, és hogy szívesen 
ajánlja azoknak, akik szeretik az aktív nyaralást, hiszen ide az év bármely szakában érdemes ellátogatni, látnivaló, 
történelem, elfeledett legendák mindig akadnak. Legközelebb a nézôk a D1-tv-n és az interneten Mátrafüredre láto-
gathatnak el Vajtó Lacival, akinek érdemes figyelni a Facebook oldalát, hiszen onnan elsô kézbôl lehet majd a legtöbb 
információt megkapni a magazinnal kapcsolatosan. A Körös-Sárrétrôl készült film megtekinthetô a Tourinform Körös 
– Sárrét Facebook oldalán és a www.sarretitura.hu oldalon. 

aranylaKodalom

2017. május 14-én ismét egy szép esemény megünneplésének részese lehettem. Szûk családi körben ünnepelte 
meg házasságuk 50. évfordulóját Sárvári György és Ulrich Ibolya füzesgyarmati lakosunk. Ezen a napon ötven évvel 
ezelôtt tett fogadalmukat egybehangzóan megújították, s azt erôsítették meg, ha újrakezdenék, akkor is egymást vá-
lasztanák. Ôk már tudják, hogy: „A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,/Egyetlen titka: mindig csak adni,/Jó szót, 
bátorítást, mosolyt, hitet,/És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”
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Sárvári György és Ulrich Ibolya 1967. május 13. napján Budapest 13. kerületében, valamint a Szent Margit temp-
lomban fogadtak egymásnak örök hûséget. Mennyi szép reménnyel, bizakodó várakozással indult el a közös élet útján 
a boldog mennyasszony és vôlegény. Most érzik igazán, mennyi mindenen segítette át ôket a türelem, a ragaszkodás, 
az egymás iránti megértés, féltô aggodalom. Házasságukból 3 gyermek született, akik 3 gyönyörû unokával aranyoz-
ták be az életüket. Szívbôl kívánom, hogy szeretteik mosolya aranyozza be arcukat, leljenek sok örömet még hosszú 
éveken át bennük!

Vízer Istvánné anyakönyvvezetô

mazsoretteK záróbemutatója

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes 21. tanévében, négy korcsoportban, 39 gyermek vett részt az oktatásban, 
óvodástól – egyetemistákig. A Gyémánt Minôsítésû Napsugár, a Kiemelt Arany Okleveles Százszorszép, a Bronz ér-
mes Csillagfürt, a Haladó és Kezdô Mini csoportok, elegáns ruhákban, színes repertoárral és változatos eszközökkel 
mutatták be koreográfiáikat. Köszöntöttük és megajándékoztuk az érettségizô Kovács Laura Máriát és a 8. osztályból 
ballagó Széles Zorka Annát. 10 éves kitartó, szorgalmas és eredményes munkájáért, a mazsorett népszerûsítéséért, 
Füzesgyarmat jó hírének öregbítéséért a Füzesgyarmati Mazsorett Együttes díszoklevéllel és arany karlánccal jutal-
mazta: Éri Alexandrát. 15 éves kitartásáért, kiemelkedô mûvészeti tevékenységéért, a mazsorett népszerûsítéséért, 
Füzesgyarmat jó hírének öregbítéséért, a Füzesgyarmati Mazsorett Együttes díszoklevéllel és arany medállal köszönte 
meg Pálfi Liza munkáját. Várkonyi Imre-díjban részesült kiemelkedô közösségi munkájáért Lázár Kata.

Az Aggott Noémi-emlékdíjat, ragyogó elôadásmódjáért, Lép-Csák Dóra nyerte el. A Szolnok Open Országos Ma-
zsorett Versenyen a Csillagfürt csoport III. helyezést ért el. a csillagfürt csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, Bökfi 
Vivien, Budai Martina, Czibi Erzsébet, Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, Túri Fanni, Vígh Dorina.

A Füzesgyarmati Országos Mazsorett Fesztiválon a Százszorszép csoport, I. korcsoportban, Kiemelt Arany Oklevelet, 
a Napsugár csoport, Felnôtt korcsoportban, Show kategóriában Arany, Pom-pon kategóriában Kiemelt Arany Oklevelet 
szerzett, amelyekért arany éremben részesültek. százszorszép csoport tagjai: Báthori Réka, Gergely Gréta Amira, 
Hegyesi Ágnes, Imre- Erdôs Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, Kovács Liliána Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes és Szabó Réka 
Anna. napsugár csoport tagjai: Éri Alexandra, Kocsán Kitti Anikó, Korcsok Klára, Kovács Laura Mária, Pálfi Liza, 
Szabó Alexa Izabella, Széles Zorka Anna, Szôke Fanni és Túri Judit.

Az elismeréseket, díjakat és ajándékokat átadta: Ibrányi Éva alpolgármester, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanács-
nok, Várkonyiné Csáforda Éva képviselô, Koósné Horváth Angéla intézményegység-vezetô és Aggott Péterné.

A Nyári Mazsorett Tábor újabb fejlôdési lehetôséget nyújt a résztvevôk számára, megalapozva a jövô tanév anyagát. 
A tanfolyam szeptemberben folytatódik, amelyre minden érdeklôdôt szeretettel hívunk és várunk!

Macskinné Pór Erzsébet mûvészeti vezetô

a Poszonyi csata 1110. éVFordulójára emléKeztünK

A magyarság Kárpát-medencei történelmének talán legfontosabb ütközete 
kezdôdött meg a mai Pozsony mellett 907. július 4-én. Árpád vezér a több napos 
küzdelemben megsemmisítô vereséget mért a nyugati szövetséges csapatokra, 
akik 130 évig meg sem közelítették a Kárpát-medencét.

Sajnos ezt az ütközetet a történelmi emlékezet kevéssé ôrzi, és nem kezeli a 
megfelelô helyen, de szerencsére más módon gondoskodtak róla eleink, hogy 
örökre fennmaradjon az emléke. Elég, ha csak ezekre a sokat hallott kifejezé-
sekre gondolunk: „hetedhét országon is túl”, az „óperenciás tengeren is túl”, az 
„üveghegyen is túl”. Ez már mindenkinek ismerôs, hiszen minden népmesénk 
így kezdôdik, de csak kevesen tudják, hogy ezek mind a pozsonyi csatára hiva-
tottak emlékeztetni minket.

Miért is? Árpád vezér az elsöprô gyôzelem után a hét vezér által uralt terüle-
ten túlra, a „hetedhét országon túlra”, az Alpokon túlra, az „üveghegyen túlra”, az Enns folyóig, ober Enns - óperenc 
- az óperenciás tengeren is túlra kergette az ellent. Nem is akármekkora haditett volt ez, hiszen a frank király, Gyer-
mek Lajos serege a százezer fôt is meghaladta, és a kor legjobb felszerelésével és komoly utánpótlással érkezett a 
Kárpát medencébe. A hátramaradt király és tanácsadója, Hatto mainzi érsek az Annalium Boiarumban leírtak szerint 
a következô utasítással küldte a hatalmas árámádiát útjára: „Decretum...Ugros eliminandos esse!” - „Elrendelem, 
a magyarok kiirtassanak.” Ennek megakadályozására Árpád vezérnek mindösszesen négy tumen, vagy másképpen 
mondva négy tömény lovas állt rendelkezésre, ami negyvenezer fegyverest jelentett. Tehát legalább háromszoros volt 
a támadók túlereje. Mindezek ellenére Árpád olyan csapást mért a nagyrészt frankokból álló seregre, amelyet hosszú 
ideig nem tudtak kiheverni. Vezetôik nagy része is, többek között Luitpold ôrgróf vagy Theotmár érsek is odaveszett.

Ezek után Ennsburg elfoglalásával az Ennsen túlra, az óperenciás tengeren túlra ûzte az ellenséget megvédve a he-
tedhét ország határait, és kivívva ezzel a magyarság megmaradását a Kárpát-medencében mind a mai napig.

Így szállt a történet szájról szájra, aki nem hiszi, járjon utána. Mi erre tettünk kísérletet július 5-én a Hegyesi Já-
nos Könyvtárban egy zenés irodalmi est keretében, és igyekeztünk utánajárni a múlt eseményeinek, amelyben Ko-
vács Ágnes mûvésznô volt a segítôtársam. Bízom abban, hogy méltó módon sikerült megemlékeznünk errôl a fontos 
eseményrôl, és hogy a jövôben lesz még folytatása.

Kincses Zoltán
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miKePércsi loVasVerseny

Nem tudtuk kivárni a június 24- i bajnoki fordulót, ezért úgy dön-
töttünk a Mikepércsi lovasversenyen is megpróbálkozunk tapaszta-
latokat szerezni. Elég sokat tanultunk, hiszen idegen lóval indultunk 
futószáras kategóriában, és mint kiderült, a ló nem szokott futószá-
ron dolgozni. Készségesen együttmûködô volt, és jó volt egy szá-
munkra új kihívással szembenézni. Futószáras kategória eredmé-
nye: Czibi Erzsébet 5. hely. Ô volt a legfiatalabb lovas. Köszönünk 
mindenkinek mindent!

Szabó Erzsébet

béKés megyei ii. bajnoKi Forduló

Igaz, hogy csapatunk kevés indulóval tudott részt venni ezen a versenyen, 
de a kicsikkel is helyt álltunk! Nagyon szép napos idô volt a verseny napján, 
jó hangulatú, családias környezetbe érkeztünk a békéscsabai Pegazus Lovas 
Iskolába. Ismételten több mint 100 start volt ezen a napon, és több kategóriá-
ban is indulhattak a gyerekek. Mi 2 kategóriában indultunk, melyben az alábbi 
eredményekkel térhettünk haza:

Póni óvodás lépô ügyességi: Czibi Erzsébet 3. hely.
Iskolás póni lépô ügyességi: Borbíro Boglárka hibátlan pálya lovaglással 14. 

helyen végzett.
Sajnos a június 3-i versenyen, a 3. bajnoki fordulón nem tudtunk részt ven-

ni, mert Aradon szervezték, és nem tudtuk megoldani a kiutazást. A 4. bajnoki 
forduló június 24-én volt, ahol szintén megmérettettük magunkat.

Köszönjük a versenyen való segítséget Varga Lászlónénak és Borbíróné An-
dinak, valamint a gépjármûvet Hajdu Istvánnak! A versenyzôknek további sike-
reket kívánunk!

Szabó Erzsébet

ünnePélyes éremátadó – FelKészülés a nemzeti bajnoKságban

2017. június 3-án a szezon utolsó meccse, a Füzesgyarmat - Szarvas mérkôzés után került sor a Füzesgyarmati Sk 
felnôtt labdarúgó csapat ünnepélyes éremátadására. Már a Kondoros – Füzesgyarmat mérkôzés után bajnokot avat-
hattunk, hiszen az 5 gólos gyôzelemmel olyan elônyre tett szert a FSK a Megye I. bajnokságban, amely a többi csapat 
számára behozhatatlanná vált. Június 3-án pedig hivatalosan is bajnokká vált a csapat. Ünnepélyes keretek között a 
Füzesgyarmati Sk játékosainak, edzôinek, a Sport Klub vezetôinek Szpisják Zsolt, a Békés Megyei MLSZ igazgatója és 
Bere Károly polgármester - aki maga is átvehette az érmet elnökségi tagként -, adta át az érmeket és a kupát a csapat-
nak. Ezzel egy idôben a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület U19-es játékosai is átvehették a bajnoki címért 
járó érmeket. A Füzesgyarmati SK 25 éves fennállása alatt elôször nyert bajnokságot, és érdemelte ki, hogy szerepel-
hessen a Nemzeti Bajnokság III. osztályában. Boros Tibor vezetôedzô minden erejével azon van, hogy olyan játékosál-
lomány álljon rendelkezésére a következô szezonban, amely tartósan helyt tud állni. A játékoskeret magja megmarad 
a Nemzeti Bajnokságban is, megegyezés született többek között Bajnók Imrével és Miklya Miklóssal, a csapat két 
legeredményesebb játékosával. Ezen felül a SK színeiben kezdi meg az idényt Kiss Csaba, Kiss Dávid, Urbán Sándor, 
Kelemen Lajos, Kajári János, Bányai Péter, Farkas Zsolt, Molnár Tibor, Tóth Norbert, Bácsi Zsolt, Domokos Attila, Bíró 
Tamás, Bakk Ádám és Gyáni Roland, akik az elmúlt években is remekül teljesítettek a csapatban. Egy nemzetközileg is 
jegyzett kapust, Fildan Calin Florint is sikerült leigazolni, aki július 3-án kezdte meg a felkészülést a csapatban. Ugyan-
csak bôvült a keret a Hajdúböszörménybôl érkezô Nagy Mátéval, Sipos Krisztiánnal és Styecz Milánnal Gyuláról, Vincze 
Dániellel Méhkerékrôl, Nagy Tiborral Sárrétudvariból és Hajdú Istvánnal Hatvanból. Boros Tibor vezetôedzô munkáját 
több szakember segíti majd. Hajdu Csaba, mint a korábbi években, asszisztens edzôként vesz részt a csapat felkészíté-
sében. Földesi Ambrus a kapusedzésekért felelôs, míg Pap Zsigmond kiemelkedô szaktudásával a játékosok izmainak 
átmozgatásában vesz részt. Új belépô Oláh Ferenc, aki az egyéni felkészítésért és az ellenfelek feltérképezéséért felel, 
az edzôtermi edzéseket pedig Csermák László személyi edzô koordinálja.

Jelenleg a Füzesgyarmati 
SK a második számú csapat 
a megyében, bízunk benne, 
hogy ezt a kiemelkedô he-
lyet megtartja, és a jövôben 
is a csapat sikereirôl szá-
molhatunk be. Hajrá Gyar-
mat!

Jakubek Lilla
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történeti KéPKiállítás a reFormátus temPlomban

2017. július 9-én, vasárnap délelôtt 10 órakor kezdôdött Alföldi Unitárius 
Búcsú keretében került sor az ökumenikus ünnepségre a „Reformáció 500. év-
fordulója” alkalmából. Az ünnepség a református templomban kezdôdött, ahol 
áhítattal került megnyitásra a két protestáns felekezet történetébôl összeállított 
képkiállításunk, és bemutattuk az erre az alkalomra, a fellelt történelmi doku-
mentumokból készített kiadványunkat.

A két felekezet és az egyesület által megter-
vezett és készített képkiállítást Incze László, az 
Egyesület alelnöke nyitotta meg. A megnyitót 
jeles személyiségek is megtisztelték, többek 
között Patrubány Miklós István Ádám, a Ma-
gyarok Világszövetségének elnöke.

A kiállítás október 31-ig lesz nyitva, látogat-
ható a református parókia hivatali idejében, a 
vasárnapi istentiszteletek elôtt és után, vala-
mint bejelentkezés után a 06-30/681-5400 
vagy a 06-30/622-2968 telefonokon egyez-
tetve. A kiállítás anyagából készült kiadvány 
pedig megvásárolható a református és unitári-
us templomban és lelkészi hivatalban, valamint 
a Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesületnél. 11 

órától az ünnepség fô része az unitárius templomban folytatódott, ahol ökumenikus 
istentisztelet keretében emlékeztünk a reformáció történetére. Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik anyagilag segí-
tették a kiadvány és a kiállítás létrehozását: EMMI REB-17-PROG-0370 pályázat, a Békés-megyei Önkormányzat, Fü-
zesgyarmat Város Önkormányzata. Köszönetünk a beküldött képekért, valamint a támogatásokért, a kiállítás rendezôi: 
a Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesület, a Füzesgyarmati Református Egyházközség és a Füzesgyarmati Unitárius 
Egyházközség. Incze László CsDHe alelnök

széP Volt, széP ünnePély, széP „alFöldi búcsú” naPja…

A begyújtott nyárban a sok, júniusi esemény közepette lelkesen készültünk egy olyan ünneplésre, amelyhez hasonlót 
nem igen lát magyarságunk a Kárpát-medencében. Városunk két protestáns felekezete, a református és unitárius, a 
keresztényi életrôl vallott összetartó példamutatás szándékával is, együtt rendezett ünnepséget a Reformáció 500. 
évfordulójának évében. A Csánki Dezsô Helytörténeti Egyesülettel közösen képkiállítást nyitottunk a református temp-
lomban, ahol megkezdtük a „Semper Reformanda” címû ünnepi kiadványunk bemutatását és terjesztését. Az Alföldi 
Unitárius Búcsú napján, július 9-én a templomunkban folytattuk a rendezvénysorozatot ökumenikus istentisztelettel. 
Neves világi és egyházi személyiségek voltak vendégeink bel- és külföldrôl egyaránt, fôképp Erdélybôl. Az ünnep dísz-
vendége Patrubány Miklós volt, a Magyarok Világszövetségének elnöke. Képviseltették magukat lovag- és vitézi rendek, 
jelen voltak megyei küldöttek, különbözô civil szervezetek, klubok, intézmények. Szép mozzanattal kezdôdött az ünnep, 
amikor fiatal lányok konfirmáltak, tettek unitárius hitükrôl bizonyságot, ami után elôször életükben Úrvacsorával éltek 
és emlékszalagot kötöttek az egyházközség címeres zászlójára. Jutalom, oklevél, emléklapok, elismerések adományo-
zása is volt az arra érdemesítetteknek vagy az örökre elköltözötteknek. Köszöntôt mondott e sorok írója, Sík Sándor: 
Az andocsi Máriához címû versével, majd szólt Bere Károly, városunk polgármestere és Kovácsné Czeglédi Mária 
Tünde, önkormányzati képviselô, tanácsnok, a gyülekezetünk gondnokasszonya. Az ünnepi beszédet Patrubány Miklós 
elnök tartotta. A Sárréti 100 tagú Népdalkör vésztôi és szeghalmi megjelent tagjai segítettek szertartási énekeink és 
Dávid Ferenc, az egyházalapítónk „Adjunk hálát mindnyájan” címû, kedvelt énekének elôadásában. Fiatal hittanosok 
és felnôttek az alkalomhoz illô dalokat, verseket adtak elô. Az istentisztelet után kivonultunk a Keblusek Béla, kertész 
által gyönyörûen feldíszített templomból virágainkkal és zászlóinkkal az emlékparkunkba, ahol felszenteltük-felavattuk a 
Földi József és fia által készített reformációi jubileumi kopjafát. Emlékbeszédet a temesvári Mandics György, író, tudós, 
történész, az 1989-es forradalom krónikása mondott. Virágaink elhelyezése és himnuszaink eléneklése után fehér 
asztal mellett fejeztük be a megemlékezést a Kandia kisvendéglôben. Jó volt újra megerôsödni hitben! Köszönjük a 
megjelenést és segítséget mindenkinek.

Tisztelettel: Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök

Születések
Guruczi Balázs
2017. 06. 27.

Mészáros Máté
2017. 06. 30.

H ázasságkötések
2017. június 2-án került sor Bíró Mária és Tôzsér Szabolcs Ambrus házasságkötésére.
2017. június 10-én került sor Farkas Tímea és Füredi Zsolt házasságkötésére.
2017. június 16-án került sor Danó Edina és Nagy Zsolt házasságkötésére.
2017. június 16-án került sor Farkas Tamara és Szitás Károly házasságkötésére.
2017. június 30-án került sor Hegedûs Krisztina és Szoboszlai Miklós házasságkötésére.
Sok boldogságot kívánunk a fiatal pároknak!



KedVes VendégeinK!

Fürdônk ebben az évben megkülönböztetett figyelemmel 
vesz részt Az Év Fürdôje szavazáson. A termalfurdo.hu már 
harmadik alkalommal szervez közönségszavazást, amelynek 
keretein belül Magyarország legjobb fürdôit keresi. 

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdô 
az év Feltörekvô Fürdôje 2017 kategóriába került. 

A játék idôtartama: 2017. június 1-tôl - augusztus 31-ig.
A verseny gyôztesei milliós nagyságrendû média meg-

jelenést kapnak, valamint a szavazók között is értékes nye-
reményeket sorsolnak ki. Fürdônk a szavazatot beküldôk 
között 3 db 10 alkalmas bérletet sorsol ki. Szavazni a www.
azevfurdoje.hu honlapon lehet. A fürdô pénztáránál elhelye-
zett tableten azonnali szavazási lehetôséget biztosítunk ven-
dégeink számára.

Kérjük kedves vendégeinket, a füzesgyarmati lakosokat, 
segítsék strandunkat egy szavazattal ahhoz, hogy eredmé-
nyesen szerepelhessünk ezen a versenyen!

Mindenkit szeretettel várunk!

Az újságból kivágott kupont átadva,
550 Ft-os áron vehetô igénybe a fürdô-
szolgáltatásunk 2017. szeptember 30-ig.

Szeretettel várjuk minden 
kedves vendégünket!

totó

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába 
(Kossuth u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben 
(fuzesgyarmat@tourinform.hu) augusztus 20-ig. A helye-
sen válaszolók között a Aljegyzô Úr jelenlétében 1 db, 
a Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül 
kisorsolásra! A júniusi számban a nyertesek nevét közzé 
tesszük. Elakadt? Jöjjön be az irodába és segítünk! 

1. Ki volt Lázár Gyula?
 a, kereskedô b, földmûves c, labdarúgó

2. Mi volt a beceneve?
 a, Gyuszi b, Tanár Úr c, focista

3. Melyik csapatban játszott?
 a, Ferencváros b, Vasas c, Honvéd

4. Hány alkalommal szerepelt a válogatottban?
 a, 22 b, 49 c, 75

5. Melyik válogatottnak volt a szövetségi edzôje?
 a, magyar b, görög c, egyiptomi
5+1.  Melyik füzesgyarmati intézmény viseli ma is Lázár 

Gyula nevét?
..............................................................................

Név:  ......................................................................
Tel.: ........................................................................
E-mail:  ...................................................................

a májusi számban megjelent totó nyertese:
Széplaki Magdolna, gratulálunk!

Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyar-
matról, melyek a TOTÓ kérdései közé bekerülnek!

Aktivitását hûtômágnessel jutalmazzuk!
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Programajánló

Füzestuning
Idôpont: 2017. július 28-30.
Helyszín: Termálkemping

FalunaP
Idôpont: 2017. július 29. 
Helyszín: Kertészsziget

KézmûVes - színjátszó tábor
Idôpont: 2017. június 31. – július 4.
Helyszín: Szitás Erzsébet Képtár

boszorKányFesztiVál
Idôpont: 2017. augusztus 4-5.
Helyszín: Szeghalom, Szabadság tér

loVas naPoK
Idôpont: 2017. augusztus 5-6.
Helyszín: Németi tanya

FalunaP
Idôpont: 2017. augusztus 12.
Helyszín: Bucsa

twirling tábor
Idôpont: 2017. augusztus 14-16.
Helyszín: Városi Sportcsarnok

állatParK és VadFarm 
alaPítVány tábora
Idôpont: 2017. augusztus 14-18.
Helyszín: Klapka u. 41.

szent istVán naPi loVas 
Vigadalom
Idôpont: 2017. augusztus 19.

mágori FesztiVál
Idôpont: 2017. augusztus 18-19.
Helyszín: Vésztô-Mágor

sárKány naP
Idôpont: 2017. augusztus 19.
Helyszín: Csökmô

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
Sz-V: 10.00-16.00

Hencz nikoletta      lakberendezô 

+36 70 609 2387  hennislakber@gmail.com
 hennis.lakberendezes          www.hennis.hu

n 3D látványtervezés
n stílustanácsadás n átgondolt terek
n széles körû gyártói kapcsolatok
n személyre szabottan, akár egy szobára is
n gazdaságos csomagok n egyedi megoldások


