
Beszélgetés Bere Károly polgármesterrel

Néhány olyan aktuális kérdéssel kerestük meg a polgármestert, amely számot 
tarthat a lakosság érdeklôdésére. Az egyik ilyen téma a jelenleg zajló közvilágítási 
fejlesztés volt.

– Tavaly nyáron született testületi döntés arról, hogy a település közvilágítását 
korszerûsítjük. Nem véletlenül döntöttünk így, ugyanis a meglévô lámpatestek 15-
20 évesek, emellett sok volt a hiba, és voltak olyan településrészek, ahol ezekbôl 
a hibákból fakadóan nem volt világítás. A beruházást végzô MEZEI-VILL Kft. el-
végezte az állapotfelmérést. Ezután a tervezésnél azt vették, vettük figyelembe, 
hogy a lecserélt és az újonnan kihelyezett lámpatestek ott és oda világítsanak, 
ahol ez szükséges. Tehát fontos szempont volt a hatékonyság, de ugyanilyen fon-
tos volt a gazdaságosság is. A személyes kérésem az volt, hogy a munkálatokat 
a nyári idôszakban végezzék el, amikor a leghosszabbak a nappalok, így kevésbé 
zavarja a lakosságot az elvégzett munka. A korszerûsítés megkezdôdött, és talán 
mire ezeket a sorokat olvassák, be is fejezôdnek. A fejlesztésnek köszönhetôen 
elmondhatjuk, hogy a jövôben mintegy 5 százalékkal kevesebbet költünk a köz-
világításra, és ezt a közfeladatot a jövôben magasabb színvonalon fogjuk ellátni. 
Települési szinten közel 1500, pontosan 1443 lámpatestrôl beszélünk. Ezek egy 
részénél csere történik, de mintegy 500 új lámpatest is kihelyezésre kerül. Példá-

ul a strand elôtti üzletsornál új lámpatestek kerülnek majd kihelyezésre. Önkormányzat ezt a beruházást saját erôbôl 
oldja meg, de a feladat fontosságára való tekintettel mindenképpen szerettük volna ezt elvégezni. Összességében el-
mondható, hogy az új, korszerû LED-es lámpák révén kevesebb karbantartási igénnyel, gazdaságosabban, magasabb 
színvonalú szolgáltatáshoz jut a lakosság, és azt is kimondhatjuk, hogy akár országos szinten is példaértékû beruhá-
zásról van szó a füzesgyarmati közvilágítás fejlesztése esetében.

– Örömmel értesültünk arról, hogy a helyi focicsapat megnyerte a bajnokságot.
– Igen. Ezúton is szeretnék gratulálni mind az edzônek, mind a szakmai stábnak, mind a játékosoknak ehhez a 

nagyszerû eredményhez. Sok éves építkezés gyümölcse ért be, amely a kondorosi mérkôzés után már valósággá 
vált. Bajnok lett a csapatunk. A sokgólos gyôzelmeken látszott, hogy kiváló szakmai munka folyt az egyesületnél. Itt 
mindenképpen szeretném Boros Tibor munkáját megemlíteni, akit egy rendkívül felkészült edzônek tartok. Az egyedi 
állapotfelmérések, az elemzések révén sikerült egy jó fizikai állapotban lévô, maximálisan felkészített csapattal ne-
kivágni a bajnokságnak, és így meg is lett a kívánt siker. Nem tudjuk, hogy szükség lesz-e helyosztóra, vagy anélkül 
is felkerül-e a csapat a magasabb osztályba, de mindenesetre az önkormányzat továbbra is lehetôségeihez mérten 
mindenben támogatja a csapatot. A pályának is megvan az NB III-as licence, így az sem lehet akadály. A Szarvas elleni 
mérkôzés után kerül sor az éremátadóra és egy kis ünnepségre is, aztán szurkolunk a csapatnak. Érdekesség, hogy 
megvan arra a lehetôség, hogy a feljutással Békéscsaba mellett Füzesgyarmat rendelkezzen a megyében magasabb 
osztályban játszó csapattal.

– Végezetül beszéljünk egy kicsit a közelgô Füzes Fesztiválról.
– Az idei évre azt a célt fogalmaztuk meg, hogy jobban bevonjuk a lakosságot, a civil szervezeteket, hogy egy kicsit 

visszatérjünk a klasszikus falunapok irányába, hogy a helyiek még inkább magukénak érezzék a rendezvénysorozatot. A 
nulladik napon a Sárréti Hökkentôk 
bemutatójára kerül sor, majd az 
elsô és második napon amatôr 
együttesek mellett olyan elôadókat 
hívtunk meg, akik minden ízlést ki-
szolgálnak, és minden korosztályt 
meg tudnak szólítani. Említhetném 
itt az Apostol együttest, Leblanc 
Gyôzôt, a Sugarloaf csapatát vagy 
a Honey Beast együttest. Bízunk 
abban, hogy minél többen kiláto-
gatnak a rendezvényre, és min-
denki talál magának alkalmat és 
lehetôséget a szabadidô tartalmas 
eltöltésére és a szórakozásra.

Kincses Zoltán
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• Túri János, tûzoltó ôrnagy, parancsnok megtartotta beszá-
molóját a Szeghalmi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság 2016-
ban végzett munkájáról. A mûködési területén 12 település 
közel 42000 fô lakosa és több mint 1100 km2-nyi területe biz-
tonságáért felelôs. Beszámolt a tûzvédelmi célkitûzésekrôl, az 
elvégzett feladatokról és megtett intézkedésekrôl.

• Szalai Zoltán, r. ezredes, kapitányságvezetô megtartotta 
beszámolóját Füzesgyarmat Város Önkormányzatának közbiz-
tonsági helyzetérôl, valamint a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekrôl. 

• Gazsó Attila, elnök megtartotta beszámolóját a Füzesgyar-
mati Polgárôrség 2016. évi munkájáról. 2016. évben összesen 
13104 óra közterületi szolgálatot teljesítettek, melybôl 2760 
óra lett rendôrrel közösen eltöltve. E mellett beszámolt az egye-
sület anyagi forrásairól, kiadásokról, bevételekrôl és ellátott fel-
adataikról.

• Megtartották beszámolóikat az egészségügyi szolgáltatók 
2016. évi munkájukról. Betekintést kaphattunk a Szeghalmi 
Központi Orvosi Ügyelet elôzô évi mûködésébe, az Egészség-
ügyi Központ Laboratóriumának, a II. számú fogászati praxis, 
házi gyermekorvos és a Védônôi Szolgálat 2016. évi egészség-
ügyben végzett tevékenységeibe. 

• A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó ér-
tékelést készít, melyet meg kell küldeni a gyámhivatalnak. Az 
Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi fe-
ladatellátásának átfogó értékelése megtörtént.

• A Képviselô-testület Lévainé Homoki Évát megbízta a 
Hegyesi János Városi Könyvtár és Közmûvelôdési Intézmény 
igazgatói beosztás betöltésével, 5 év határozott idôre, 2017. 
július 1. napjától, 2022. június 30. napjáig.

• A Füzesgyarmat Kossuth u. 8. sz. alatti társasház tekin-
tetében Önkormányzatunk a 6 lakásból 5-nek a tulajdonosa. 
A Képviselô-testület hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdoni része-
sedésével mûködô társasház hitelkérelmet nyújtson be a „La-
kóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia fel-
használásának növelését célzó hitel” elnevezésû hiteltermék 
tekintetében, összesen legfeljebb 11.922.415 forint erejéig.

• A Képviselô-testület, mint alapító a Füzesgyarmati Kastély-
park Fürdô és Üdülési Szolgáltató Kft. veszteségeinek pótlására 
összesen 42.800.000 Ft értékben pótbefizetést teljesít nem 
pénzbeli szolgáltatás útján, a Kossuth u. 92. sz. alatti ingatla-
non található „Motel” elnevezésû épület tulajdonba adásával.

• A települési önkormányzatok részére kötelezô a telepü-
léskép védelme biztosítására önkormányzati rendelet megalko-
tása, ezért a helyi Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére 
vonatkozó eljárást megkezdik. Az elôkészítéshez szükséges 
fôépítészi megbízásról gondoskodnak és a Települési Arculati 
Kézikönyv tervezete legkésôbb a Képviselô-testület szeptember 
hónapban tartandó rendes ülésén elôterjesztésre kerül.

• Füzesgyarmat, mint a Délkelet-Alföld Regionális Hulladék-
gazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Tár-
sulás tagönkormányzata Pusztaottlaka Község Önkormányzata 
Képviselô-testületének a Társuláshoz történô csatlakozását jó-
váhagyja.

• A TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartha-
tó turizmusfejlesztés elnevezésû pályázati eljárás keretében a 
füzesgyarmati Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési 
Intézet Egyesület 53.690.520 Ft vissza nem térítendô támo-
gatásban részesült. A támogatás terhére ún. Sárréti Komplex 
Turisztikai Centrumot kívánt megvalósítani a 0152/10 hrsz.-ú 
ingatlanon. Az egyesület elnöke jelezte Önkormányzatunk ré-
szére, hogy a pályázatot saját kapacitásai terhére nem kívánja 
végrehajtani, így az Önkormányzat átveszi a projekt megvalósí-
tását. Az átadás tekintetében a megvalósítás helyének átadása 
is megtörténik, az értékbecslésben meghatározott 4.870.000 
forintos vételáron.

• A költségvetési rendelet 2017. februári elfogadása óta 
számos olyan bevételhez jutott az önkormányzat, illetve olyan 
kiadások is felmerültek, amelyek a rendelet megalkotásakor 
nem, vagy nem pontosan voltak tervezhetôek. Ezeknek a téte-
leknek a beépítése történik meg a költségvetési rendelet mó-
dosításában.

• Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-
testülete, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi 
önkormányzatok üzletrészt vásároljanak meg a Karcag Térsé-
gi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. fennálló 
üzletrészébôl: Kisújszállás, Törökszentmiklós, Túrkeve, Fegyver-
nek, Kenderes, Tiszatenyô, Kunmadaras.

• A Kossuth u. 90. alatt található ingatlan tekintetében el-
adási ajánlat érkezett be Önkormányzatunkhoz. Az ingatlan a 
Kastélypark Fürdô elôtt található üzletsor egyik üzlethelyisége. 
Az ajánlattevô az ingatlant 5.500.000 Ft értéken szeretné az 
Önkormányzat tulajdonába adni. Az Önkormányzat az ingat-
lanról értékbecslést készíttet és a soron következô Képviselô-
testületi ülésen dönt annak megvásárlásáról.

ÖnKormányzati HíreK

informatiKai fejlesztés támogatása
Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Kormány által meghirdetett a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címû pá-
lyázati felhívásra, melyet a döntéshozó támogatásra ítélt. A projekt keretein belül Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
eszközbeszerzést, valamint az ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges elôkészületeket valósítja meg.

Az ASP rendszer egységesíti az Önkormányzati feladatellátást szolgáló informatikai eszközöket, valamint új 
lehetôségeket biztosít a város lakosságának ügyintézéseire elektronikus felületén. A rendszerhez való csatlakozással 
több, az Önkormányzat hatáskörébe tartozó ügy elektronikus intézésére nyílik lehetôség. Ilyenek például: önkormány-
zati hatáskörbe tartozó adók ügyintézése, adó egyenleg lekérdezés, ipar- és kereskedelmi ügyek intézése, stb. A csat-
lakozásra várhatóan 2018. január 1-el kerül sor.

fejlesztiK az egészségügyi KÖzpontot
Támogatásban részesült a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039 – Egészségügyi Alapellátás Infrastrukturális Fejlesztése 

címû felhívásra benyújtott pályázat. Jelenleg a támogatói okirat, valamint a megvalósítás elôkészítése folyik. A projekt 
keretein belül az épület homlokzatára, valamint a födémszerkezetre hôszigetelés kerül elhelyezésre. Felújításra kerül az 
akadálymentes rámpa, valamint új közlekedô lépcsô kerül építésre a fôbejáratnál. Ezen felül eszközbeszerzésre kerül 
sor, mely az épületben folyó vizsgálatokat segítik majd elô.
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’56-os emléKmû Készül

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Köz-
alapítvány kiírt pályázata az 1956-os forradalom és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket 
felidézô, hôsöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „büszkeségpontok” létrehozására címû felhívásra 
benyújtott új emlékmû állítása tárgyú pályázat támogatásban részesült. Így a központi iskola elôtt található területen 
kerül elhelyezésre egy új, az ’56-os események emlékére egy mészkôbôl készített, az ’56-os lyukas zászló jelképet 
ábrázoló szobor.

ivóKutat adtaK át füzesgyarmaton

az alföldvíz zrt. az ivóvizet népszerûsítô programja keretében 
díszkutat adományozott füzesgyarmatnak.

A Békés megyei település Bajcsy-Zsilinszky utcai játszóterén csütörtö-
kön adták át a kutat, mellyel a természeti környezet megóvására is felhív-
ják a figyelmet.

Az Alföldvíz Zrt. az egészséges, természetes, ásványi anyagokban gaz-
dag ivóvíz népszerûsítse érdekében 2014-ben létrehozta programját, 
amely során évente a szolgáltatási területén négy ivókutat adományoz 
négy különbözô településnek, az ott élô fogyasztóknak.

2016-ban Füzesgyarmat lett az egyik kiválasztott település. A 
víziközmû-szolgáltató megkeresésére az önkormányzat kiválasztotta a kút 
helyét, mely a Bajcsy-Zsilinszky utcai játszótéren került kialakításra, majd 
átadásra.

Az eseményen a város képviseletében részt vett Bere Károly polgár-
mester és Ibrányi Éva alpolgármester, valamint Tinkáné Zvara Erzsébet a 
szolgáltató divízióvezetôje.

Társaságunk rendkívül fontosnak tartja, hogy a környezettudatos élet-
mód, a víz és természeti környezetünk megóvása a fiatalok és a családok 
mindennapjainak részévé váljon – mondta el a kútavatón Tinkáné Zvara 
Erzsébet.

Mint elhangzott: a cég, mint a térség felelôs víziközmû-szolgáltatója el-
kötelezett ivóvízkincsünk megôrzésében, valamint a csapvíz, mint az egyik 
legjobban ellenôrzött természetes élelmiszer népszerûsítésében. Az ALFÖLDVÍZ szakembere kiemelte, hogy a kút ki-
alakításának és üzemeltetésének költségeit is a szolgáltató állja.

A városvezetés nevében Bere Károly polgármester és Ibrányi Éva alpolgármester vettek részt a kútátadáson.
Megtisztelô, hogy mi lettünk az egyik kiválasztott település, és nagyon örülünk annak, hogy ez az ivókút a város 

legújabb és legmodernebb játszóterére kerülhetett. Naponta több száz gyermek fordul meg itt, ezért biztosan szívesen 
hûsítik majd magukat a kút vizével. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, számunkra természetes, hogy a jó minôségû 
ivóvíz a kellô mennyiségben rendelkezésünkre áll. Azonban Földünkön sajnos nem mindenki jut egészséges ivóvízhez, 
ezért kiemelten fontos, hogy gyermekeinket a környezettudatosság nevében a vízkincsünk védelmére neveljük – fogal-
mazott Bere Károly polgármester. Forrás: beol.hu

segítôKészségBôl jeles

Segítôkészségbôl jelesre vizsgáztak a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal dolgozói.
Május elején történt, hogy egyik köztisztviselô édesanyja súlyos betegséggel kórházba került. Kolléganônk értesítést 

kapott, miszerint Édesanyját meg kell mûteni, de sajnos a kórház nem rendelkezik elegendô és a szükséges típusú 
vérkészlettel, és a mûtéthez sürgôsen vérre lenne szükségük.

Ezt a rossz hírt megosztotta kolléganôivel, akik azonnal körbetelefonálták az éppen a hivatalban tartózkodó mun-
katársakat, hogy kinek milyen a vércsoportja, mert szükség lenne „A” RH + típusú vérre. Rövid idôn belül két autóval 
hat - reményeik szerint alkalmas vércsoporttal rendelkezô - munkatársunk indult Gyulára vért adni. Segítô szándékuk 
eredményeként a mûtétet el tudták végezni, a beteg felgyógyult.

Jó egészséget és hosszú boldog életet kívánunk Irmuska Néninek! Büszke vagyok rá, hogy ilyen nagyszerû embe-
rekkel dolgozhatok együtt.

Fehér László aljegyzô

Hirdessen az amondóBan!

Hirdetését a Havonta, füzesgyarmaton megjelenô Helyi újságBan tesszüK KÖzzé.
Hirdetési árainkról érdeklôdjön az amondofgy@gmail.com e-mail címen vagy telefonon: 66-470-395.
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laKossági felHívás!

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 2012-ben megvalósult szennyvízhálózat bôvítés utolsó éves záró garanciális 
ellenôrzését végzi. A beruházás területei bejárásra kerültek, és egy lista készült a munkálatokból eredô garanciális 
hibákról, mely a kivitelezô cég felé átadásra kerül.

Aki rendelkezik a szennyvíz beruházásból eredô, garanciális jellegû problémával, az kérjük, hogy a lenti elérhetôségek 
valamelyikén jelezze részünkre 2017. június 19. (hétfô) 16 óráig!

Személyesen: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. I. emelet, 7. iroda (Mûszaki csoport)
Telefonon: +36/66-491-058 (109-es mellék)
E-mailben: beruhazas@fuzesgyarmat.hu, muszak@fuzesgyarmat.hu

KÖzlemény
jótékonysági koncert az öt éves Köleséri máté gyógykezeléséért

A Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvodák és Bölcsôde Gyermekeiért 
Alapítvány tisztelettel tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2017. május 13-
án megrendezésre kerülô Jótékonysági koncert bevétele, és az alapít-
vány alszámlájára érkezô adományok összege 500 ezer Ft. 

Az Alapítvány kuratóriumának 2017/05/16/01 határozata értelmében 
két részletben kívánja átutalni a család részére. Az elsô részlet már meg-
történt, majd a következô, a gyógykezelés megkezdésekor kerül átuta-
lásra. A kuratórium döntése értelmében a család az adomány felhaszná-
lásáról nem kell, hogy elszámoljon.

Mindenkinek nagyon köszönjük, aki valamilyen formában segítette a 
rendezvény sikerét! Köszönjük, hogy személyes részvételükkel hozzájá-
rultak egy kisgyermek és egy család életének könnyebbé tételéhez!

Gyógyulj meg mielôbb Kisember! 
Ibrányi Éva kuratóriumi elnök 

tisztelt laKosság!

Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében tájékoztatom Önöket, hogy a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egész-
ségügyi Szolgáltató a Füzesgyarmati Gara Hotel gyógyászati részlegén 2017. június 1-jével megkezdte tevékenységét.

A Gyógycentrumban a hét 2 napján fizioterápiás járóbeteg-szakellátást nyújtanak a Berettyóújfalui Gróf Tisza István 
Kórház szakorvosai az alábbi idôpontokban:

Keddenként dr. valicskó zsuzsanna 14.30-17.00 óráig
Csütörtökönként dr. fehér tibor 14.30-17.00 óráig.

tisztelettel: Kecskeméti ilona: +36-30/937-1303

KÖszÖnetnyilvánítás

Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a Tûzoltóknak, Önkéntes 
Tûzoltóknak, Rendôröknek, Polgárôröknek, Mentôsöknek, Füzesgyarmat Vá-
ros Önkormányzatának, Helyi Vállalkozóknak, minden más Segítônek és cé-
günk Dolgozóinak, akik a Golden Pallet Kft. füzesgyarmati telephelyén 2017. 
május 27-én pusztító tûz megfékezésében, a kárenyhítési munkákban vagy 
az azokhoz szükséges feltételek megteremtésében áldozatos, lelkiismeretes 
munkájukkal részt vettek, segítettek.

Nekik köszönhetô, hogy a tûz nem terjedt tovább, sikerült megfékezni, és 
üzemünkben a termelés 2017. május 29-én a tervezettek szerint folytatód-
hatott. Köszönöm az önzetlen lelkiismeretes munkájukat!

Tisztelettel: Pikó Csaba ügyvezetô igazgató 

KÖszÖnetnyilvánítás

Ezekkel a sorokkal szeretném megköszönni Layer Istvánnak, hogy egy számítógéppel ajándékozott meg. Korábban 
már hallotta a verseimet, és elismeri a munkámat. Legutóbbi találkozásunk alkalmával megkérdezte, hogy írok-e még 
olyan szép verseket? Azt válaszoltam, hogy igen, de kézzel és tollal. Meglepôen mondta: mi van?... Nincs gépe, An-
nuska? Válaszoltam: nincs, elvitték a kihelyezettet. Azt mondta nekem, hogy úgy is lecseréli a számítógépeit nagyobb 
teljesítményûre. Ezt meg is tette, és kaptam tôle egy teljesen felújított számítógépet. Hálás köszönetem érte!!!

Köszönöm a lányoknak, akik értesítettek arról, hogy kész a gép, és azoknak a jó embereknek, akik elszállították. 
Nagyon szépen köszönöm Layer Úrnak nemes hozzáállását és a segítségét!

Tisztelettel: Ériné Czibak Anna
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füzesgyarmati teHetségeK…

Az elmúlt években már sikerült több olyan fiatalt bemutatnom a helyi újságunkban, akik 
már korábban elkerültek városunkból, az élet más helyszínre sodorta ôket. Ebben a hónap-
ban is egy olyan fiatalembert szeretnék Önöknek bemutatni, aki már hosszú évek óta nem 
a településen él, de szeretteihez gyakran visszalátogat Füzesgyarmatra. Ebben a hónapban 
Illés András történész-muzeológusról olvashatnak egy rövid bemutatkozást. 

A helyi általános iskola elvégzése után Szeghalmon a Péter András Gimnáziumban foly-
tattam tanulmányaimat. Már itt felkeltette érdeklôdésemet a történelem – köszönhetôen 
Berényi Attila tanár úrnak, akkori történelemtanáromnak. A gimnáziumban számítástech-
nika tagozatos voltam, így 1998-ban, az érettségit követôen, elôször informatikai vonalon 
tanultam tovább. Két év múlva viszont sikeresen felvételiztem a Szegedi Tudományegyetem 
történelem szakára. Az egyetemi éveket követôen irodai adminisztratív munkát végeztem, 
majd egy szerencsés váltást követôen az újságírás is meghatározóvá vált életemben: 2009-
tôl öt éven keresztül, a SzegedMa.hu hírportál sportújságírójaként dolgoztam, megyei lab-

darúgástól kezdve kézilabda és vízilabda Bajnokok Ligája mérkôzésekig nagyon sok és sokfajta sporteseményen meg-
fordultam, s azokat közvetítettem.

Szinte már megszokott volt addigi életemben, hogy ismét jött egy éles váltás és 2014-tôl a Magyar Mûszaki és 
Közlekedési Múzeumban helyezkedtem el, immár Budapesten. Jelenleg én vagyok a felelôs a vasúti gyûjtemény gon-
dozásáért, mint a gyûjtemény kurátora. Ez rengeteg adminisztratív feladatot jelent: a múzeumi vasúti leltár naprakész 
pontos nyilvántartásának vezetése, a gyûjtemény gyarapítása, azaz olyan vasúti emlékek, tárgyak, jármûvek felkuta-
tása, amelyek mûszaki emlékként való megôrzése az utókor számára fontos. Mindezek mellett feladatom a több ezer 
mûtárgyból álló kollekció idôszakos revíziója, azaz ellenôrzése annak, hogy a gyûjteménybe tartozó tárgyak éppen hol 
vannak, továbbá esetenként a mûtárgykölcsönzések elôkészítése és intézése is más múzeumok kiállításai részére. 
Emellett – akárcsak egyetemi éveim alatt – történészként tudományos munkát, had- illetve vasúttörténeti kutatásokat 
is folytatok, korábban nem ismert adatokat felderítve, s megosztva a szakmai, illetve a nagyközönséggel. Ezt akár 
elôadás, akár valamely történettudományi periodikában való megjelentetés, akár egyszerû tárlatvezetés útján. A Közle-
kedési Muzeológia Osztály vezetôjének helyetteseként pedig gyakran össze kell fognom a muzeológus kollégák munká-
ját egy-egy nagyobb volumenû projekt megvalósításához. Felügyelnem kell a határidôket, megbeszéléseket szervezni, 
tárgyalásokat folytatni vagy azokban közremûködôleg részt venni. Mivel a múzeumban jelenleg gôzerôvel dolgozunk 
a jövô Közlekedési Múzeumának új állandó kiállításán, így most fokozottan sok feladat hárul mind kollégáimra, mind 
rám e tekintetben is. Szabadidômben szeretek fotózni, megörökíteni a számomra értékes és érdekes pillanatokat, e 
területen is igyekszem folyamatosan képezni magam.

Suchné Szabó Edit 

elismerésBen részesített tûzoltó

Szent Flórián, a tûzoltók védôszentje elôtt tisztelegve, ün-
nepi tûzoltó állománygyûlés volt Békéscsabán a Csaba Park-
ban. Az ünnepségen kitüntetéseket és elismeréseket vehet-
tek át az elmúlt évben kiemelkedôen teljesítô tûzoltók. Ezen 
alkalomból Füzesgyarmat Város Polgármesterétôl - Bere Ká-
rolytól - elismerô oklevelet és jutalmat vehetett át Györösi 
Sándor Máté, tûzoltó ôrmester. 

- 2012. október 1-én szereltem fel Hivatásos Tûzoltónak 
a Szeghalmi Hivatásos Tûzoltó Parancsnokságra, beosztott 
tûzoltóként. Azóta több képzést elvégeztem: Tûzoltó II, I és 
Tûzoltás vezetô. Elsô hivatásos szolgálatom óta idén 2. alka-
lommal kaptam Polgármester Úrtól elismerést. Július 29-én 
Dr. Tollár Tibor tûzoltó vezérôrnagytól, az akkori megbízott 

katasztrófavédelmi megbízottól „Hôsies Helytállásért, Bátor Magatartásomért” vehettem át elismerést. Szintén ebben 
az évben Dévaványa Polgármesterétôl Elismerô Oklevelet kaptam a 2015. július 7-én Dévaványán történt tûzeset 
felszámolása során végzett kiemelkedô munkámért. Mondhatni, hogy munkám a hobbim, ugyanis 2008-óta az Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület Füzesgyarmat tagja vagyok. 2011-óta pedig 
az Egyesület parancsnoka. Szabadidôm jó részét az Egyesületre for-
dítom, hogy az minél jobban fejlôdjön, és mindig segítségnyújtásra 
készek legyünk. Parancsnokságom alatt számunkra új tûzoltóautó ke-
rült az Egyesülethez, bôvült a vonulást vállaló fiatalok száma. Ezeknek 
köszönhetôen 2016. szeptember 1-je óta Önállóan beavatkozó egye-
sület vagyunk. Ezt országosan mindösszesen 43 egyesület mondhatja 
el magáról a több mint 300-ból.

Köszönöm az Egyesület minden tagjának, Pártolójának, Támogató-
jának! Külön köszönöm a családomnak és menyasszonyomnak, hogy 
mindig mellettem álltak! a szerk.
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isKolai HíreK – május

Május az izgalmak hónapja az iskolánkban. Az izgalmaké vagy másként az év végi felméréseké. Ekkor adnak szá-
mot gyerekeink éves munkájukról. Két országos kompetenciamérés is zajlott a hónapban 6. és 8. évfolyamon idegen 
nyelvekbôl, szövegértésbôl és matematikából. Két rendkívül stresszes, de izgalmas nap áll a gyerekek mögött. Mind-
annyian bízunk benne, hogy sikeres napok voltak. A kompetenciamérésekkel szemben, a tantárgyakból lefolytatott 
mérések megmutatják tantárgyi tudását a tanulóinknak és egyben lezárják a tanévet. Az év végi tantárgyi mérések 
eredményessége mindig azon múlik, hogy az év során milyen szorgalommal és kitartással dolgoztak napról-napra. 
A pedagógusok számára is visszajelzés az éves munkájukról, annak sikerességérôl. Versenyek is maradtak erre a hó-
napra, szám szerint öt. Helyi, területi és országos versenyek. Ebben a hónapban is büszkék lehetünk tehetségeinkre! 
Május nagy ünnepe a Gyermeknap. A Gyermeknap legyen a szórakozásé, az örömé és nem a tanulásé. Minden évben 
egy munkanapot szánunk a gyerekek ünneplésére. Ezt tettük most is. Sikerült megajándékozni ôket egy nagyszerû 
elôadással a drámaszakkör, a 3.a osztály és a 4.c osztály elôadásában, valamint pizzával, és az iskolai alapítvány által 
ajándékozott édességgel és üdítôvel is, melyben a szülôi szervezet vezetôje, Gergely Sándorné segített. A Városét-
keztetés ajándékozta pizza mindig népszerû. Köszönjük! Az osztálykirándulások is ebben a hónapban zajlanak nálunk, 
melyeknek a hivatalos megnevezése a tanulmányi kirándulás. Egy, illetve két napon át tanórai kereteken kívül jutnak 
ismeretanyaghoz a gyerekek. Tévhit, hogy a pedagógusoknak a kirándulás csupán munka nélküli szórakozás. Az egyik 
legfelelôsségteljesebb, és az egyik legtöbb munkát igénylô tevékenység. Ahhoz, hogy a gyermekek biztonságban és 
hasznosan töltsék a kirándulást, a háttérben rengeteg pedagógusi munka áll. Köszönet minden támogató szülônek! 
Lassan vége ennek a tanévnek is. Júniusban is várnak ránk még izgalmas események. Azokról is beszámolok majd.

Koósné Horváth Angéla intézményvezetô-helyettes

jutalomKirándulás a vasúttÖrténeti 
emléKparKBa

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány és a Generali Biztosító kö-
zös pályázata keretében a 2016-2017. tanévben egy 
pályázat jóvoltából szeptember elsô napjaitól kezdve 
közlekedési ismereteikrôl adhattak számot iskolánk 
tanulói. A kiírás értelmében, a 2-5. osztályos tanu-
lók szeptember hónapban egy elméleti oktatáson 
vettek részt, melyet a szeghalmi rendôrkapitányság 
munkatársa tartott számukra, majd még ebben a 
hónapban egy kerékpáros ügyességi pályán kellett 
bizonyítani rátermettségüket.

A következô fordulóban tesztlap kitöltésével adtak számot az elôadáson hallottakról, illetve a technika és környezet-
ismeret órán tanultakról. A verseny harmadik fordulója a gyerekek kreativitását mozgatta meg, ugyanis verset írtak, 
társasjátékot vagy rajzot is készíthettek a közlekedésrôl. A programot január végén zártuk egy színvonalas kiállítás-
sal. Minden versenyzô emléklapot, a második és harmadik helyezettek tárgyjutalmat és oklevelet kaptak. A verseny 
gyôztesei (osztályonként az ügyességi, a teszt és a kreatív feladatok gyôztesei) 2017. április 12-én jutalomkirándu-
láson vehettek részt a budapesti Vasúttörténeti Emlékparkban. Mindannyian jól éreztük magunkat a gôzmozdonyok 
között. Utazhattunk a kerti vasúttal, és minden vállalkozó szellemû gyermek kipróbálhatta a hajtányolás mesterségét 
is. Majd egy finom ebédet fogyaszthattunk el az utasellátó éttermében. Ezért az élményekben gazdag programért és 
kirándulásért köszönetet mondunk segítôinknek. Hegyesi-Gorgyán Nórának, aki a pályázatot készítette. A programok-
ban résztvevô, azt szervezô pedagógusoknak, Törökné Szalai Gabriellának a versenyek feladataiért és lebonyolításáért, 
a zsûri tagjainak, akik a kreatív feladatok pontozásában segítettek Mészáros Zoltánnénak és Szabó Évának, a felké-
szítésért az osztályfônököknek.

pag-os diáKoK a CseHországi otroKoviCe városáBan

Nemzetközi tudományos mûhelyekben osztották meg tudásukat 
cseh, olasz, spanyol és török diáktársaikkal a szeghalmi gimnázium 
diákjai. Az egyhetes kinn tartózkodás során természettudományos 
kísérleteket mutattak be tanáraik: Dr. Tabiné Lehotai Klára és Ko-
vács Anikó közremûködésével. A „Science Fair” címû nemzetközi 
rendezvényen elért sikereikért az 5 ország diákjai hajókiránduláson, 
majd 3 napos prágai látogatáson vehettek részt. Prágában elláto-
gattunk a technikai múzeumba, és ismerkedtünk a város kulturális 
értékeivel. A program az Erasmus+ projekt keretében nyert támo-
gatásból valósult meg. 

A találkozón résztvevô ösztöndíjas diákok: Bojti Beatrix, Elek Zsu-
zsanna, Gazsó Attila, Gyulai Szandra, Kaszai Laura, Kovács Gergô.

Kôvári Csilla projektkoordinátor
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Húsvétváró Családi nap

A Füzesgyarmati Nôk Egyesülete április 8-án tartotta Húsvétváró Családi 
Napját, ebben az évben is együttmûködve a Füzesgyarmat Idegen Nyelvi 
Oktatásáért Alapítvánnyal, illetve az Egyesített Szociális Intézménnyel. A 
programon több mint 30 gyermek vett részt. Nagy öröm számunkra, hogy 
rendezvényünk elérte célját, hiszen a szülôk mellett a nagyszülôk is elkísér-
ték unokáikat a délelôtti programunkra. A hagyományos húsvétváró szoká-
sokon túl, Kovács Sándorné, Juhászné Hegedûs Ágnes és Mészáros Zoltán-
né pedagógusoknak köszönhetôen játszóházat is szerveztünk a gyermekek 
részére. Az ügyes kezek által készített húsvéti tárgyakat haza is vihették 
a gyermekek. Egyesületünk tagjai, a korábbi évekhez hasonlóan finomsá-
gokkal is vendégül látták a gyerekeket. A délelôtti program zárásaként, a 
múlt évhez hasonlóan tojásfát díszítettünk a Kálvin téren, amit sokan meg-
csodáltak az ünnep közeledtével. Köszönjük az ebben nyújtott segítséget 
Márki Lajosnak és Keblusek Bélának. Jövôre ismét várjuk a gyermekeket és 
felnôtteket egyaránt hagyományôrzô programunkra!

Suchné Szabó Edit Füzesgyarmati Nôk Egyesülete

gyermeKnapi mulatság

Május 28-án, vasárnap 10:00 órától gyereknapi 
mulatság került megrendezésre Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata szervezésében, a helyi Közösségi Köz-
pontban. Az érdeklôdôket 11:00 órától a mezôberényi 
Fénysugár Bábcsoport szórakoztatta, de emellett 
a helyi Kézmûves Egyesület kreatív foglalkozásán is 
részt vehettek a gyerekek és a kedves szülôk. A prog-
ram alatt végig ingyenes ugrálóvár várta a kicsiket, va-
lamint különbözô arcfestések is készültek az óvónénik 
által. A Falusi Vendéglátók Egyesülete szervezésében 
egy különleges kézmûves vásárnak is otthont adott a 
rendezvény, ahol fôként újrahasznosított termékekbôl 
készült dísztárgyakat vásárolhattak az ellátogatók. 

szent gyÖrgy nap - sepsiszentgyÖrgy

Kovászna Megye Tanácsa meghívására a Békés Megyei 
Önkormányzat küldöttsége részt vett a 26. Szent György 
Napi rendezvénysorozat keretében szervezett ROMUDVAR - 
Tájak, Ízek, Utazások - turisztikai kiállításon, Sepsiszentgyör-
gyön 2017. április 28-30. között. 

Békés megyei delegáció vezetôje Tolnai Péter alelnök volt, 
akit Dunai János, Petrovszki Gyöngyi és Pirosné Blénessy Eri-
ka kísért el.

A Székely Nemzeti Múzeum szomszédságában, az unitári-
us templom mögötti udvarban lehetôségünk nyílt Békés me-
gye bemutatkozására nemcsak színes és sokrétû információt 
tartalmazó kiadványok segítségével, hanem Csabai kolbász 
és orosházi búzacsíramálé kóstoltatásával. A Füzesgyarma-

ton mûködô Tourinform Körös-Sárrét Iroda kiadványokkal népszerûsítette a térségben található élménylehetôségeket.
A kiállítás hivatalos megnyitóján Kovászna megye magyarországi testvérmegyéit összefogva Tolnai Péter alelnök Úr 

köszöntötte a látogatókat, érdeklôdôket, tolmácsolva a Békés megyei emberek szeretetét és üdvözletét. A hivatalos 
megnyitót követôen Békés megye pálinkájával kedveskedtünk a standunkat felkeresô küldöttség tagjainak.

A korábbi évek tapasztalatait összegezve elmondhatom, hogy nagyon sikeres részvételt tudhatunk magunkénak, 
hiszen Békés megyét ismerik és szeretik a székely emberek, és örömmel választják pihenésük, családi üdülésük úti 
céljául.

A szervezôk jóvoltából lehetôségünk adódott élô rádióinterjú keretében a rendezvény médiapartnere, a Friss FM 
rádióban Békés megye bemutatására és promóciójára.

A szervezôk ôszinte vendégszeretete, a vásárlátogatók élénk érdeklôdése, bemutatott értékeink kedvezô fogadtatá-
sa megerôsíti, hogy igenis érdemes ezen a piacon erôteljesen jelen lennünk. 

Pirosné Blénessy Erika
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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) július 20-ig. A helyesen 
válaszolók között a Aljegyzô Úr jelenlétében 1 db, a Tou-
rinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül kisor-
solásra!

A augusztusi számban a nyertesek nevét közzé tesz-
szük. Elakadt? Jöjjön be az irodába és segítünk! 

1. Ki volt Gacsári István?
 a, földmûves b, politikus 
 c, református lelkész, költô

2. Melyik a leghíresebb mûve?
 a, Zord idôben b, Füzesgyarmati Krónika
 c, Rögös utakon

3. Milyen idegen nyelven írt verseket?
 a, angol b, görög c, orosz

4. Mikortól volt Füzesgyarmat lelkésze?
 a, 1950. b, 1819. c, 1725.

5.  Szabó Magda mely regényében tesz említést a 
Krónikáról?

 a, Régimódi történet b, Abigél c, Az ajtó

5+1.  Hogyan hívták korábban azt az utcát, mely ma 
Gacsári István nevét viseli?

..............................................................................

Név:  ......................................................................

Tel.: ........................................................................

E-mail:  ...................................................................

az áprilisi számban megjelent totó nyertese:
Vida Istvánné, gratulálunk!

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

Aktivitását hûtômágnessel jutalmazzuk!
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CsaládBan élni jó!

Füzesgyarmaton 7. alkalommal került megrende-
zésre a „Margaréta Családnap” 2017. május 20-án a 
Margaréta Családos Egyesület szervezésében. Fon-
tosnak tartjuk, hogy legyen egy nap, amikor a csa-
ládok közösen ünnepelnek. Fontosnak tartjuk emlé-
keztetni arra mindenkit, hogy a család érték, erô és 
biztonság! Célunk az, hogy közösen mutassuk meg 
azokat a pozitív értékeket, melyet a családok kép-
viselnek: örömeinket, gyermekeinket, és azt, hogy 
CSALÁDBAN ÉLNI JÓ! 

Rendezvényünk keretén belül az egészségmegôrzés 
fontosságára ugyanolyan hangsúlyt fektetve, mint 
eddig, ebben az évben Dr. Nagy Vilmos csatlakozott 
programunkhoz, aki 2017-ben vette át Füzesgyarmat 
1. sz. Háziorvosi Körzetének család orvosi tevékeny-
ségét. Munkáját segítve újból a helyi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai is jelen voltak. 

A nap folyamán volt sportrendezvény, akadálypálya, arcfestés, kézmûves foglalkozás. Csodálhattuk a gyermekek 
tehetségét, láthattunk: a színjátszó csoport formabontó, jó elôadókészséget kívánó elôadását, az óvodások néptánc-
csoportjának bemutatóját, amely igazi meglepetéssel is szolgált, hiszen gyermekeik mellett az édesanyák is vállalták 
a színpadi megmérettetést. Külön köszönet a szülôknek ezért az ajándékért! Természetesen az idén sem maradhatott 
el a mazsorett csoportok fellépése és a mûvészeti iskola társastáncosainak lelkes, igazi fesztiválhangulatot varázsoló 
bemutatója. 

A Családnapon a Füzes-Vízió Szociális Szövetkezet 
jóvoltából a környezetvédelem fontosságára is felhív-
tuk a figyelmet. A motorosok kétkerekû csodáival, 
az Airsoft-osok a felszereléseikkel járultak hozzá a 
színes programok megvalósításához. A mentôautó, 
a tûzoltóautó megtekintése szintén nagy sikert ara-
tott a jelenlevôk körében. Az íjászat egyike a legôsibb 
sportágaknak, amelyet méltán képvisel a helyi íjász-
egyesület, akiknek tagjai szintén az együttmûködés 
jegyében egész délután bemutatókat tartottak az 
érdeklôdôknek és az arra kíváncsiak bele is kóstol-
hattak annak szépségébe. 

A rendezvényen fellépett Komlóssy Kata és barátai, a békéscsabai Jókai Színház mûvészei, Ragány Misa és Illés 
Adrián, akik garantálták a minôségi szórakoztatást a jelenlévôk számára. 

A program zárásaként vendégünk a térségben elôször fellépô Molnár Ferenc ’Caramel’ volt, aki a magyar zene-
ipar kiemelkedô alakja. A Megasztárban feltûnô, majd a hazai zenei piacot meghódító énekes-dal-, és zeneszerzô 
Magyarország legnépszerûbb elôadómûvésze. Büszkék vagyunk rá, hogy elsôként mi mutathattuk meg számára a 
füzesgyarmati emberek szeretetét, tiszteletét irányába! 

Az Egyesület köszönetét fejezi mindazoknak, akik nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre! Köszönet az egye-
sületi tagok odaadó munkájáért és köszönet a támogatók segítségnyújtásáért! 

Mert mind együvé tartozunk „akár egy fa ágai, mindannyian különbözô irányba nôvünk, de a gyökerünk ugyanaz 
marad.” 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde fôszervezô
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az év zenésze füzesgyarmaton

Korcsok András a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola 7. osztályos diákja. Aki ismeri, tudja, 
hogy egy különleges kamasz, aki idôt és energiát nem saj-
nálva a Hidas Frigyes Alapfokú Mûvészeti Iskola növendé-
ke 2009 óta. Andris, csakúgy, mint minden fúvós hangszert 
választó gyermek, zenei karrierjét furulyán történô játékkal 
kezdte, majd választott hangszerét megkapva, tenorkürttel 
folytatta tanulmányait. 

András a Csökmôi Tücsökzenekar tagja két éve. A 10 éves 
zenekar fennállása alkalmából szervezett koncert vendége 
Gryllus Vilmos, Kossuth-díjas magyar zenész, elôadómûvész, 
zeneszerzô volt. Az ünnepi koncert végén az Év zenésze díj 
került átadásra, melyet idén Korcsok András vehetett át 

Gryllus Vilmostól és Gál Istvántól, a Tücsökzenekar vezetôjétôl. Az édesanya, Szabó Esztike, a nagymama, Szabó La-
josné és persze nôvére, Klára szemükben örömkönnyel gratuláltak Andrisnak, aki számára külön megtiszteltetés volt 
ezen a jubileumi alkalmon átvenni a díjat. A „Vándorkupa” elôször került Füzesgyarmatra, és bízunk benne, hogy nem 
utoljára. András sikeréhez pedig szívbôl gratulálunk!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok

az év feltÖreKvô fürdôje 2017

Fürdônk ebben az évben megkülönböztetett figyelemmel vesz részt Az Év Fürdôje szavazáson. 
A termalfurdo.hu már harmadik alkalommal szervez közönségszavazást, amelynek keretein be-
lül 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 médiamegjelenést kapnak, valamint a szavazók kö-
zött is értékes nyereményeket sorsolnak ki. Fürdônk a szavazatot beküldôk között 3 db 10 alkalmas bérletet sor-
sol ki. Szavazni a www.azevfurdoje.hu honlapon lehet. A fürdô pénztáránál elhelyezett tableten azonnali szavazási 
lehetôséget biztosítunk vendégeink számára. Kérjük kedves vendégeinket, a füzesgyarmati lakosokat, segítsék stran-
dunkat egy szavazattal ahhoz, hogy eredményesen szerepelhessünk ezen a versenyen!

Mindenkit szeretettel várunk!

Beszámoló a Kirándulásról

Az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub 2017. május 27-én egy napos kirándulást szervezett. A kirándulás célja az 
volt, hogy a nyugdíjasokon kívül a közép és fiatalabb korosztályt is bevonjon egy szervezett kirándulásba. A kezdemé-
nyezés sikeresnek mondható, mert így 49 fô vett részt a kiránduláson. A csoport ezen a napon ellátogatott a Nyírjesi 
Füvészkert és Vadasparkba, ahol három kontinens, Európa, Ázsia és Észak-Amerika közel 600 növényfajtáját mutatják 
be. Úgy, mint Kalifornia mamutfenyôit, Kína bambuszligeteit, Japán színes nôvényeit vagy a Kárpátok lucosát. Va-
dasparkjában számos állatot tekinthettünk meg, pl.: gímszarvasok, muflonok, emuk, alpakák, Benett-kenguruk stb. 
Dé lután ellátogattunk Szlovákiába, Szentantalra, ahol a Koháry-Coburg-kastélyt tekintettük meg, melyet 1744-ben 
Koháry András építtetett, ma is teljes épségben áll. Érdekessége, hogy 365 ablaka, 52 szobája, 12 kéménye, 7 be-
járati boltíve és 4 kapuja van, a naptári év adatainak megfelelôen. Itt láthattunk vadásztrófeákat, fegyvereket, állatok 
kitömött példányait, virágokat, gombákat, fakitermelés régi eszközeit és felhasználási módszereit. Sok élménnyel gaz-
dagodva, elfáradva tértünk haza a késô esti órában.

Lakatos Sándor klubvezetô

gyermeKnapi rendezvényen az Öte

Gyermeknapi rendezvényen vettünk részt az Önkéntes Tûzoltó 
Egyesülettel Bucsán.

Egy igen kimerítô éjszaka után, ahol erôn felül teljesítettek 
az egyesület tagjai, másnap Bucsán is megmutatták magukat! 
Gyermeknapi rendezvényen bemutatóval és „játékokkal” okoz-
tunk meglepetést és örömöt a gyermekeknek!

Györösi S. Máté
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tûzoltó Bál

2017. május 3-án az Önkéntes Tûzoltó Egyesület Füzesgyarmat idén is megrendezte Tagjai és a támogatói részére a 
Tûzoltó Bált. A Bál elôtt az Egyesület megtartotta az éves közgyûlését. A közgyûlésen részt vett Kiss András tû.ezredes 
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettese és Túri János tû.ôrnagy, a Szeghalmi Hivatásos 
Tûzoltó Parancsnokság parancsnoka. A bál díszvendége Túri János parancsnok úr és az Egyesület tagja, Bere Károly 
polgármester úr volt. A bál idén is nagy sikernek örvendett, az összes megvásárolható jegy elkelt. A visszajelzések 
alapján mindenki jól érezte magát.

Köszönjük minden egyes Támogatónknak az erkölcsi és anyagi hozzájárulást! Visszavárunk Mindenkit jövôre is!
Györösi S. Máté

KülÖnleges, új, egyedi Kézmûves terméKeK füzesgyarmaton

Korán Ibolya, füzesgyarmati tanítónôvel beszélgettünk az általa készített kézmûves termékeirôl.
„Már kicsi koromban megismertem a gyógynövényeket, mert a családunkban rendszeresen használtuk ezeket. Ko-

rábban kikapcsolódásként foglalkoztam a szörpök készítésével. Ma már hivatalos úton, minden engedéllyel rendelkez-
ve készítem a házi szörpöket, lekvárokat. Célom az, hogy minél több emberhez eljussanak az általam készített, sajátos 
ízvilágú finomságok, melyek gyógyhatással is bírnak. Az elmúlt 3-4 évben állandó kísérletezés övezte a munkámat, 
rengeteg pozitív visszajelzést kaptam szûkebb és távolabbi ismerôsemtôl egyaránt, mely folyamatos motivációt jelent 
nekem. A lekvárok és szörpök gyógynövényekbôl, különféle gyümölcsökbôl, virágokból készülnek. Például : epermen-
ta, ibolya, bodzavirág, birs, fenyôrügy, akácvirág, rebarbara, rózsa, málna, eper, barack…..stb. A folyamatos tanulás-
nak és tájékozódásnak köszönhetôen nem csak hagyományos, hanem izgalmas, érdekes ízkombinációkban készítem 
kézmûves termékeimet, egyedi receptjeim alapján. Az alapanyagokat saját magam termesztem a kertben, valamint 
gyûjtögetem a gyógynövényeket, így idényszerûen más-más újdonság kerül a palettára. Ajándéknak is kiváló ötlet lehet 
egy-egy egyedi tervezésû címkével ellátott, csodaszép, semmi mással össze nem téveszthetô üveg Füzesgyarmatról.”

Megtekinthetôek a Tourinform Irodában, megvásárolhatóak a Privát üzletekben, a strandnál és az otthonában is.
elérhetôség:

Korán Ibolya • 5525 Füzesgyarmat, Árpád u. 40/1. • Tel.: +36 70/629-5590 • E-mail: ibolya.koran@gmail.com
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országos twirling verseny gyÖmrôn

2017. április 29-én rendezte meg Gyömrô városa a Magyar Twirling Szövetséggel 
közösen az országos verseny második fordulóját. Egyesületünk, a Sárréti Gyöngy-
halász Gyermeksport Egyesület ezen a versenyen két versenyzôvel szerepelt. - Az 
elôzô versenyen eredményesen szereplô Béres Alexandra sérülés miatt nem vehe-
tett részt. – Az elôzô, paksi versenyhez hasonlóan kb. 90 versenyzô mérette meg 
magát. Az eltelt három hét kemény munkája eredményeként mindkét versenyzônk 
elôrelépett. Szabó Réka Anna V., Szilágyi Veronika Emma VI. helyen végzett, mind-
ketten Elôkészítô I. kategóriában. Edzôjük Kiss Ildikó. Köszönettel tartozunk egyesü-
letünknek a versenyre való utazás támogatásáért.

Kiss Józsefné szakosztályvezetô

nemzetKÖzi dalostalálKozó aBasár

2017. május 21-én a Füzesgyarmati Hagyományôrzô Egyesület Népdalköre is fellépett a XXIII. Abasári Katona- és Bordalfeszti-
válon. A teltházas teremben elcsendesült az ünneplôk sokasága, amikor mi elkezdtünk énekelni, csodálatos érzés volt látni, hogy 
mennyire tetszett a közönségnek. Egy füzesgyarmati bordallal „Voltam a Gyarmati pincében…” és egy katonadallal „Isten áldja 
meg a magyart…” kápráztattuk el a hallgatóságot. Elismerésként hatalmas tapsvihar köszöntette a Népdalkört. 

Fekete Jánosné az egyesület elnöke

KÖrÖs - sárréti Kistérségi film forgatása

Május 19-én tér-
ségünkbe érkezett a 
Vajtó Produkciós iro-
da, akik filmet forgat-
tak térségünk turisz-
tikai lehetôségeirôl. 
Az egynapos forgatás 
alatt nyolc helyszínt 
kerestek fel. Füzes-
gyarmaton elláto-
gattak a Kastélypark 
Fürdôbe, a Galambos 

Hintókészítô Mûhelybe, a Szitás Erzsébet Képtárba, majd térségi ételspecialitást ké-
szítettek az Elszármazottak Baráti Körének házánál. A délután folyamán a Körös-
Sárrét több településén is készítettek felvételt a nevezetességekrôl és múzeumokról. 

programajánló

gyereKtáBor a reformátusoKnál
Idôpont: 2017. június 19 – 23.

lovas táBor
Idôpont: 2017. június 26-30. és
Idôpont: 2017. július 24-28.

idegennyelvi táBor
Idôpont: 2017. július 3-7.

vésztôi városnapoK
Idôpont: 2017. július 7-9.

KÖrÖsladányi napoK
Idôpont: 2017. július 7-9.

margaréta nyári táBor
Idôpont: 2017. július 10-14.

sárszigeti nap
Idôpont: 2017. július 15.

állatparK és vadfarm alapítvány 
táBora
Idôpont: 2017. július 3-7. és
Idôpont: 2017. július 17-21.

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
www.facebook.com/Tourinform Körös-
Sárrét

Születések
Tassi Milán 2017. 05. 03.
Erdôs Vid 2017. 05. 05.
Papp Léna Csenge 2017. 05. 29.
Vámos Botond 2017. 05. 20.

H ázasságkötések
2017. május 20-án került sor Csák Dóra 
Zsuzsanna és Lép Gábor, valamint 
2017. május 20-án került sor 
Klimaj Hajnalka és Nagy Roland 
házasságkötésére.
Sok boldogságot kívánunk
a fiatal pároknak!


