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Önkormányzati hírek

Kedves Olvasó!

 Bekopogtatott a december. A szokásos ünnepi készülődés 
izgalma és gondolatai közé most befurakodtak a járvánnyal 
kapcsolatos félelmek, aggodalmak, kérdések. 
Egy évvel ezelőtt ilyenkor a civil szervezetek már készülődtek a 
karácsonyi ünnepségekre, az iskolában a gyerekek tanulták és 
próbálták a betlehemes verseket, készülődtünk az ünnepi 
beszédekkel. Eltelt egy év, amelyből immár hatodik hónapja hol 
enyhébb, hol szigorúbb megszorításokkal, korlátozásokkal és 
nehézségekkel kell szembesülnünk, sok családban a meg-
élhetés került veszélybe.  
 Minden próbatételnél fel kell, hogy merüljön a fejünkben a 
kérdés: mi lehet az üzenet, és mit tanulunk belőle? Az elmúlt 
évek során a karácsony is egyre inkább üzletté vált. Minél 
nagyobb, minél több ajándék legyen a fa alatt, akár lehe-
tőségeinken túl, erőfeszítések árán, az ünnepi készülődés 
nyűgje, fáradalma helyett inkább a családtól elvonultan töltötték 
az ünnepet, megfosztva ezáltal a saját lelküket és a 
családtagokat mindattól, amiről valójában az ünnep szól… 
 
 Hit, remény, szeretet… a tanulság, a tanítás talán épp ez: 
újragondolni ezen fogalmakat, megtölteni úgy tartalommal, 
hogy ne kopott közhelyekként, jól hangzó szavakként 
emlegethessük. Gondoljuk ismét át, hogy az értékrendünk 
ebben az eltárgyiasult világunkban valójában min is alapszik. 
Kik azok, akik hátországként mindenkor mellettünk állnak, 
akik igaz támaszként állnak észrevétlenül mögöttünk, 
csendesedjünk el a várakozás időszakában, fordítsunk kiemelt 
figyelmet azokra az embertársainkra, akik nem kérnek, de a 
segítségre most mindennél nagyobb szükségük van, 
gondoljunk azokra, kik már nem lehetnek velünk… Vegyük 
észre életünk legapróbb örömeit, adjunk hálát szeretteinkért! 
Füzesgyarmat Város Polgármestere és Képviselő-testülete 
nevében kívánok Önöknek örömteli készülődést és áldott 
ünnepeket Simon András gondolataival útravalóként: "Az 
egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy 
az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is. Csak ez teheti 
boldoggá az embert."

dr. Barta Krisztina
alpolgármester
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 Az idei tanévkezdés több szempontból is rendhagyó volt, 
diákjainknak teljesen új szabályokhoz, szokásokhoz kellett 
igazodniuk annak érdekében, hogy ne digitális tanrend 
szerint kelljen átvészelnünk a 2020/2021-es tanévet is. A 
főbb változások a következők: 
 Maszkot kell viselniük, mikor elhagyják az osztálytermet, 
ezzel lassítva esetlegesen a vírus osztályok közötti terjedését. 
Ugyanezért az iskolabüfé használati rendje is átalakult kicsit, 
és az ebédlőben is csak akkor nincs rajtuk maszk, ha már az 
asztalnál ülnek. Szülők csak előzetes egyeztetés után, akkor 
is maszkban látogathatják meg az intézményt, egyébként az 
osztályfőnökökkel online, telefonon tarthatják a kapcsolatot. 
Amennyiben a diák beteg, otthon kell maradnia mindaddig, 
amíg a háziorvos közvetlenül az iskola felé le nem igazolja, 
hogy meggyógyult, és biztonságosan társai közé engedhető. 
A termek, padok, folyosók, mosdók fertőtlenítésére is 
naponta többször sor kerül. 
 A továbbtanuló diákok az osztályfőnökökön keresztül 
kapják a leendő lehetséges iskolák által küldött 
információkat, illetve a legtöbb középiskolában lehetőség 
van interneten „bejelentkezni” iskolalátogatásra, időpontot 
foglalva a személyes körbejárásra is. 
 Emellett persze igyekszünk minél több közösségi 
programot megtartani, még ha többnyire csak osztályszinten 

is, vagy kis létszámok mellett. Lezajlott a hagyományos 
bocs- és csibeavató, az Állatok Világnapja alkalmából egy 
aszfaltrajzverseny, illetve a Karantén Szépfüzet Verseny 
résztvevőinek munkáit is kiállítottuk. Októberben a Hegyesi 
János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény által 
szervezett szavaló-versenyen is részt vettek diákjaink. Iskolai 
keretek között, iskolarádión keresztül megemlékeztünk 
október 6-án az aradi vértanúkról, illetve az őszi szünet előtt 
az 1956. október 23-án kitört forradalom és 
szabadságharcról is. 

Bánfi Attila 
intézményvezető

Iskolai hírek
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 A Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület 
nagy készülődéssel várta az október első szombatját. Évek 
óta ezen a napon rendezzük meg a falusi disznótort. 
Szerencsére gyönyörű idő volt és sok füzes-gyarmati 
tagunkkal tudtunk disznótorozni. A járvány miatt 
kevesebben jöttek haza az elszármazottak közül. Jó 
hangulatban sütöttünk-főztünk, készítettük a disznótoros 
étkeket. Kora reggeltől késő estig együtt nosztalgiáztunk a 
régi hagyományokat felidézve.                             
  Nem maradhatott el a kulináris élvezetek után a sport sem. 
Kerékpártúrára indultunk, mintegy 30 km-es útra. A kis 
csapat jó hangulatban rótta a kilométereket, fel sem tűnt a 
távolság. Tavasszal szeretnénk megismételni a túrát, és 
bízunk benne, hogy többen csatlakoznak hozzánk.  
 Sikerült még a korlátozások előtt egy szép kirándulást 
szervezni. Ha ősz, akkor a szüret jut eszünkbe. 
Meglátogattuk a Duna-Tisza közén a szép szőlő- 
ültetvényeket és Európa legnagyobb pincefaluját Hajóson. 24 
utcában 1230 pince, szebbnél szebb pincebejárattal és finom 
borokkal várja a látogatóit. Meglátogattuk Hajós település 
barokk vadász-kastélyát. Nagyon szépen felújított épület, 

mely kertjével elvarázsolja látogatóit. 
 Az őszi hangulatok után most mindenki az egészségére 
vigyázva várja a járvány végét. Így az év vége felé bízunk 
benne, hogy az új évben újra a régi, megszokott módon 
folytathatjuk a közösségi életünket.

    
                                                              

    
  

Galambos Katalin
az egyesület elnöke

 Évről évre igyekszünk pár mondatban bemutatni, mi 
mindent tesz a Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános 
Iskola Gyermekeiért Alapítvány annak érdekében, hogy 
városunk diákjainak minél több lehetősége legyen a 
tanulásra, fejlődésre, szórakozásra. 2019-ben az alapítvány 
költségvetése a következőképpen alakult:
 A Karácsonyi Jótékonysági Vásár, az Alapítványi Bál, a 
Farsangi Forgatag és a Táncvarázs nevű rendezvényeinknek 
köszönhetően az alapítvány bevétele 1 211  000 Ft-tal 
gyarapodott, pályázatok útján, illetve szülői, önkormányzati 
támogatásként további 650  000 Ft folyt be. Táborainkat és 
kirándulásainkat különböző pályázatokból 3 800  000 Ft-tal 
támogatta az önkormányzat, és idén a SZJA-ból felajánlott 
1%-okból 273  000 Ft érkezett az alapítvány számlájára. 
Eredményességi támogatást 285  000 Ft-ot kaptunk, amit a 
tanév végén ki is osztottunk diákjainknak. 
 Ezekből a befolyt összegekből 900 000 Ft értékben játékokat, 
85  000 Ft értékben kellékeket vásároltunk a gyerekeknek. 
180  000 Ft-ot költöttünk a különféle rendez-vények 
megszervezésére, dekorációra. 30  000 Ft-ból könyveket, e-
bookokat szereztünk be, 70  000 Ft-ért juta-lomtárgyakat 
vettünk az általunk szervezett versenyekre. 676  000 Ft-tal 
támogattuk a gyerekek filharmónia koncert-bérletét. 
Informatikai eszközök vásárlására és karban-tartására 2019-
ben az alapítvány 135  000 Ft-ot, verseny nevezési díjakra 
60  500 Ft-ot, pedagógusképzésekre pedig 140 000 Ft-ot 

költött. Összesen 495 000 Ft-tal támogatta az adventi és az év 
végi jutalomkirándulást, 1  208  000 Ft-tal pedig az 
osztálykirándulásokat. A vándortáborra 775  000 Ft-ot, a 
káptalanfüredire 1  137  000 Ft-ot adott ki az alapítvány. 
353 000 Ft-ot költött gyereknapi programok szervezésére.
 A 2020-as évünk sok változást hozott, sokkal kevesebbet 
utaznak diákjaink, vagy járnak más városokba versenyekre. 
Jótékonysági rendezvényeinket sem áll módunkban meg-
tartani. Ennek ellenére az alapítvány működik, és segít a 
füzesgyarmati diákoknak, ahol tud. Egyelőre főként 
informatikai eszközök fejlesztésére és karbantartására volt a 
legnagyobb igény, tekintettel az előző tanévben bevezetett 
ideiglenes digitális tanrendre.

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány beszámolója

Őszi hangulatban az évvége felé

Bánfi Attila 
a kuratórium elnöke
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 Az idegenből Füzesgyarmatra kerülőknek feltűnik a 
gyarmati ember befogadó szeretete, megbecsülő tisztelete, 
közösségre kész életlátása és megélt gyakorlata. Egyik 
korábbi lelkipásztora így emlegette e helyet: 
”Ha a földön van mennyország, az Füzesgyarmaton 
van!”                                                                                                 
Akinek ez a könyv a kezébe kerül - akár gyarmati, akár nem 
gyarmati származású -, kívánom hogy érdeklődés ébredjen 
benne az után, hogy honnan kerültek ide, a Nagy- Sárrét 
szélére az itt élők elődei.  Hogyan éltek évszáza-dokon 
keresztül, mi tartotta itt őket, vagy épp mi hozta vissza az 
ősöket, ha el kellett menekülniük, ki volt éltetőjük, 
vigasztalójuk, megerősítőjük, megújítójuk bajokban, meg-
próbáltatásaikban.                                                                 
 Az olvasó válaszokat kap az itt található, egymást követő 
írásokban, melyeknek egy része korábban nyomtatásban 
már megjelent. Az érdeklődő számára a legbővebb és 
legátfo-góbb ismertetőt a 18-19. századról szóló kortárs 
krónikások nyújtanak, a millenniumot követő  
eseményekről fiatal történész jelenkori kutatásai adnak 
számot, a mögöttünk hagyott utolsó 30 évről a kései utódok 
beszámolói által alkothatunk képet. A 20. sz. nagyobbik 
része, ami nemzetünk és országunk sötét, nehéz időszakát 
jelentette - a két világháború országcsonkítással, idegen 
hatalmak ránk szabadított nemzetrontó rendszereivel -, nem 
múlt el romboló hatás nélkül Füzesgyarmaton sem. Erről az 
időről itt csak vázlatos képet kapunk. Amikor arról számol 
be a híradás, hogy a református templom tornyában 73 év 
után újra három harang szól, az bizonyság arról, hogy a 
sebek begyógyulnak, a hiányok kiegészülnek, a csonka éppé 
lesz.  A történelem Ura, a mi kegyelmes Istenünk jót gondolt 
felőlünk, és a füzesgyarmati ember élheti Isten- és ember-
szerető életét. Ajánlom olvasásra ezt a könyvet érdeklődés-re 
adott válaszként, tanulságként és reményt adó biztatás-ként, 
hiszen a Sárréten is van élet, és a sziken is terem virág!      

Nagy László - Füzesgyarmat díszpolgára -  ajánlása/

Tartalom: Gacsári Krónika reprint - 1843 
                   Gacsári Krónika - 2014 (lábjegyzetekkel)
                   Szilágyi Márton krónikája -1898 
                   Egyházszakadás története - 1900-1902   
                   A múlt század történései
                   A közelmúlt eseményei   
                   Képmelléklet   
   
 Igényes kiadás, 420 oldal, keménykötés, 46 db színes képpel: 
4000 Ft/db áron kapható korlátozott számban a Református 
Lelkészi Hivatalban, valamint folyamatosan a Könyves Rozi 
könyvesboltban. Szép ajándék karácsonyra, ráadásul a 
templomfelújításunkat támogatja az értékesí-tése!

Könyvajánló: Szik és virág
Református múlt és jelen Füzesgyarmaton

Tóth Zoltán 
református lelkipásztor

Negyedik is lángra lobban,
kiviláglik tiszta fénye.

Ott ragyog a csillagokban,
s éled az ember REMÉNYe.

A szívünkben BÉKE lángja,
HITünk ajtót nyit a jóra.
Aki ránk néz, máris látja:

– Elérkezett hát az óra.

Aranyosi Ervin: Adventi negyedik gyertya

S bizony, hol a SZERETET él,
ott gonosznak helye nincsen.

Hol a jóság jövőt remél,
ott megjelenik az Isten.

Eljön a mennynek országa,
tudom, itt lesz, lent a Földön.

Nyíljon ki szívünk virága,
aki remél, készülődjön!
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2020. 10. 29. - Ványi Donát

2020. 11. 18. - Pozsgai Patrik
2020. 11. 23. - Pál Fruzsina
2020. 11. 23. - Gyöngyösi Zoé

Születések

Önvédelmet tanultak és gyakoroltak

 Településünkön a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00002 helyi 
közösségfejlesztő, hároméves projekt keretein belül két évig 
tartó bűnmegelőzési programot is megvalósítunk. Idén 
megalkotásra került a Bűnmegelőzési Stratégia, melynek fő 
célja a lakosság biztonságérzetének növelése. A Stratégia 
utolsó fejezete egy intézkedési tervet tartalmaz, mely alapján 
plakátok által és 8 előadás során történt meg  az 
információátadás a cél elérése érdekében. 
 A beszélgetéseken túl a Sportcsarnokban 2020. október 28-
án a Hegyesi Kick-Box Sport Egyesület közreműködésével 
megrendeztük az Önvédelmi Technikák bemutatóját.

    
 A  bemutatót Tóth Rita rendőr főtörzsőrmester nyitotta meg 
egy rövid bevezetővel az önvédelem, valamint az önvé-delmi 
technikák elsajátításának fontosságáról. 
 A bevezető utáni kötetlen beszélgetéshez Gasparik Róbert 
vezetőedző csatlakozott, melyben szó volt az önvédelmi 
technikák fontosságáról, az áldozattá válás megelőzéséről, 
egy esetleges rendőri intézkedés elkerüléséről, illetőleg a   
garázdaság, a testi sértés következményeiről. Gasparik 
Róbert a sport és a sportolói magatartás oldaláról közelí-
tette meg a témaköröket, Tóth Rita pedig a rendőrség és a 
jogszabályok oldaláról. A bevezető és a beszélgetés után sor 
került az önvédelmi technikák bemutatására, melyet a He-
gyesi Kick-Boksz Sport Egyesület mutatott be, lehetőséget 
biztosítva bárki számára, hogy részt vegyen rajta, és képzett 
tagjaik segítségével elsajátíthassanak egy-egy önvédelmi 
fogást.

 Minden önvédelmi mozdulatsort Gasparik Róbert és 
Fábián Mihály mutatott be, melyeket a bemutatás után bárki 
kipróbálhatott és elsajátíthatott.
 A sorozat jövőre folytatódik. Programjainkhoz bárki 
csatlakozhat!

További információk:
Tőkésné Gali Mónika – szakmai vezető;
e-mail: top531fuzesgyarmat@gmail.com
www.hjvk.hu
facebook: Közösségfejlesztés-Füzesgyarmat

Ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy "Közösségi hírek" néven hírlevelet indítunk!
Feliratkozási lehetőség:
wwww.hjvk.hu 

Házasságkötés
 

2020. 12. 04. -   

Szarka Ágota és Szőke Krisztián

Gratulálunk a gyermekek születéséhez, és gratulálunk az iú párnak!
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 Katonai tiszteletadás mellett emlékeztünk Nagy Endre 
István hajdani ejtőernyős tizedes, második világháborús 
hősi halott újratemetésén, Füzesgyarmaton, 2020. október 
30-án a Nyugati temetőben.

„Bizonyosan rátok tekint az Isten… akkor vigyétek majd el 
innen csontjaimat…..a saját síromban temess el! "
(I Mózes 50, 5,25)
 E szavakkal végezte a temetési szertartást Jákób János 
dandártábornok, református tábori püspök.  Felidézte a 
füstös, lőporos lövészárkok dermesztő fájdalmát, a re-
ményt, hogy nem hiábavaló a küzdelem, a végsőkig való 
helytállása a jó magyar katonáknak. Hogy van kiért küzde-
ni, van szülőföldje, hazavárják szerettei. Töretlen hitről és 
szeretetről vall a szentíró… 

        
 76 évet kellett várni, hogy díszsortűz ropogása jelezze, 
drágának tekinti az Úr övéinek halálát. Mennyi könny, 
imádság, búvópatakként csörgedező remény. Az élő Isten, 
aki feltárja a titkokat, begyógyítja a sebeket, elhozza a 
feltámadás boldog valóságát Krisztusban.
 A helyi lelkipásztor megemlékezésében szólt arról, ki volt az 
a 25 éves fiatalember, akit oly sokáig várt vissza Esztike, 
hajdani felesége, és kicsi leánykája, Jolán. Szűkebb pátriája, 
Füzesgyarmat úgy ismerte, mint Nagy Mihály és Kaszás 
Julianna harmadik gyermekét. 1919. augusztus 31-én szüle-
tett. Nővére, bátyja, öccse között nőtt, cseperedett fel. Nem 
katonai pályára készült, férfiszabó volt. 1941-ben behívták 

katonának, ejtőernyős kiképzést kapott. 1942-ben nősült 
meg, felesége Kiss Eszter (1919-1984) lett, 1943. április 11-
én megszületett kislányuk. A régi féltve őrzött családi fény-
képen oly szeretettel tartja karjaiban magzatát. Ujján ott van 
a karikagyűrű… 1944 májusában újra behívták. A 
frontvonalra került, nem tért haza… Gyermeke még 
emlékezik, ahogy édesanyjával sírva jöttek vissza a vasút-
állomásról. Nem volt a hadifoglyok között. Emlékét őrizte, 
ápolta családja. Most megadatott a méltó végtisztességtétel, 
ott nyugszik iúkori felesége mellett, várva a boldog 
feltámadást!
 A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állo-
mánya nevében Dr. Kovács Vilmos ezredes, a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum igazgatója szólt. Leírta a Sülysáp-
Tápiósáp határában zajló csatában küzdő honvédek erőfe-
szítéseit, egészen a végzetes november 17-i napig. Hallhat-
tunk a helytörténészek kutatómunkájáról az elhagyatott 
kukoricaföldön. Elmondta, hogyan szólalt  meg az internet 
segítségével, másfél millió megtekintés után, az ”Esztike 
1942” feliratot viselő jegygyűrű, miképpen jutott el a jogos 
örökösökhöz.  

  
 „Csőre tölts! Össztűz!”  A díszőrség összehangolt tisztelet-
adása, a díszsortűz lövései után a trombita időn túli hang-
ján felsírt a takarodó… A bajtársiasság megrendítő érzése 
érintette meg az egybegyűlteket. A becsület tapintható 
közelségbe jött.  A végtisztességen részt vevő testületek 
képviselői (Honvédség, Egyházak, Önkormányzat, civil 
szervezetek) valamint a hozzátartozók és városunk együtt- 
érző polgárai fejet hajtottak az emlékező családtagok előtt. 
 Díszebéddel zárult a megemlékezés, a szervezők és a 
családtagok részvételével e katonai tiszteletadás. A Hon-
védség dokumentumfilmet készít Nagy László Endre  25 
esztendőt élt ejtőernyős tizedes tiszteletére. Mi pedig azt 
kívánjuk, a megtalált gyűrűt sokáig őrizze jó egészségben, 
szerettei körében, sok szép napot látva még leánya, Nagy 
Imréné Nagy Jolán. Édesapja, immáron nagyapa és dédapa 
emléke legyen áldott szívünkben.  
                                                                    

Nagy Endre István emlékére

Tóth Zoltán 
református lelkipásztor
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Zöldhulladék szállítása: 2020. 12. 09., szerda,  Szelektív hulladék szállítása: 2020. 12. 16., szerda

  Ötven évvel ezelőtt, 1971. január 24-i keltezéssel állította ki 
a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság a Füzesgyarmati Vízmű 
Társulat működési engedélyét. Ezzel elkezdődtek az egész 
települést lefedő vízhálózat kiépítésének, illetve a garai 
szennyvíztelep és a csatornahálózat első öblözetének előké-
szítő munkálatai a Nagyközségi Tanács és Szőke István ta-
nácselnök vezetésével. Itt meg kell említenem, hogy a la-
kosság jelentős anyagi támogatással járult hozzá a 
megvalósításhoz.

  
  A kivitelezési munkákat 1972-74 között a Vörös Csillag 
MGTSZ dolgozói, szakemberei végezték. A lefektetett 
vízvezeték teljes hossza 50 km, anyaga 50, 80, 100, 125 mm 
átmérőjű eternit pala volt. A kiépített hálózat 72 földalatti 
tűzcsapot és 65 ejektoros kutat (közkifolyót) tartalmazott.
1974. 12. 01-jén álltak munkába az első vízműves dolgozók: 
Homoki Károly, Tóth Imre, Báthori Lajos, Pécsi István, 
Juhász Károly. 
  A hálózat üzemeltetési feladatait a Békés Megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat, ezt követően annak jogutódjai, a Békés 
Megyei Vízművek, majd pedig az Alföldvíz Zrt. látta, illetve 
látja el napjainkig. 
  A vízellátást kezdetben az Önkormányzat udvarán még ma 
is megtalálható, 1940-ben fúrt 524 m-es talpmélységű kút 
biztosította. Később a hálózatra kapcsolták a Bem-Bátori 
utcák kereszteződésében található kutat, illetve a régi vásár-
tér területén 1978-ban és 1980-ban is egy-egy- kutat. Az 
utóbbi kettőt azóta már becementálták, ipari csarnokot 
építettek a helyükre. A kutakból a víz technológiai tisztítás 
nélkül (csupán gáztalanítással) került a hálózatba. A háló-
zati nyomást egy 356 m3-es víztorony biztosítja azóta is a 

2,8-3 bar nyomással. A torony szárában és kupolájában 
egyaránt víz van, a hálózati nyomás biztosításán túl tűzi 
víztározóként is funkcionál, és esetleges hálózati hibák 
elhárításakor víztartalékot is biztosít a folyamatos szol-
gáltatáshoz. A kezdeti napi 100  m3-es vízfogyasztás telepü-
lés szinten az ezredforduló környékén akár 1500 m3-re is 
felment. Napjainkban ez napi 700-800 m3. A vízhálózatot 
azóta kétszer is bővítették a 2000-es évek elején. Így jutott az 
I-es, és a  IV-es számú külterület is vezetékes ivóvízhez. 
  A Szeghalom Érmellék utcai Vízmű Telep és víztisztító 
technológia 1993-as megépülése után a füzesgyarmati 
kutakat leválasztották a hálózatról, és az időközben a két 
település között kiépített távvezetéken keresztül látják el 
városunkat ivóvízzel.   Az érmelléki vízmű telep számára a 
károlyderéki és kéktófürdői kútcsoportok biztosították a 
nyersvizet.   Önmagában egyik kút által kitermelt nyersvíz 
minősége sem felelt meg az előírt egészségügyi 
követelményeknek (magas As, NH4, Fe, Mn), így a  beérkező 
nyersvíz technológiai tisztításon ment keresztül. Az 
arzénmentesítés volt az elsődleges. Az ivóvízminőség- javító 
program keretein belül a szeghalmi térséget is ösz-
szekötötték a megyei regionális vízhálózattal, és 2016 már-
ciusától ez a hálózat látja el településünket ivóvízzel. Az 
érmelléki telepen a víztisztítás ezzel végleg megszűnt, a kutak 
nagy része be lett cementálva. 
 A megyei hálózat vízbázisát a Maros-hordalékkúp biztosítja, 
amely teljes mértékben megfelel az érvényben levő 
egészségügyi követelményeknek. 

Szüleinknek múlt, gyermekeinknek már történelem

Lánczi Csaba
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