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„Még az orosz seM értette, Miért ô nyert.” Vida Balázs és a két VilágBajnoki ezüst
(Néhány részlet a Vida Balázzsal történt beszélgetésbôl, a teljes interjút a hir6.hu oldalon olvashatják)

2017. november 3-11. között zajlott 
Budapesten a WAKO Kick-Box Világ-
bajnokság, ahol a világbajnoki újonc, 
füzesgyarmati Vida Balázs két kategó-
riában indult, és mindkettôben döntôt 
vívott.

Az elsô kérdésem az volt, hogy mi 
az elsô gondolat, ami eszébe jut a vi-
lágbajnokságról.

– Csalódott vagyok. 
– Ne idegesíts fel! Ilyen ered-

ményt elérni? Mitôl vagy csaló-
dott?

– Úgy éreztem, hogy jó esélyem van 
a gyôzelemre mindkét kategóriában. 
Az is igaz persze, hogy nem túl sok 
idôm volt az iskola miatt készülni. Míg 
mások egy kategóriára két évet készül-
nek, addig nekem jóval kevesebb idôm 
volt, ráadásul én két kategóriában in-

dultam. A végére nagyon elfáradtam. Nekem naponta két mérkôzésem volt, és a döntôk is egy napra estek, így a két 
döntô mérkôzés között körülbelül másfél órám volt a regenerálódásra. 

– Hogy érzed, ha csak egy kategóriában indulsz, mi lett volna az eredmény?
– Én mindkettôben indulni akartam. A verseny elôtt úgy éreztem, hogy light-contactban vagyok a jobb, abban érez-

tem magam magabiztosabbnak, így azt semmiképpen sem hagytam volna ki. Furcsa módon a kick-light-ban voltam 
közelebb a gyôzelemhez. Sôt, úgy érzem, hogy gyôztem is. 

– Min múlott?
– Nem tudom. A fáradtság biztos közrejátszott. Light-contactban az orosz ellenfelem tényleg nagyon jó volt. A kor 

és a tapasztalat mellette szólt. Azt is be kell vallanom, hogy két kéz között valamivel gyorsabb volt nálam, mivel ala-
csonyabb volt. Be-beugrált, és volt, hogy megfogott, de én is el tudtam kapni ôt. Ahogy a dobogó felé sétáltunk, és 
beszélgettünk, azt mondta, hogy ô se érti, hogy miért ôt hozták ki gyôztesnek. Itt a bírák 2:1-es pontozással ôt hozták 
ki jobbnak. Kick-lightban, legalábbis én úgy érzem, jobb voltam a szlovén ellenfelemnél, és még most az az érzés van 
bennem, hogy én gyôztem. Volt egy pillanat, amikor az ô szabálytalansága miatt a földre kerültem, és mégis tôlem 
vontak le pontot. Azt nem értettem. És ha azt nézzük, hogy 2:1 volt ott is a pontozási arány az ellenfelem javára, akkor 
minden másképp nézett volna ki. De azért be kell valla-
nom, hogy a végére nagyon elfogyott az erôm. 

– Mikor érezted meg, hogy ott lehetsz az élen?
– Amikor az ír Európa bajnokot sikerült megvernem, ak-

kor már éreztem, hogy lehet ebbôl is valami.
– Lett is, Balázs. Újoncként két világbajnoki ezüst, 

az csodálatos dolog.
– Igen. Tudom, de mégis van bennem hiányérzet és csa-

lódottság. Nagyon közel voltam az aranyérmekhez. Persze 
azt is látni kell, hogy sokszor összemosolyogtak az ellenfe-
lek, meg mások is, hogy mit akar ez a fiatal gyerek itt, így 
éreztem, hogy van még idô a bizonyításra.

– A szülôk, a család? Ott voltak veled?
– Ott voltak minden meccsen. Szurkoltak végig. 

A döntôkre az öcsémet is felhozták. 
– És most? Mi következik, Balázs?
– Elôször egy kis pihi. Aztán ott az iskola. Jön a 

vizsgaidôszak, arra is készülni kell.
Kincses Zoltán
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ÖnkorMányzati hírek
•  A Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda 2016. évi mûködésérôl 

szóló beszámolót a Képviselô-testület elfogadta.
•  Elfogadásra került a Tourinform Iroda 2016. évi mûködésérôl 

szóló beszámoló.
•  A Békés Megyei Kormányhivatal hatósági ellenôrzést végzett 

a Füzesgyarmati Bölcsôdében. Megállapításra került, hogy 
a Bölcsôde Szakmai Programja nem felel meg a hatályos 
jogszabályi rendelkezéseknek, ezért annak felülvizsgálata 
vált indokolttá. A szükséges módosítások elvégzésre kerül-
tek, így a Bölcsôde Szakmai Programja jóváhagyásra került. 
(Az intézmények beszámolói, szakmai programja a www.
fuzesgyarmat.hu honlap Testületi ülések menüpont alatt 
megtalálható.)

•  Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levô Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetôjének 
megbízása 2017. november 29-én lejárt. A Képviselô-testület 
pályázatot írt ki a Kft. ügyvezetôi beosztására.

•  Az önkormányzati tulajdonban lévô füzesgyarmati 287 hrsz-ú 
ingatlant – a tervezett beruházások megvalósítása miatt – ki-
emelt fejlesztési területté nyilvánították. 

•  Megalkotásra került a Füzesgyarmat Város területén a reklá-
mok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazá-
sának követelményeirôl, feltételeirôl és tilalmáról és a telepü-
lésképi bejelentési eljárásról szóló rendelet.

•  Az Önkormányzat Képviselô-testületének Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatáról szóló rendelet 3. sz. függelékének 
módosítása történt meg. Az elmúlt idôszak folyamán több, új 
kormányzati funkció szám alkalmazását vezették be, melye-
ket be kellett építeni az SZMSZ függelékébe.

•  Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 
értékesítette az értékbecslésben meghatározott 4.700.000 
forintos vételáron a Füzesgyarmat belterület 2/4 hrsz. alatt 
mûvelés alól kivett, beépítetlen területként nyilvántartott in-
gatlant az értékbecslés költségének vevô általi megfizetése 
mellett, az ingatlanon várhatóan több lakásos társasház épül. 

•  A Képviselô – testület a Szeghalom Kistérség Többcélú Társu-
lás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadta. 

•  A mezôôri feladatok ellátása céljából az Önkormányzat besze-
rez 1 db Lada Niva típusú új gépjármûvet.

ÖnkorMányzati híranyagok

• Szociális támogatás: Önkormányzatunk szociális rendele-
te alapján iskolakezdési támogatást 347 családba állapítottuk 
meg, összesen: 3.297.000 Ft lett erre a célra felhasznál-
va. 2017. augusztus hónapban egyszeri gyermekvédelmi tá-
mogatást nyújtottunk 88 gyermeknek 6.000 Ft./fô összegben. 
Emelt összegû támogatást - HH, HHH - 105 gyermek részére, 
melynek összege: 6.500 Ft volt fejenként. Így 1.210.500 Ft 
összegû utalvány került kifizetésre. Szünidei gyermekétkez-
tetés támogatásának keretein belül a tavaszi szünetben 56, a 
nyári szünetben 67 gyermek vette igénybe az egyszeri meleg 
étkeztetést. Lehetôségeinkhez mérten igyekeztünk segíteni a 
Füzesgyarmati családokat. Ezúton is köszönetet mondok a hi-
vatal apparátusának, segítôinek, hogy mindez néhány hét alatt 
megvalósulhatott.

• a Védônôi szolgálat munkatársaitól kapott informá-
ció alapán: a neisseria meningitidis (meningococcus) 
elleni védôoltás: csecsemôkorban 2 oltás, majd 1 éves kor 
után 1 emlékeztetô oltás. A meningococcus baktérium agy-
hártyagyulladást és szepszist okoz. A megbetegedések kb. 
egynegyedében az agyhártyagyulladás és a szepszis együtt je-

lentkezik. Az agyhártyagyulladás többnyire igen gyorsan, órák, 
esetenként 1-2 nap alatt kialakuló, súlyos, azonnali orvosi ellá-
tást igénylô állapot. A meningoccus halálozási aránya hazánk-
ban 13-17% körül van. A halálesetek a csecsemôk és az idôs 
betegek között a leggyakoribbak. A Neisseria meningitidis A, B, 
és C, Y, W típusa ellen létezik ma már oltás. Magyarországon a 
B és C szerocsoport dominál a 0-2 éves korban a legveszélyez-
tetettebbek a gyermekek. A csecsemôk szüleit tájékoztatják az 
ingyenes védôoltás lehetôségérôl (C csoport ingyenes), és szin-
te 100%-ban meg is kapják a 3 hónapos kötelezô védôoltással, 
majd 5 hónaposan, és az emlékeztetô oltást a 15 hónapos 
védôoltással. A családok így kb. 1000Ft segítséget kapnak, 
mert ennyi a Neis-Vac C oltóanyag támogatott ára.

• Bárányhimlô (Varicella zooster) elleni védôoltás: az 
oltás 9 hónapos kortól adható, de érdemes megvárni vele a 
15 hónapos kort. A megfelelô védettség eléréséhez két oltás 
szükséges, melyeket minimum 2-3 hónap eltéréssel kell be-
adni. A bárányhimlô jellegzetes, hólyagos kiütéssel járó, lázas 
megbetegedés. Korántsem ártalmatlan, mivel minden 10. 
fertôzöttet súlyos szövôdményekkel is kezelni kell. Az embe-
rek 80-85%-a még gyermekkorban átesik a fertôzésen. Oltás-
sal a serdülôkortól súlyosabb lefolyású betegség kialakulása 
kivédhetô, valamint csökkenthetô a felnôttkori övsömör létre-
jötte és súlyossága. A kisgyermekes családokat tájékoztatjuk, 
az ingyenes oltási sorozat lehetôségérôl. Itt is szinte 100%-
os az átoltottság. (1-2 gyermek szülei azok, akik nem kérik.) 
A gyermekek általában 12 hónaposan és 18 hónaposan a 
kötelezô védôoltásokkal együtt szokták megkapni a Varilrix ol-
tást. Ennek jelenleg kb. 12. 000 Ft a patikai ára, így a csalá-
dok 24. 000 Ft-os támogatást kapnak gyermekeik egészséges 
fejlôdésének elôsegítése érdekében. 

• human papilloma vírus (hPV) elleni védôoltás idôben 
történô beadatása gyermekeinknek a méhnyakrák elleni vé-
dekezés elleni egyik legfontosabb és egész életükre jelentôs 
kihatással lévô intézkedés. Magyarországon két oltás létezik, 
melyek közül a két komponensû (HPV 16-os és 18-as típus), 
azonban másik 12 vírustörzzsel történô keresztvédelmével a 
súlyosabb megbetegedést okozó és kiterjedtebb védelmet nyúj-
tó oltóanyag beadatása terjedt el. Az oltást 15 éves kor alatt 
célszerû beadatni, ezért is fontos, hogy a szülôk és gyermekeik 
számára 7. osztályos korukban ingyenesen elérhetô, különben 
jelentôs összegû (2 oltásos adag kb. 40 ezer forint) védôoltás 
felvétele. Országosan a 2014/15-ös tanévben 77%, 2015/16-
os tanévben 74,8%, a 2016/17-es tanévben 75,7% volt az át-
oltottság. Településünkön ennél jóval jobb volt az arány. Ebben 
az évben is 95%-a kéri a védôoltást az oltásra jogosultaknak. 
Ennek az is oka, hogy (a folyamatos tájékoztatás mellett), itt 
már az országos immunizációs program bevezetése elôtt is tá-
mogatta az Önkormányzat a családokat, és ingyenesen igény-
be tudták venni az oltást. Az oltások beadását minden esetben 
Dr. Rudner Bernadett gyermekorvos végezte a védônôk és az 
asszisztencia segítségével. Köszönetünket szeretnénk kifejezni 
az önkormányzat részére a védôoltások árának átvállalásáért, 
illetve az oltások beadatásának megszervezésében résztvevô 
személyek számára. A nagy százalékú átoltottság miatt közös-
ségünk is védett és a szülôk ezek miatt a betegségek miatt 
való munkából kiesését is meg lehet elôzni. Fontos, hogy 
mindezen védôoltások ellenére gyermekeink immunrend-
szerének karbantartásával, erôsítésével is segítsük elô a 
betegségekkel való küzdelem elleni gyôzelmüket, hiszen 
küzdôtársak, védelmezôk, bástyák vagyunk a világ dolga-
it még tapasztalni készülô csemeték számára.

Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
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a Megyei kÖzgyûlés ünnePi ülése FüzesgyarMaton

Immáron hagyomány, hogy a Megyei Közgyûlés jeles ünne-
peink tájékán a megye valamelyik településén tartja meg ünne-
pi ülését. Idén az október 23-ikai ünnepségsorozat indítójaként 
Füzesgyarmat adhatott helyszínt ennek a rendezvénynek októ-
ber 20-án. A programok a város fôterén kezdôdtek, ahol ünne-
pélyes keretek között leplezték le a város új 56-os emlékmûvét. 
A forradalmi lyukas zászlót formázó mûvet Szôke Tamás alkotta 
meg, és a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Ku-
tatásáért Közalapítvány mintegy 5 millió forintos támogatásából 
valósult meg. A szoboravató beszédében Bere Károly polgármester 
hangsúlyozta, hogy milyen fontos, hogy emlékezzünk, hiszen csak 

így érhet össze a múlt és a jövendô, amelyre példaként hozta fel, hogy az új emlékmû mellett a régi kopjafa is meg-
marad, hogy együtt szolgálják a jövôben a közösségi emlékezetet. Az ünnepi gondolatok után Zalai Mihály megyei 
elnökkel, Dr. Kovács József országgyûlési képviselôvel közösen leplezték le a mûalkotást. Az emlékmûavatás után a 
Közösségi Központban kezdôdött meg az ünnepi testületi ülés, amelyet Zalai Mihály elnök nyitott meg, majd az ünnepi 
beszédet Dr. Kovács József országgyûlési képviselô tartotta meg.

Második napirendi pontként a megyei kitüntetések átadá-
sára került sor. A Békés Megyéért kitüntetô cím tulajdonosai 
lehettek az idén Márton Anita súlylökô, Dr. Baji Balázs atléta, 
valamint Kreszta Traian román kisebbségi szószóló. A Polgáro-
kért-díjat az idén Dombegyház polgármestere, Dr. Varga Lajos 
vehette át.

A jelenlévôk mindegyikükrôl egy-egy rövid kisfilmet tekinthet-
tek meg, amelybôl meggyôzôdhettek arról, hogy méltó helyre 
kerültek az elismerések. Ezután következett egy szép ünnepi 
mûsor Gál István zenetanár és Nagy Gábor, a helyi iskola taná-
rának vezényletével, amelyben harsonán közremûködött Nagy 
Gyula és énekkel, illetve szavalattal Czecze Dávid és Szabó At-
tila. A rendezvény egy állófogadással zárult.

ahol a hôsÖket neM Felejtik, Mindig lesznek újak!

1956. október 23-án az egyetemi ifjúság békés tüntetést szerve-
zett. Egyszerû emberek, munkások, járókelôk csatlakoztak hozzá-
juk. Mindannyian tudjuk milyen kivételes nap, ez a nap szimbólum. 
Sok-sok évnyi szovjet megszállás elleni bátor lázadás szimbóluma. 
A nemzetközi köztudatban is legendás a magyar szabadságszere-
tet. A magyar nemzet ezer év alatt megtanulta, hogy a szabadság-
ról, a hazáról nem elég csak beszélni. A szabadságért, a hazáért 
harcolni kell a háborúban, és tenni kell a békés hétköznapokban 
is. Mi magyarok ezt megtanultuk, és emiatt vagyunk itt ma Európa 
szívében az ezeréves Magyar Államban. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából ünnepi 
megemlékezést tartott 2017. október 23-án, 17 órai kezdettel az általános iskola elôtti emlékmûnél. Ünnepi beszédet 
mondott Bere Károly polgármester. Az ünnepi mûsorban közremûködött a Szendrey színpad. A megemlékezô mûsort 
vezette: Kovács Gréta Tünde.

 Szervezô: Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
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iskolai hírek októBer

Az iskola életében nincs unalmas hónap. Igaz ez októberre is. Intézményünkben második hónapja folyik a tanítás. 
A gyerekek visszataláltak önmagukhoz, és felvették a ritmust. Sokan fogadalommal jöttek szeptemberben. Voltak, 
akik jobb eredményt akarnak elérni, vannak, akik jobb magatartásra törekszenek a tavalyi tanév után. Akik a szülôktôl 
támogatást kapnak, és elfogadják a pedagógusok segítségét, azoknak sikerülhet a fejlôdés. Tudományos tény, hogy 
a gyerekek számára a szülô a meghatározó a társai mellett. A pedagógus csak utána következik. Ezért közösen csak 
úgy tudunk segíteni a gyermek kiteljesülésében, ha összedolgozunk. Minden pedagógus akkor boldog, ha a gyermek 
önmagához képest jól teljesít. Ezt elérni viszont csak a megfelelô, együttmûködô szülôkkel lehetséges. Sosincs késô 
a gyerekek számára. Ha még nem teljesít megfelelôen, még van idô a megfelelô félévi bizonyítvány eléréséhez. A tan-
órákon felül 10 programot kínáltunk a gyerekeknek. Vetélkedôket, versenyeket, író-olvasó találkozót, kézmûves foglal-
kozást és Halloween bulit. Jól sikerült, eredményes rendezvények voltak. Decemberre minden tanulónak és szülônek 
sikerélményt kívánunk. Koósné Horváth Angéla intézményvezetô-helyettes

hasznos gyerMekneVelési tanácsok egy 
elôadássorozat keretén Belül FüzesgyarMaton

A sorozat elsô állomásaként Dr. Kádár Annamária pszicho-
lógus tartott egy remekbe szabott elôadást nemrégiben Fü-
zesgyarmaton a Közösségi Házban, amelybôl számos hasznos 
és megszívlelendô gyermeknevelési tanácsot szûrhettek le a 
jelenlévôk. Az elsô elôadás tapasztalatairól, benyomásairól és a 
folytatásról kérdeztem Dr. Takács Zsófiát, az esemény szervezôjét 
és koordinátorát.

– A család a legfôbb mozgatórugó,– kezdte válaszát Dr. Takács 
Zsófia -, a legfontosabb láncszeme egy jól mûködô társadalom-
nak, ezért ha hatást kívánunk gyakorolni a közvetlen környeze-
tünkre, a közösségünkre, akkor a családokat kell megszólítani, a 
legkisebb láncszemnél, a családnál kell elkezdeni. 

– Hogyan jött az ötlet, és hogyan jött Dr. Kádár Annamária?
– A nyáron Tusnádfürdôn voltunk, és Dr. Kádár Annamária is tartott elôadást. Sajnos mi ezt már nem tudtuk meg-

várni, mert hamarabb el kellett jönnünk, de szerencsére megismerkedtem ott Herczegné Számel Annamáriával, aki 
elmondta, hogy tervezik Békéscsabára meghívni a pszichológusnôt. Elérhetôséget cseréltünk és meghívott a rendez-
vényre. Elmentem az elôadásra, és nagyon tetszett. Nem csupán hasznosnak tartottam, hanem egy valóban tartal-
mas és szórakoztató program volt. Az Egyensúly AE Egyesületnek egy pályázatnak köszönhetôen lehetôsége van több 
elôadást és programot is megszervezni – amelyek valóban nagyon hasznosak, és több közülük hiánypótló is -, és ez 
a pályázat lehetôséget biztosít arra is, hogy vidéki településekre is kiközvetítsék azokat. Herczegné Számel Annamá-
riának köszönhetôen (amit ezúton is köszönök neki) Füzesgyarmaton is megvalósulhat néhány elôadás, program a 
pályázat keretén belül.

– Kisgyermekes családanyaként nyilván közel áll hozzád a gyermeknevelés témája, de hogyan fogadták 
a gyarmatiak az elsô elôadást?

– Nagyon jól. Nagyon sokan kíváncsiak voltak a borongós idôjárás ellenére is Dr. Kádár Annamáriára, sokan ismerik, 
olvastak már róla, tôle, és mindenki tudott magának hasznos információkat gyûjteni. Közvetlen stílusának, jó humo-
rának, és kiváló elôadókészségének köszönhetôen a résztvevôk kikapcsolódtak az elôadása alatt, persze amellett, 
hogy értékes információkhoz, hasznos tapasztalatokhoz jutottak. Az elôadás témája: „Önbecsülés és küzdôképesség 
megalapozás gyermekkorban” volt, amelybôl számos olyan impulzust kaphattunk, amelyet továbbvihetünk a magunk 
családjába, a pedagógusok a nevelési munkájukba, hivatásukba. 

– Mi lesz a folytatás?
– A tervek szerint a következô két program szakmai 

mûhely lesz szakemberek részére. Eközben én magam 
is részt veszek majd egy képzésen szintén az Egyensúly 
AE Egyesület szervezésében pályázati finanszírozásban, 
amelynek sikeres elvégzésével én magam is hozzájárul-
hatok majd elôadásokkal értékes és valóban hiánypótló 
tudás átadásához.

Az elôadás megkezdése elôtt kisiskolások készültek 
mûsorral, amit ezúton is köszönünk nekik, valamint 
felkészítô tanáraiknak: Csák Enikô, Szabó Bianka, Far-
kas Botond, Szíjjártó Balázs 1.B. osztályos tanulók.
Elkészítô tanárok: Dürgô Szilvia és Szabóné Oláh Irén. 
Szintén köszönet illeti Dr. Jakubek Lillát, Fábián Mihályt, 
Barabásné Szívos Katalint, Homoki-Kálmánczhey Anet-
tet a szervezésben való közremûködésért.

Kincses Zoltán
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az éV Polgárôre: gazsó attila

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kez-
detének 61. évfordulójára emlékezve és a Magyar 
Köztársaság kikiáltásának 28. évfordulója tisztele-
tére díszünnepséget rendezett az Országos Polgárôr 
Szövetség a Fôvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
színháztermében október 19-én. Az ünnepség kere-
tében kitüntetések átadására is sor került. Az OPSZ 
Elnöksége példamutató polgárôr tevékenységükért, 
eredményes, áldozatkész munkája elismeréseként az 
„Év Polgárôre” kitüntetésben részesítette Gazsó Atti-
lát, a Füzesgyarmati Polgárôrség vezetôjét, amelyet 
dr. Túrós Andrástól, az OPSZ elnökétôl vehetett át.

Gazsó Attila 46 éves, 25 éve nôs és két gyermek 
édesapja. Jelenleg az Ösvény Esélynövelô Alapít-
ványnál dolgozik termelési igazgatóként. Elmondása 

szerint a munkahely vezetôinek támogató hozzáállása is nagyban segíti az eredményes polgárôr munkáját.
A Füzesgyarmati Polgárôrségnek – miután 2011-ben leszerelt a Rendôrségtôl -, 2012 óta tagja, és azóta egyben 

elnöke is. Az elért eredmények között azt emelte ki, hogy a taglétszámot 37 fôrôl sikerült 67 fôre emelni, illetve a 
Polgárôrség felszereltségét sikerült fejleszteni, bôvíteni. Ilyen volt például, hogy a magas fenntartási költségû Lada Niva 
gépkocsit sikerült lecserélni egy 5 éves Suzuki SX4-es jármûre, amely a helyi adottságoknak és feladatoknak tökéle-
tesen megfelel, és jóval alacsonyabb a költsége. A költségeken megtakarított összegbôl, illetve az OPSZ támogatásá-
ból motorkerékpárt és kerékpárokat és egyéb felszereléseket, formaruhákat is tudtak vásárolni, ami szintén segíti az 
eredményes munkájukat. A napokban kerül kialakításra a helyi KMB épületében egy polgárôr iroda, valamint az épület 
udvarán egy garázs is a már említett gépkocsinak.

Gazsó Attila ez év tavaszától tagja a Békés megyei Polgárôr Szövetség Elnökségének, egyben területi koordinátor is, 
így feladatai közé tartozik a Szeghalmi Rendôrkapitányság illetékességi területén dolgozó Polgárôrségek munkájának 
szükség szerinti összehangolása, illetve az elnökség döntéseirôl való tájékoztatásuk. Elmondható, hogy jó helyre került 
ez a rangos kitüntetés, és ezúton is gratulálunk Gazsó Attilának hozzá. Kincses Zoltán

Karácsonyi
filmvetítés

a Kastélypark 
Fürdô

termál részlegén
2017. december

26-án 17 órától.

Mindenkit szeretettel várunk!
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6. éVe teszünk a holnaPért!

Október a mellrákmegelôzés hónapja. A világ számos pontján nôk 
milliói hívják fel a figyelmet a prevencióra, az önvizsgálat fontosságára. 
Füzesgyarmaton immár 6. éve dolgozunk ebben a témában is a nôk 
egészségvédelméért. Ebben az évben, a Rózsaszín szalagos sétát – 

mint mindig – most is szakmai elôadás nyitotta meg. A sokak számára ismert motivációs elôadó, Lippai Marianna 
tartotta meg igen érdekes teltházas elôadását „Nônek lenni jó! (?)” címmel. A délutáni program színes és aktív volt, 
hiszen a résztvevôk elhelyezhették kézlenyomatukat egy hatalmas molinón is, mellyel szintén felhívtuk és felhívjuk a 
nôk figyelmét arra, hogy továbbra is Tegyenek a holnapért! Ugyancsak októberi esemény, hogy a több éves eredmé-
nyes munkámnak köszönhetôen Szerbiában tarthattam elôadást a városunkban elért egészségügyi eredményekrôl és 
a további elképzelésekrôl. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy most már nem csak az országban, hanem külföldön 
is érdeklôdnek, és elismerik a nôk prevenciójában elért eredményeinket. Jövôre is tovább folytatjuk a megkezdett 
munkát, éppen ezért legközelebbi programunk február 3-án lesz, ahol Horváth József rákkutató tart majd elôadást. 

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselô

„aki Márton naPján liBát neM eszik, egész éVBen éhezik!”

Ezzel a legendával is kezdhetném azt, hogy a Füzesgyarmati Lurkófalva óvo-
da életérôl beszámoljak. Örömmel tudatom, hogy az óvoda mindennapjait egy új 
programmal (projekt héttel) színesítettük! Arra törekszünk, hogy az óvodai élet 
során minél gazdagabb és maradandóbb élményeket biztosítsunk a gyermekek 
részére, valamint szeretnénk a szülôket is minél szélesebb körben bevonni rendez-
vényeinkbe! November 10-én, sok szervezést és elôkészületet igénylô, MÁRTON 
NAPI rendezvényt tartottunk, melyen az óvoda valamennyi dolgozója részt vett. 
Meghívtuk a bennünket támogató intézmények és civil szervezetek képviselôit, 
valamint az érdeklôdô szülôket egy késô délutáni közös programra.

A jelenlévôknek gazdag kézmûves tevékenységet biztosítottunk: az óvoda falain 
belül kukoricamorzsolást, lampionkészítést, bábkészítést. Majd ezt követôen az 
udvarunkon csöves kukorica és liba keresés meglepetésével vártuk a gyerekeket. 
Végül nem maradhatott el a vendéglátás, mely libazsíros kenyér és a friss tea volt. 
Az udvaron meghallgathatták Szent Márton legendáját, mellyel célunk az egymás-
ra figyelés és jótékonyság kiemelése volt. A nap zárásaként énekszóval, mondó-
kával kísért közös lampionos felvonulást rendeztünk a város központjáig, a Szent 

Borbála szoborig. A rendezvényt ezentúl minden évben szeretnénk megszervezni, hogy színesítsük az óvodai életet. 
Reméljük elértük célunkat, hogy ne csak karácsony közeledtével forduljunk egymás felé, és segítsük a másik embert!

Lázárné Molnár Edit munkaközösség vezetô, óvodapedagógus
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csánki dezsô helytÖrté-
neti egyesület hírei

Népszokásnak a néphagyo-
mány világának éves szinten 
ismétlôdô szokásait nevezzük. 
Az év idôszakai, a tél, a tavasz, 
a nyár, az ôsz jeles és ismert ün-
nepnapjai szerint. Ebbe a körbe 
tartoznak, az élet nagy ünne-
peihez, munkáihoz kapcsolódó 
események, mint a születés és 
keresztelés, az esküvô és lako-
dalom, a halál és temetés, illetve a szántás-vetés-aratás, a szüret, az állattartás és az építkezés. 

Azt tapasztaljuk, hogy a hagyományos népszokások is visszaszorulóban vannak. A városkörnyéki kertek eltûnnek, 
ahol nagyon sok szôlôt termeltek, és szüretekben dolgozták fel, illetve évente szüreti bált tartottak. Egyre kevesebb 
lakodalmas menettel találkozhatunk évente. Egyrészt nagyon költségesek, másrészt pedig felváltotta a tülkölôs kocsi-
sor, ami már nem látványos. Ezek, és még sorolhatnánk tovább, mind látványosak, sokáig beszédtémát adóak. Minden 
évszaknak megvolt a maga ünnepi alkalma, amire készültek az emberek, azok közösségei, az egyházak is. Felnônek 
nemzedékek úgy, hogy nem vehetnek részt sok hagyományos rendezvényen, illetve egyre kevesebbet foglalkozunk 
ezzel a nép szórakoztatására is alkalmas rendezvényekkel, szokásokkal. A turisztikai, jövedelmezô rendezvények már 
nem pótolják a többnyire önszervezôdôeket. Beszélni kell errôl a fiatalabb nemzedéknek, mert nagyon is fogékonyak a 
számukra új, de régi szokások iránt.

Ennek elôsegítésére Egyesületünk a Márton nappal kapcsolatos népszokást igyekezett a közelmúltban a Tájháznál 
az egyik negyedik osztály tanulói meghívásával népszerûsíteni. Nagyon is érdekelték ôket a Márton nappal kapcsolatos 
ismeretek. Sajnos az elmúlt évi madárinfluenza miatt a ludaskása helyett ízletes, libazsíros kenyeret tudtunk felszol-
gálni, amit jóízûen falatoztak, miközben az ismeretterjesztés folyt. Reméljük, a honismeretnek egykoron majd többen 
hasznos tagjai lesznek közülük. Erre emlékeztesse ôket a szimbólumként átadott kisliba is.

Ibrányi János elnök

„ kerek lett a naPunk!...”

…Örvendezett Kovács Sándorné Icus óvó néni, amikor a 
csoportszoba ajtajában könyvekkel a kezükben megjelent 
Pikó Csaba, a Golden Pallet Kft. ügyvezetôje és Gergely 
Mária a Promote CEE stratégiai vezetôje, akik nap mint 
nap azon dolgoznak, hogy kedves, inspiráló és nevelô cél-
zatú meséket készítsenek a csöppségeknek. 

Az azonos cél hozta össze ezen a napon a szakembere-
ket, amely eredményeként október 26-án a Golden Pallet 
Kft. 172 db mesekönyvet vásárolt meg a szerzôktôl, és 
ajándékozott a füzesgyarmati Lurkófalva óvoda lakói szá-
mára.

Az átadón Pikó Csaba ügyvezetô elmondta, hogy nagy 
meglepetésére az EPAL (Európai Raklapgyártók Szövetsé-

ge) honlapján figyelt fel a „Nagy Faültetés” címû könyvre. Mivel cégük környezettudatos mûködtetése és a társadalmi 
felelôsségvállalás - kiemelt célként van jelen munkájuk során. Ennek szellemében 2013-ban kötelezte el magát a cég 
az FSC (Forest Stewardship Counsil ®) nemzetközi szervezetének elvei mellett, az elsôk között Magyarországon. Ezáltal 
teljes mértékben elhatárolódnak az illegális fakitermeléstôl, a nagy természetvédelmi értékek elpusztításától, illetve a 
hagyományos és emberi jogok megsértésétôl az erdészeti tevékenységek során. 

A “Tibi tigris” sorozat elsô könyve témáját tekintve is teljesen azonos célokat fogalmaz meg, s érdekes az egybeesés, 
hiszen a szerzôk és a raklapgyártó is Füzesgyarmathoz kötôdik.

Az átadást Gergely Mária szervezte, s jelen voltak a könyv írói, 
Tímár Mariann és Kálmánchey Anett is. A könyv a gyerekek nyel-
vén környezetvédelmi jó megoldásokat mutat be, vidám rajzokkal 
színesítve. Az erdôk és fák védelmével, a faültetés fontosságával 
foglalkozik. A faültés jó példa arra, hogy megmutassuk gyerme-
keinknek, hogy már kis törôdéssel, egy apró cselekedettel is so-
kat tehetünk környezetünk védelméért. Az óvoda vezetôje Károlyi 
Zsigmondné Rózsika kiemelte, hogy az intézményben több mint 
tíz éve folyik a környezettudatos életmódra való felkészítés, mely-
nek újabb kiváló eleme valósulhatott meg egy helyi vállalkozás és 
egy civil szervezet együttmûködése által.

Tôkésné Gali Mónika
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Lakossági tájékoztató 
 
A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a füzesgyarmati Helyi Választási 
Iroda vezetője, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 
77. § és a 79. § (1) bekezdésében megállapított feladat és hatáskörömben Füzesgyarmat 
település szavazóköreit felülvizsgáltam és a szavazókörök számát, sorszámát és területi 
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a 2017. november 10-én kelt 
3432/2017.ikt.sz. határozatommal a következők szerint állapítom meg: 
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001. szavazókör 002. szavazókör 
Azonosító: 04-021-001-2, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchelyi u. 2. (Központi Iskola) Azonosító: 04-021-002-8, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8. (Óvoda) 

Közterület neve  Jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Közterület neve  Jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa 
Ady Endre utca 36 36 folyamatos házszámok Ady Endre utca 1 35 folyamatos házszámok 
Ady Endre utca 38 999998 folyamatos házszámok Ady Endre utca 37 37 folyamatos házszámok 
Árpád utca 1 45 folyamatos házszámok Aradi utca     teljes közterület 
Árpád utca 47 49 páratlan házszámok Arany János utca     teljes közterület 
Béke utca     teljes közterület Bajza utca     teljes közterület 
Bocskai utca     teljes közterület Damjanich utca     teljes közterület 
Botond utca     teljes közterület Kisfaludy utca     teljes közterület 
Erdős utca     teljes közterület Kovács kert     teljes közterület 
Garai tér     teljes közterület Külterület I. tanya     teljes közterület 
Garai utca     teljes közterület Külterület II. tanya     teljes közterület 
Garalapos utca     teljes közterület Lehel utca     teljes közterület 
Hunyadi utca     teljes közterület Lenkei utca     teljes közterület 
Kertész utca     teljes közterület Petőfi utca     teljes közterület 
Kinizsi utca     teljes közterület Petőfi tér     teljes közterület 
Kolozsvári utca     teljes közterület Pozsonyi utca     teljes közterület 
Kossuth utca 5 67 páratlan házszámok Simonyi utca     teljes közterület 
Kossuth utca 4 60 páros házszámok Szabolcs utca     teljes közterület 
Lőcsei utca     teljes közterület Széchenyi utca     teljes közterület 
Maros utca     teljes közterület Táncsics utca     teljes közterület 
Mátyás utca 1 1 folyamatos házszámok Toldi utca     teljes közterület 
Mátyás utca 2 8/C páros házszámok Vécsey utca     teljes közterület 
Rákóczi utca 1 14 folyamatos házszámok Veres Péter utca     teljes közterület 
Szabadság tér     teljes közterület 004. szavazókör 

003. szavazókör Azonosító: 04-021-004-5, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 29. (Bőlcsöde) 
Azonosító: 04-021-003-9, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 34. (Civilház) Közterület neve  Jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa 

Közterület neve  Jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Akácfa utca     teljes közterület 
Achim András utca     teljes közterület Batthyány utca     teljes közterület 
Attila utca     teljes közterület Berzsenyi utca     teljes közterület 
Bacsó Béla utca     teljes közterület Dobó utca 1 7 páratlan házszámok 
Baross utca     teljes közterület Dobó utca 2 22 páros házszámok 
Báthori utca     teljes közterület Dózsa György utca     teljes közterület 
Bem utca     teljes közterület Dugonics utca     teljes közterület 
Bethlen utca     teljes közterület Erkel Ferenc utca     teljes közterület 
Bihari utca     teljes közterület Hegyesi János utca     teljes közterület 
Brassói utca     teljes közterület Jókai utca     teljes közterület 
József Attila utca     teljes közterület Kont utca 1 43 páratlan házszámok 
Kiss Ernő utca     teljes közterület Kont utca 2 44 páros házszámok 
Klapka utca     teljes közterület Kölcsey tér     teljes közterület 
Kőrösi Csoma Sándor utca     teljes közterület Külterület III. tanya     teljes közterület 
Nagyatádi utca     teljes közterület Mátyás utca 3 999999 páratlan házszámok 
Réti utca     teljes közterület Mátyás utca 10 999998 páros házszámok 
Sárrét utca     teljes közterület Mikszáth Kálmán utca     teljes közterület 
Somogyi Béla utca     teljes közterület Nagyváradi utca     teljes közterület 

005. szavazókör Rákóczi utca 15 15 folyamatos házszámok 
Azonosító: 04-021-005-1, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89. (Gépállomási Iskola) Sas utca     teljes közterület 

Közterület neve  Jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Szabadkai utca     teljes közterület 
Árpád utca 51 999999 folyamatos házszámok Szabolcska 

Mihály 
utca     teljes közterület 

Árpád utca 46 000050/B páros házszámok Szebeni  utca     teljes közterület 
Bajcsy-Zsilinszky utca     teljes közterület Szigligeti utca     teljes közterület 
Csokonai utca     teljes közterület Tó utca     teljes közterület 
Dobó utca 9 999999 páratlan házszámok Zrínyi utca     teljes közterület 
Dobó utca 24 999998 páros házszámok 

Füzesgyarmat, 2017. november 10. 
 

Dr. Blága János– 
jegyző, HVI vezető 

 
 

„Tekintettel	arra,	hogy	a	határozat	a	rendelkezésre	álló	fellebbezési	határidő	le	
nem	telte	miatt	még	nem	emelkedett	jogerőre,	annak	jogerős	és	végleges	
formájáról	a	következő	lapszámban	tájékoztatjuk	a	Tisztelt	Lakosságot.”	

 

Gacsári István utca     teljes közterület 
Kont utca 45 999999 páratlan házszámok 
Kont utca 46 999998 páros házszámok 
Kossuth utca 67/1 999999 páratlan házszámok 
Kossuth utca 62 999998 páros házszámok 
Külterület IV. tanya     teljes közterület 
Levél utca     teljes közterület 
Május 1. utca     teljes közterület 
Mikes Kelemen utca     teljes közterület 
Orgona utca     teljes közterület 
Sport utca     teljes közterület 
Szív utca     teljes közterület 
Temető utca     teljes közterület 
Vajda János utca     teljes közterület 
Vörösmarty utca     teljes közterület 
Zöldfa utca     teljes közterület 
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nyílt naPok az állatParkBan

A Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarm 2016. novembere óta alapítványként folytatja mûködését, így lehetôségünk 
nyílt arra, hogy ebben az évben mi is nyújtsunk be pályázatot Füzesgyarmat Önkormányzatánál a civil szervezetek 
programjainak támogatásához. A pályázat pozitív elbírálást kapott, így sikerült két nyílt napot megvalósítanunk. Az 
elsô április 8-án került megrendezésre, a második az Állatok Világnapjához kapcsolódóan október 7-én. Ezeken a 
napokon a hozzánk érkezô vendégek térítésmentesen vehettek részt programjainkon. Lehetett lovagolni, homokképet 
készíteni, hüllôket és más állatokat simogatni, a gyerekeknek az új játszóterünkön kikapcsolódni. Természetesen az 
állatok bemutatása sem maradhatott el. Ezen a két napon közel 200 vendég fordult meg nálunk. Reméljük, hogy sok 
új élménnyel gazdagodtak, és visszatérô látogatóink lesznek.

Csák Árpád kurátor

határon túli kézMûVes rendezVények

Füzesgyarmat és a két határon túli magyar lakta testvértelepülés (Bors és 
Zimándújfalu) közötti együttmûködés fejlesztése céljából a Bethlen gábor alap 
támogatásával öt közös programot szervezünk. Ezek a találkozók elôsegítik a kultú-
ra, oktatás, hagyományôrzés és a sport területén dolgozók, sportolók és a lakos-
ság kapcsolatának elmélyítését. Fontosnak tartottuk, hogy mindez a közös történelmi 
múltunkhoz kapcsolódó események megvalósítása és a települések kiemelkedô ün-
nepeihez csatlakozva valósuljon meg. Céljaink között szerepel, hogy a programokon 
résztvevô emberekben tudatosuljanak a még meglévô kulturális értékeink, illetve a 
már feledésbe merülô hagyományaink újra felelevenedjenek, új kapcsolatok épüljenek 
ki a lakosok között. A Füzesgyarmaton megrendezett Lázár Gyula Emléktorna után a 
programok Zimándújfaluban, majd Borson folytatódtak. 2017. július 9-én a Füzesgyar-
mati Kézmûves Egyesület kézmûves foglalkozást tartott a zimándújfalui Falunapon. A 
gyermekes családok elôszeretettel álltak meg a kézmûves sátornál, ahol a kicsik szíve-
sen bekapcsolódtak a tevékenységbe. Népi babákat készíthettek textil alapanyagból. A 
másik tevékenység a tûnemezelés volt. Szintén babákat lehetett készíteni, de a figurák 
a gyermekek fantáziájára volt bízva. Alapanyaga színes gyapjú volt, és ún. nemezelô tûvel dolgozhattak a résztvevôk. 
Egy-egy gyermek 2-4 figurát is el tudott készíteni. Az érdeklôdôk száma a délután folyamán 20-25 fô volt, korosztályát 
tekintve 3 éves kortól egészen felnôtt korig.

2017. július 29-én Bors településére látogatott az egyesü-
let, ahol játszóházat tartottak. A már Zimándújfaluban is nagy 
népszerûségnek örvendô népi babákat, ezen kívül „körmöcské-
vel” készített karkötôt és színes fonalból készült fonásokat vittek. 
A városnap résztvevôinek száma többezres volt, ennek arányában 

a tevékenység iránti érdeklôdés is jelentôsen megnôtt. A rendezvények teljes mértékben elérték céljukat, hiszen a 
hagyományôrzés, kapcsolatápolás, új élmények és ismeretek szerzésére nyílt lehetôsége a határon túli testvértelepü-
lések lakosságának.

Mézes reggeli FüzesgyarMaton

Füzesgyarmaton harmadik alkalommal november 17-én került 
megrendezésre 375 diák részvételével a Szlovéniából indult, „Eu-
rópai Mézes reggeli” elnevezésû program. Magyarország 2014-
ben elsôként csatlakozott a rendezvénysorozathoz 67 iskolával. 
A következô évben már több mint 500 iskola vett részt benne. 
A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola remek 
és színvonalas mûsorral nyitotta meg az idei mézes reggelit. 
Gyönyörû mézes és méhes témájú rajzokból kiállítást rendeztek, 
mely díszletként is szolgált. A gyerekek rajzait zsûrizés után a 
megyei méhészegyesület, díjazásban részesíti. Volt közös ének, 
versszavalat, filmvetítés. A rendezvényen jelen volt Magyarország 
Mézkirálynôje és Bere Károly polgármester úr. A Mézkirálynô rö-
vid beszédében elmondta mennyire fontos a reggeli az étkezéseinkben, a méz jótékony hatása az emberi szervezetre, 
mennyi vitamin, ásványi anyag és nyomelem található a mézben. A méz milyen étkezési alternatívákat, választási 
lehetôségeket kínál ételeink elkészítésekor, illetve fogyasztásakor. Elmondta a gyerekeknek a mézkirálynô választás 
ceremóniáját, feladatát, küldetését. A Magyar méz nagyköveteként végzett munkájáról mesélt a figyelmes hallga-
tóságnak. A mézes reggeli céljai között még nagyon fontos a helyi termékek elôtérbe helyezése, a helyben termelt 
és készített élelmiszerek fogyasztásának hangsúlyozása. A kenyér a vaj a méz, melyet a gyerekek elfogyasztottak 
reggelire, mind helyben készült, illetve helyi vállalkozók által felajánlott élelmiszer. Köszönet az összefogásért minden 
résztvevônek, a támogatásért az önkormányzatnak és a megyei méhész egyesületnek. Egy év múlva jövünk!

Barkóczi Sándor méhész mester
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az ôsz (...) egy Második taVasz, aMikor Minden leVél Virággá Változik

Mire ezt a cikket olvassuk, már borongós igazi télelôt idézô napok köszöntenek be ránk, megfakulnak a színek, a 
szürke uralja a tájat. Épp ezért jó visszatekinteni egy kellemes, napfényes októberi napra.

Albert Camus sora ihlette a címet, és valóban megtapasztalhattuk az ôsz ezer színben pompázó varázsát az október 
közepén a családsegítô által a nappali ellátásban részesülô klienseknek szervezett szarvasi kirándulás alkalmával. Cso-
dás, szinte nyárias napot tölthettünk el az Arborétumban és a Mini Magyarország Makettparkban. Két óra alatt kép-

zeletben beutazhattuk egész Magyarországot és a határ menti 
települések egy-egy gyönyörû nevezetességét is megtekinthet-
tük. A park stílusosan a történelmi Magyarország és egyben a 
Kárpát-medence mértani közepén, Szarvason található. Folya-
matosan fejlôdik a kiépítettsége, ott tartózkodásunkkor épp az 
addig kavicsokkal megszórt utakat cserélték téglaborításúra, 
hogy könnyebb legyen rajta gyalogosan, babakocsival vagy ép-
pen kerekesszékkel közlekedni. Az interaktív makettek közül 
a kisvasutaknak volt a legnagyobb sikere, de jó volt hallgatni 
a templomok harangjait, a gregorián és egyházi énekeket is. 
„Nem forog a dorozsmai szélmalom” mondja a nóta, de mi egy 
gombnyomással elindítottuk a malom szélkerekeit.

Az Arborétumban a séta folyamán megtapasztaltuk, hogy milyen, amikor a levelek úgy hullanak folyamatosan a 
fáról, mint télen a hópihék. A pihenôhelyen a tölgyrôl lehulló makk kopogott a tetôn, így különleges hangulatban fo-
gyaszthattuk el az otthonról hozott elemózsiánkat. A szerencsésebbek még mókussal is találkoztak, amely ágról ágra 
ugrándozott a lomb között. A kirándulásra az Önkormányzat kisbusza „repített” el bennünket, köszönjük, hogy ilyen 
kényelmes körülmények között juthattunk el az úti célunkhoz. Pengô Lászlóné

a FüzesgyarMatiak és elszárMazottak Baráti kÖrének
2017. éVi életérôl

Egyesületünk idén újította meg alapszabályzatát, megválasztottuk az új 
vezetôségünket. Az alapszabályban foglaltak szerint dolgoztunk. Megren-
deztük az elszármazottak által látogatott rendezvényeinket. Célunk, hogy 
minél több elszármazottal tartsuk a kapcsolatot. A tavaszváró, a hosz-
szú hétvége és a falusi disznótoros rendezvényeink a leglátogatottabbak. 
Igyekeztünk a városi rendezvényekkel összehangolni a programjainkat, 
melyek a Lovas nap, Harangszentelés és a fürdôzés volt. Részt vállaltunk 
a városi rendezvényeken, így ott voltunk a Városnapon, a Grill partin és 
a Harangszentelésen. Támogattuk a gyermekintézményeket, Húsvét az 
óvodában, gyermektáborok, jótékonysági rendezvények, családi, baráti 
találkozók voltak. A sok munkánk mellett kirándulásokat is szerveztünk 
a tagjainknak. Horvátországi utunkon meglátogattuk a Plitvicei tavakat, 
nevezetes várakat. Crikvenicai szállásunktól áthajóztunk a Krk szigetre. 
Felkerestük Rijekát, a magyar tengeri kikötôt. Erdélyi utunkon a székely 
magyarokhoz a Hargitára utaztunk, nem csak ôk, hanem mi is büszkék 
vagyunk a 140 Tagú Gyerek filire, akik az idén Kanadában jártak. Több 
napon keresztül szólaltatták meg a szép magyar népdalokat. A harma-
dik kirándulásunkat a közeli Szabadkígyósra és Szarvas városába szer-
veztük, ahol a kastélyt és a Mini Magyarországot néztük meg, valamint 
hajókáztunk a Körösön. A kirándulást és a rendezvényeket egyrészt a 
polgármesteri hivatal támogatta, köszönet érte egyesületünk nevében. 
Egyesületünk tagjai továbbra is vállalják az alapszabályban foglalt felada-
tok teljesítését. Galambos Katalin egyesület elnöke

Születések

Ali Gréta 2017. 10. 06.
Nagy Levente Nimród 2017. 10. 12. 
Tiszó Norbert 2017. 10. 16.
Vígh Balázs 2017. 10. 18.
Dengi Nimród Csaba 2017. 10. 19.
Túri Sára Ildikó 2017. 10. 23.
Túri Roland Bence 2017. 10. 25.

H ázasságkötések
2017. október 27-én került sor 
Tarkovics Zsuzsanna és Zsadányi 
Roland házasságkötésére.

Sok boldogságot kívánunk a fiatal 
párnak!

Gyászhírek
•  Komróczki Istvánné - született: Szôke Ilona 

– élt 59 évet
•  Nyilas Károly – élt 68 évet
•  Özv. Makra Józsefné – 

született: Kádár Erzsébet – élt 94 évet
•  Solti Ágnes Zsuzsanna – élt 68 évet
•  Lacházi Pálné – született: Pásztor Irén 

– élt 87 évet
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FüzesgyarMati gyerMekloVas alaPítVány hírei

Az idei évben 4 új taggal bôvült kis csapatunk, akik sike-
res rajtengedély vizsgát tettek fogathajtásból, és eredmé-
nyesen vettek részt amatôr versenyeken.

Fiatal lovastornászaink részt vettek az Alföl-
di Mezôgazdasági Kiállításon, az 51. Hortobágyi 
Lovasnapokon, a Komádi Fogathajtó versenyen és a 
Mezôhegyesi Fiatal Fogatlovak Világbajnokságának meg-
nyitóján. Budapesten az Országos Mezôgazdasági és Élel-
miszeripari Kiállításon a Nóniusz Lótenyésztô Országos 
Egyesület különdíját vehették át! Mivel lovuk 5056 Nonius 
XVII-16 Mecset (N XVI tm.), 2004. évi fedezômén, mely törzsmén minôsítése mellett a lovastorna szakágban is eredmé-
nyesen szerepel, bizonyítva a fajta modern használati értékeinek sokoldalúságát. A XXVIII. Füzesgyarmati Lovasnapok 
keretei között megrendezett fiatal lovak versenyére 13 fogat nevezett. Az 5 éves kategóriát Papp János Mezôhegyes 
Nonius-14 Vezér nevû lova, a 6 éves kategóriát Szabó Pál Karak nevû lova, a 7 éves kategóriát Papp János Noniusz- IV 
15 Toszka nevû lova nyerte. A Mezôhegyesi Világbajnokságra 12 ló minôsült. A kettesfogatok díjhajtását Makoviczky 
Richárd, az Aranykalász Lovas Klub versenyzôje, a szabadidôs kategóriát Kiss István, a Füzesgyarmati Gyermeklo-
vas Alapítvány versenyzôje, míg a C kategóriát Német Béla, az Orosházi Szabadidôs Lovas Klub versenyzôje nyerte. 
A Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány versenyzôje Hegedûs Sándor, a Jászkarajenôn megrendezett B. kategóriás 
kettesfogathajtó versenyen Magyar Bajnok lett! Németi Judit

ii. sárréti loVas konFerencia és szakMai naP

A Lovas Barátok Egyesülete 2017. október 28-29-én ren-
dezte meg immár második alkalommal a Sárréti Lovas Konfe-
renciáját. A konferencián megjelent elôadók legfôképpen a fo-
gathajtásra helyezték a hangsúlyt. Egyesületünk elnöke, Huszár 
Róbert nyitotta meg e rendezvényt, majd bemutatta a fogat-
hajtó versenyek szervezésének és lebonyolításának folyamatát. 
Elôadásával és megjelenésével megtisztelte egyesületünket 
Mitykó Zsuzsi, a Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szak-

ágának titkára; Nyúl Zoltán kétszeres világbajnok fogathajtó és végül Nyúl Katalin világbajnoki résztvevô és magyar 
bajnok. A konferenciára több érdeklôdô és motivált fogathajtó is ellátogatott, hogy néhány új ismerettel bôvítsék 
tudásukat eredményességük érdekében. Sajnos az idôjárás nem igazodott a vasárnapra tervezett szakmai napunk 
programjához, így a tervet felváltotta egy hangulatos, családias fôzés a Galambos Sándor Hintókésztô Mûhelynél, ahol 
az egyesület minden tagja nagyszerûen érezte magát. Vad Judit

 
kettesFogathajtó Magyar Bajnokság 

aranyérMesei

2017. szeptember 29.–október 1-én Izsákon került meg-
rendezésre az A. kategóriás Kettesfogathajtó Magyar Baj-
nokság. A három versenyszám teljesítése után Papp János 
nyerte el a Magyar Bajnoki címet – a Mezôhegyesi Mé-
nes SE versenyzôje, aki Füzesgyarmati lakos. Ezüstérmes 
Sipos Zoltán, a Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány 
versenyzôje, bronzérmes Ifj. Simon József, VIN-BAU SE.

Az idei csapatversenyben Békés Megye lett a bajnok! 
A csapat tagjai: Papp János - Mezôhegyesi Ménes SE, Si-
pos Zoltán - Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány, Galambos Nándor – Füzesgyarmati Lovas Barátok Egyesülete.

Németi Judit

állateledel üzlet FüzesgyarMaton 
a Piacnál a Virágüzlet Mellett.

Fagyasztott termékek, száraz táp 190 Ft/kg-tól, Royal 
medium junior 1.100 Ft/kg, szalámi, konzervek alutasa-
kok, alutálkák. Cicának-kutyának samponok, almok, vi-
taminok, játékok, pórázok, nyakörvek, fekhelyek, plédek. 
Rágcsáló és madár eleségek, hal és teknôs eledelek és 
még sok más termék.

Várunk mindenkit szeretettel,
hozza magával kedvencét is.

Barkóczi Méhészet - Mézkiszállítás
Termelôtôl egyenesen az Ön asztalára!

Fajtamézeink: Nyírségi akácméz (Hungarikum), Zsá-
lyaméz, Mézharmat méz, Ámorakác méz, Facélia méz 
mézontófû, Napraforgó méz, Repceméz, Vegyes virág-
méz, Propolisz, Virágpor

ingyenes házhoz szállítás.
Rendelés: 06 30/958-8759 vagy 06 30/507-2892

E-mailben: sandor.barkoczi3@gmail.com
Mézzel-lélekkel az Ön méhésze
Barkóczi Sándor méhészmester
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BeszáMoló

A Füzesgyarmati „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub 2017. október 
21-én, szombaton ünnepelte megalakulásának 25 éves évfordulóját 
szalagkötéssel egybekötve. Gondoljunk csak bele, milyen hosszú idô 
ez, ha most 25 év eseményeirôl emlékezünk. Nem akarom hosszan 
taglalni, de elkerülhetetlen megemlíteni, hogy két társadalmi forma 
alatt mûködô községi nyugdíjas klub tevékenységét összegzem.

A Füzesgyarmati Községi Nyugdíjas Klub 1963. november 28-án 
alakult. A fôleg mezôgazdasági jellegû tevékenységet folytató idôs 
embereknek újszerû, változatos programot tudtak biztosítani. Már 
az 1964. márciusi tanács VB. jegyzôkönyv tanulsága szerint „igen 
üdvösnek tartjuk az idôsekkel való foglalkozást, fôleg amit a nyug-

díjas klub folytat”. A klub foglalkozásait hetenként két alkalommal jelölték meg. Kéthetenként filmvetítés, s a kötött 
programok után lehetett dominózni, malmozni, sakkozni, tévét nézni és rádiót hallgatni, újságot olvasni és varrni is. A 
Községi Nyugdíjas Klub 1991. november 1-én vette fel az „Életet az Éveknek” nevet, és az óta ezen a néven mûködik. 
Ahogy telnek a napok s évek, úgy tûnik, mintha ma lett volna 1991. november. És ma a megalakulásunk 25 éves év-
fordulójának megünneplésére gyûltünk össze. Megemlékeztünk az elhunyt klubvezetôkrôl, alapító klubtagokról, méltán 
lehetünk büszkék rájuk, hogy számunkra lerakták a klub alapköveit. Engedjétek meg, hogy az eltelt 25 évi munkánkról 
beszámoljak. A klubunk tagja a Nyugdíjas Klubok és Idôsek „Életet az Éveknek” Országos Szövetségének, valamint az 
Észak-Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének is. Számos klubbal ápolunk jó baráti kapcsolatot: Bucsa, 
Szeghalom, Körösladány, Okány, Vésztô, Ecsegfalva, Körösújfalu, Dévaványa, Bélmegyer, Füzesgyarmati Nôk Egye-
sülete. A határokon átnyúló baráti nyugdíjas klubok közötti kapcsolataink: a szlovákiai Szádalmás Nyugdíjas Klubja, 
az Erdélyi Nagyzerind Nyugdíjas Klubja és a PRO-Zerind Egyesület. Ezen felül számos változatos programunk van: 
Nônap, Anyák Napi - és Idôsek Világnapi rendezvény, Nyugdíjas fórum, közös névnapok. Minden évben kirándulásokat 
szervezünk, így jártunk: Szécsény, Hollókô, Fûrjesi-vadaspark, Bajmóc, Fülek, Szentantal, Királyhágó, Nyergestetô, 
Körispatak, Brassó településeken stb. A klubunk tagjai aktív résztvevôi a városunk programjainak, ünnepségeinek. 
Sokat jelent a városnak az idôsek összetartó ereje, évtizedes tapasztalata, a példaértékû bölcsessége, tevékenységük 
a kultúrában. Szeretném megköszönni Füzesgyarmat Város Polgármesterének, Bere Károly Polgármester Úrnak, vala-
mint a Szociális és Humánügyek Bizottságnak mindenkori anyagi támogatását a nyugdíjas klubunk részére.

 Lakatos Sándor Klubvezetô
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egyházaink hírei
a FüzesgyarMati reForMátus egyházkÖzség adVenti-karácsonyi alkalMai

- December 02. adventi játszóház gyerekeknek, szombat de. 09.00-12.00 a református gyülekezeti házban
- December 03. adventi Fények 16.00 Adventi koncert a templomban, Betlehem, Gyertyagyújtás a Templom elôtti 
koszorún
- December 09. Szombat du. 15 órától adventi teadélután a református gyülekezeti házban
- December 24. Vasárnap du. 16 óra szenteste a Református Templomban
- December 31. de. 10 órától óév búcsúztató /Szilveszteri/ Istentisztelet
- 2018. január 01-én de. 10 órától újévi istentisztelet

Adventtôl a vasárnap délelôtti Istentiszteleti alkalmaink fûtött helyen a gyülekezeti teremben lesznek. Mindenkit 
szeretettel várunk. Áldott Ünnepeket kívánunk! Tóth Zoltán református lelkipásztor

„ A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket aki bepólyálva fekszik a jászolban...”  Lukács 2,12

ôszi eMlékezésekkel adVenten és 
karácsonyon át az új esztendôBe…

Októberi emlékezéseinket széppé, felemelôvé tette a 
sokszínûség. Mindenik közül kiemelkedett az ’56-os ese-
ményekre való emlékezéssorozat. Mi a nemzeti ünnep al-
kalmával emlékeztünk a gyülekezet megalakulásának 115. 
évfordulójára is, amelynek keretében emléktáblát avattunk 
ökumenikus istentiszteleten Homoki F. Lajos emlékére, aki 
130 évvel ezelôtt született, akinek udvarán volt az elsô 
unitárius istentisztelet, aki nagy áldozatokat hozó presbi-
tere, gondnoka volt a gyülekezetnek, és aki országos hírû 
lovászmester is volt. A leszármazottakkal együtt emlékeztünk e szép napon.

Aztán jött a többi emlékezô alkalom, köztük a reformáció emléknapi. A novemberiekre a következôkben emlékez-
tünk: „Ha holt a szikla, ha az anyag néma, / Ha kék csalás az ég azúr karéja, / Ha csak sötétben tündököl a csillag, / 
Ha elsorvad a tûz, ha azért nyílhat / A rügybôl lomb, hogy ôsszel dér eméssze, / Ha csak idôleges a szél fúvása, / Ha 
elvérzik az ének érverése, / Ha minden folyó csak lefele fut, / Ha csak vizet kapsz minden szomjúságra, / Ha véget ér a 
sírnál minden út- / Felelj: az ember miért jön világra?!?”- indítjuk ôszi barangolásainkat e csodás sorokkal. Majd meg-
fogalmazzuk a mi csetlô-botló gondolatainkat is: Lábunk alatt, lépteink nyomán zizeg a dértôl ezer színben pompázó 
száraz avar emlékringató helyeinket járva. Isten teremtô akarata folytán e megfáradt földgolyó nem csak otthonunk, 
hanem temetônk is, és drága halottaink tartják ezt a földet, ahogy Ratkó József költô fogalmazza. Rajtuk építünk há-
zat és hazát, „s jövônk, ha van, ôk cipelik…Mert mindent elbírnak, hiszen mi vagyunk a teher…minket is vinni kell.” 
Aztán imára hajlik lelkünk, mint gyermek ajka a sírásra: „Tudjuk Atyánk, Istenünk, hogy nagyon kevés egy ilyen ôszi 
alkonyóra velük lenni azokkal, akik annyian vannak már, mint égen a csillag, annyi szülôm, lányom, fiam, testvérem, 
barátom, ismeretlenem, akár itt mellettünk, a temetôkben, vagy elérhetetlen, ismeretlen nyugvóhelyeken szerte a 
világban. Engedd, Atyánk, hogy ezekben a napokban az életet tanuljuk a valóságos vagy elképzelt temetôkben, hiszen 
azok tanítanak legjobban, akik már mindörökre hallgatnak. Figyelmeztess arra, hogy hangunk csak abban a kórusban 
legyen, amelyben Te voltál, vagy és leszel a Karmester, de abban legyen olyan hangunk, hogy a majdani emlékezôk 
elmondhassák ilyen tájban, a halottak-élôk ôszi estjein, hogy olyan hang voltunk a Te énekedben, aminek kár lett volna 
el nem hangzani. Legyen hála és köszönet Neked, Mindenható Isten, hogy minden év e szakaszában örök gyermeki 
vágyakozással, ôszinteséggel felmondhatjuk a nagy leckét, amire megtanított, felkészített az élet: Köszönöm, köszön-
jük Atyánk, hogy Ôk a mieink lehettek és mi az Övéik, és Feléje, Feléjük is küldhetünk egy könnyes sóhajt:
nagyon hiányzol, nagyon hiányoztok! Áldott légy, Atyánk, hogy így változtatod a Halottak Napját az Élôk Napjává.”
Lélekerôsítô emlékezésekkel és tiszta szívû elôkészületekkel megyünk az adventi úton Karácsony szent ünnepe felé. 

Jó volt és felemelô lesz mindannyiunk Jézus-várása, ha szeretettel fogunk vagy fogtunk össze a Milulás napján, a be-
vett adventi rendezvényeken odafigyelve gyermekeinkre, a rászoruló családokra. Most is segítünk, segítettünk, ahogy 
lehetôségeink engedték saját áldozatunkból és az Unitárius Gondviselés Segélyszervezet anyagi és szeretetcsomag 
akciója eredményeként nem csak unitárius, hanem jó keresztényekként, más vallású testvéreinket is megajándékozva.

szenteste, 24-én délután 5 órától várjuk az érdeklôdôket karácsony-
fa ünnepélyünkre, elsô napján, délelôtt 11 órára pedig úrvacsorával 
egybekötött ünnepi istentiszteletünkre. szilveszter éjszakáján, 31-én 
½ 12 órakor istentisztelettel és pezsgôbontással búcsúztatjuk az idei 
és köszöntjük a következô esztendônket, amikor lesz az unitárius egy-
házunk születésének 450. évfordulója, amit világszerte megünnepe-
lünk, így Füzesgyarmaton is tartalmas megemlékezéssel.

Áldott emlékezô alkalmakat, jó adventi készülôdést, gyönyörû Karácsonyt és 
Istentôl áldott 2018. esztendôt kíván kis gyülekezetünk minden tagja városunk 
lakóinak. Bort, búzát, békességet!

 Balázsi László ny. lelkész, mb.püspök
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i. tanácserdei ÖrÖMíjász Verseny

2017. október 14-én az Arany 
Sólyom Hagyományôrzô Íjász Egye-
sület megrendezte az I. Tanácser-
dei Örömíjász Versenyt. A ragyogó 
napsütésben és nagyszerû hangu-
latban kezdôdô rendezvény közel 
250 résztvevôvel indult, melyet 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 
tanácsnok asszony nyitott meg. A 
megnyitó után a versenyzôk elin-
dultak a célok leküzdésére, melyet 
nem sokkal 15 óra elôtt fejeztek 
be. Az ebédet követôen ügyességi 
lufi lövô csapatversenyen vehettek 
részt íjászaink. Számtalan nagylelkû felajánlás érkezett ajándéktárgyakban is, melyeket tombolán kisorsoltunk. A nap 
eredményhirdetéssel zárult, ahol átadtuk az okleveleket, érmeket és a kupákat a legügyesebb versenyzôknek. A tag-
jaink közül csak a fiatalok versenyeztek, igen szép eredményt elérve: Hegyesi Dominika ifi (15-20 év) 3. hely, Pipó 
Tímea (12-14 év) 3. hely, Láposi Zsanett (12-14 év) 2. hely, Pipó Janka (8-11 év) 3. hely, Tóth Nikolett (8-11 év) 2. 
hely. Gratulálunk!

Egyesületünk ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a verseny 
sikeres lebonyolításához. Nagyné Füredi Julcsinak a finom lángosért, a Füzesgyarmati Elszármazottak Baráti Körének 
pedig a csörögéért. Külön köszönet a támogatóinknak (A teljesség igénye nélkül, hiszen nagyon sokan segítettek ne-
künk!): Macskási Tejtermelô Zrt., Billerbeck Budapest Kft., Reál Földi Csemege – Szabó László, Kandia Truck Kft., Ko-
vácsné Czeglédi Mária Tünde – Margaréta Családos Egyesület, Zöld sarok, Goods Market, Gold Pékség, Bede sütöde, 
Kulturcikk üzlet – Molnár László, Zöldséges Gabika, Zs. Nagy Sándor, Mata Zoltán, Zöldség – gyümölcs üzlet (Posta 
mellett), Húsbolt – Olasz Lajos, Illatszer bolt – Vitáris Endre, Korsós Róbert, Barkóczi Sándor, Toksi-Vill Kft. – Csák 
Sándor, Füzes Tv Kft. - Szabó Zoltán, Nagyné Füredi Julianna, Furkó Sándor, Bere Károly polgármester, Kláricz János – 
Bucsa polgármestere, Kastélypark Fürdô, Hotel Gara és külön köszönet Csató Istvánnak a parkolóért!

Az Egyesület nevében: Kovács Károlyné
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totó

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába 
(Kossuth u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben 
(fuzesgyarmat@tourinform.hu) december 20-ig. A he-
lyesen válaszolók között 1 db, a Tourinform Iroda által 
felajánlott ajándékcsomag kerül kisorsolásra! A januári 
számban a nyertes nevét közzé tesszük. Elakadt? Jöjjön 
be az irodába és segítünk!

1.  Hová szervezett kirándulást a Családsegítô?
 a, Békéscsaba b, Gyula c, Szarvas
2.  Mely testvértelepüléseken tartott a Füzesgyarmati 

Kézmûves Egyesület foglalkozást?
 a, Zimándújfalu b, Bors c, Nowy Targ
3.  Mely néphagyomány szokásait elevenítette fel az óvoda és 

a Helyterténeti Egyesület? 
 a, Márton nap b, Busójárás  c, Luca nap
+1.  Hol rendezték meg az A. kategóriás Kettesfogathajtó 

Magyar Bajnokságot?
 a, Szilvásvárad b, Mezôhegyes c, Izsák

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

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

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

az szeptemberi számban megjelent totó nyertese:
NOVÁK GYULA SZABOLCS, 

az októberi számban megjelent totó nyertese: 
TÓTH ISTVÁNNÉ DOBOS ILONA, gratulálunk!

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

Aktivitását hûtômágnessel jutalmazzuk!

a kastélyPark Fürdô ünnePi nyitVa tartása

DECEMBER 24: 9-16h pénztár du. 14 óráig
DECEMBER 25: 9-21h pénztár 19 óráig
DECEMBER 26: 9-21h pénztár 19 óráig
DECEMBER 31: 9-16h pénztár du.14 óráig
JANUÁR 1: 14-21h pénztár 19 óráig

A KÉT ÜNNEP KÖZÖTT A MEGSZOKOTT NYITVATARTÁSSAL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag 
Boldog Új Évet Kívánunk!

adVenti játszóház
Idôpont: 2017. dec. 1, 8, 15, 22
Helyszín: Városi Könyvtár

egészségkÖr: aroMateráPia
Idôpont: 2017. dec. 4. 17.00 óra
Helyszín: Civil Ház

Mikulás naPi szauna szeánsz 
Idôpont: 2017. december 6.
Helyszín: Kastélypark Fürdô

 
karácsonyi FilMVetítés 
Idôpont: 2017. dec. 26. 17.00 óra
Helyszín: 
a Kastélypark Fürdô termál részlege

 kun edit FestôMûVész 
kiállítása
Megnyitó: 2017. dec. 8. 17.30 óra
Helyszín: Hotel Gara

helyi értékeink BeMutatása 
c. konFerencia és kiállítás 
Megnyitó
Idôpont: 2017. dec. 8. 14.00 óra
Helyszín: Hotel Gara

Borest 
Idôpont: 2017. dec. 9. 18.00 óra
Helyszín: Hotel Gara

karácsonyi ünnePség
Idôpont: 2017. december 22. 
Helyszín: Kossuth Lajos Ált. Iskola

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

csánki dezsô helytÖrténeti egyesület kirándulása

A CSDH Egyesület tagjai ez évi második kirándulása során a 
körösladányi Helytörténeti Gyûjteménynek és a Gyulai Almásy - 
kastély Látogatóközpont négy az egyben programjának megtekin-
tésével felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. Körösladányban 
az Önkormányzat gyûjtötte és gyûjti az értékesebbnél értékesebb 
tárgyakat, felszereléseket, emlékeket. Fôállású alkalmazott fo-
gadja a látogatókat, gyûjti be és rendezi a lakosság által rendsze-
resen felajánlott adományokat. Csak ámultunk, milyen sok és ér-
tékes, pótolhatatlan anyagok gyûltek össze. A háztartásokban, a 
fôként mezôgazdasági munkában, a mindennapi élet során hasz-
nálatos tárgyak mellett az egyik legértékesebb kiállítási rész a de-
tektoros rádiótól a legújabb rádiók gyûjteménye, melyek között a 
110 éves gramofon olyan tisztán szól most is, mint fénykorában. 
Minden készülék mûködôképes, ami értékét felbecsülhetetlenné 
teszi. Gyula történelmi fürdôvárosban a közelmúltban felújított és 
korhû állapotban berendezett Almásy - kastély Látogatóközpont 
állandó kiállítási termeinek megtekintése szinte abba a korba 
visz vissza, mint amikor a grófok éltek benne. A fényûzés minden 
kelléke látható. A kiszolgáló személyzeti résztôl a gróf és grófnô 
lakosztálya felé haladva egyre több titok tárul elénk. A Herendi 
porcelánokból berendezett idôszaki kiállításon gyönyörködhet-
tünk a szebbnél szebb tárgyak látványán. Nem valószínû, hogy 
környékünkön ilyen értékes remekmûveket egyben láthatnánk. 
A Toronykilátón feljutva beláthattuk a gyönyörû szép környezetet, 
a kastélyparkot, a háttérben lévô egyetlen Közép-európai épen 
maradt téglavárral. A Gyulai vár megtekintése mindig élmény és 
visszaváró érzést nyújt. Ha valaki már megtekintette, mindig fedez 
fel valami újat, érdekeset. A várkapitány és feleségének lakosztá-
lya elgondolkodtatja a látogatót, hogyan is tudtak ott élni, a rideg 
falak között. A telekocsis kirándulást jövôre is folytatjuk. Itt mon-
dunk köszönetet a Polgármesteri Hivatalnak a civil szervezetek 
gépkocsi km keretének biztosításáért. Ibrányi János elnök

A szerkesztôség nevében kívánunk
településünk minden lakójának

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag Boldog Új Évet!


