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Balázsi László, 1951. augusztus 18-án 
született a Hargita alján, a Nagy-Homoród 
mentén fekvő Lókod faluban, Homródszent-
márton községben egy 8 tagú székely föld-
művelő család hatodik gyermekeként. Isko-
láit szülőfalujában, Székelyudvarhelyen és 
Kolozsváron végezte. 

A teológia elvégzése után 1974. augusz-
tus 1-től a Nyárád-menti Szentháromság és 
társegyházközsége, Kisadorján gyülekezeté-
be szolgált feleségével, Sata Máriával, aki el-
végezte a kántorképzőt Kolozsváron. Közben 
Isten küldte a gyermekköveteit, 4 év alatt 3 
gyermekük született: Noémi, Zita Réka és Al-
pár. Romániai meghurcoltatások után 1989 
őszén sikerült befogadót kapni az akkori 
anyaországi egyházvezetéstől. 1989 decem-
bere óta Füzesgyarmaton él és dolgozik csa-
ládjával.

A gyülekezeti munka mellett az évek során több nyugdíjasklubban tevékenykedtek feleségével, dalárdákat szervezve és ve-
zetve, megmérettetéseken eredményes helyezéseket hozva haza. Évekig a megyei Idősügyi Tanács egyetlen lelkész tagja volt. 
Több általános iskolában és egy gimnáziumban tanított angolt, éneket, iskolai kórust vezetett. 

Évről-évre szaporodtak a zászlók és emléktáblák a templomban: nemzeti, millenniumi egyházi, gyülekezeti, erdélyi és a 
székely zászló. Emléktáblák sorának avatása történt, pl.: a gyülekezet alapításának, a templomépítésnek, a toronyépítésnek 
egyenként, először a 90., majd a 100. évfordulójára. Az emléktáblák mellett a templom mellett szoborpark is kialakításra került. 
Kőszobrok lettek avatva az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére és az Aradi 13 Vértanú emlékére. A 2004-es Fekete 
Advent emlékét egy NEM! NEM! SOHA! feliratú Trianoni Kopjafa őrzi. Balázsi László nagy gonddal ápolja az erdélyi és ameri-
kai-kanadai testvérgyülekezetekkel való kapcsolatot. A háromszéki Árkos gyülekezete a kárpáti erdőkből ajándékozta és hozta a 
Testvériség Kopjafáját.

1990 óta meghonosította az Alföldi Unitárius Búcsút. Ezen alkalmakkor más felekezetű igehirdető, szónok és vallásos, világi 
nagyság a vendég. A saját püspökök, egyházi vezetők mellett Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Lezsák Sándor az Országgyű-
lés alelnök négy alkalommal, Jakab István alelnök két alkalommal is vendégük volt, valamint Tőkés László is megtisztelte jelen-
létével e rendezvényt. Ezeken az alkalmakon, de máskor is színvonalas konferenciákat tartottak. A Duna Televízió és a Kossuth 
rádió több alkalommal is készített felvételt istentiszteleteikről. A Gyülekezet 1996-tól több mint negyven rádiós, tv-s adásban 
szerepelt.

12 éven át volt az UNITÁRIUS ÉLET című országos folyóirat felelős szerkesztője, szerkesztőbizottsági tagja, rengeteget írt min-
denféle formában. Emellett írásai rendszeresen megjelennek a megyei és országos lapokban is. Egyházi és világi szereplései, a 
vallásunk és magyarságunk hírnevének öregbítéséért több szervezet is tagjává választotta az évek folyamán: a Nemzetközi Szent 
György Lovagrend, a Vitézi Rend, a Magyar Nemzetőrség ezredesi rangot adott. Az Erdélyi Világtalálkozón is szerepe van, szolgál a 
Zebegényi Nemzeti Zarándoklaton is, tagjává fogadta a Magyar ENSZ Társaság, és a Horthy Miklós Társaság, amelynek vezető tes-
tületében is részt vesz, beválasztották az ENSZ megalakulásának 60. évfordulóját felügyelő és segítő Nemzeti Tanácsba, 12 éven 
keresztül a Magyar Bibliatanács Alapítvány Közgyűlésének és Kuratóriumának tagjaként szolgált. Nevéhez köthető a következő 
kezdeményezés is: az Újtemetői Lélekharang felállítása unitárius, református és katolikus felekezettel. 1993-ban alapítója volt 
a Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítványnak, amely egy 20 évesen, tragikus balesetben elhunyt fiatal fiú életének állít emléket.

A Füzesgyarmati Gyülekezet munkásságának köszönhetően lehetett 9 évig püspök helyettes, három évig megbízott püs-
pök, aminek végén sikerült kezdeményezésére egyesíteni a Magyarországi és Erdélyi Unitárius Egyházat.

A Pro Urbe kitüntetést Szent István király napján kapta meg, melyhez gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális, Civil és Egyházi Ügyek tanácsnoka; unitárius gondnok

Pro Urbe díjas: Balázsi László nyugalmazott lelkész, megbízott unitárius püspök
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 Önkormányzati  hírek 
ereDmÉnyeSSÉGi támoGatáSok, eLiSmerÉSek átaDáSa

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyományaihoz híven, a megyei, országos, illetve nemzetközi szinten ered-
ményesen szereplő – Füzesgyarmat Város hírnevét öregbítő - tanulókat és sportolókat, a köznevelési intézmény, illetve a sportegyesü-
letek javaslata alapján elismerésben részesítette. Az elismerések a 2018. augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen kerültek kihirdetésre.

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola javaslata alapján:

•  A Herman Ottó Országos Természetismereti Verseny megyei fordulóján elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredmé-
nyességi támogatásban részesül: Vigh Dorina 3.a osztályos tanuló. Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője: Kovácsné Válek 
Edina

• Az Arany János Magyar Versenyen korcsoportjának megyei döntőjében elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredmé-
nyességi támogatásban részesül: Földi Annamária 6. b osztályos tanuló. Ugyanezen versenyen korcsoportjában elért I. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Székely Tamás 7.a osztályos tanuló. Díszoklevél elismerésben 
részesülnek felkészítőik: Földi Lászlóné és Földi László
•�Országos�Nyelvész�Magyar�Nyelvi�Verseny megyei fordulóján elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesül: Székely Tamás 7.a osztályos tanuló, Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítője: Földi László

• Az V.�Nemzetközi�Magyar�Matematika�Versenyen elért megyei I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támoga-
tásban részesül: Bujdosó Szilárd Bendegúz 5.c osztályos tanuló,ugyanezen versenyen megyei II. helyezésért díszoklevél elismerés-
ben és eredményességi támogatásban részesül: Székely�Norbert 5.c osztályos tanuló. Szintén ugyanezen versenyen korcsoportjá-
ban megyei I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Székely Tamás 7.a osztályos tanuló.
Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítőik: Kálmán Julianna és Bánfi Attila
• Az Atlétika Diákolimpia megyei döntőjén 300 km-es síkfutásban elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesül: Szilágyi János Márton 7. c osztályos tanuló,
• Az Atlétika Diákolimpia megyei döntőjén súlylökés kategóriában elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesül: Telegdi Balázs 8. c osztályos tanuló. Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük: Várkonyiné Csáforda 
Éva

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány és a Füzesgyarmati Mazsorett Együttes javaslata alapján:

•  Az V. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen Pom-pon kategóriában elért I. helyezésért valamint az Orosházán megren-
dezett XVIII. Tavaszi Művészeti Fesztivál Táncminősítő Versenyen pom-pon kategóriában elért ezüst minősítéséért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a „Csillagfürt” Mazsorett Csoport. A csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, 
Bánsághy Lara Ágnes,Budai Martina, Czibi Erzsébet, Nagy Ildikó, Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, Túri Fanni, Vígh Bianka, Vígh 
Dorina.

•  Az XI. Hajdúböszörményi Országos Mazsorett Fesztiválon Pom-pon kategóriában arany oklevél megszerzéséért valamint a Sza-
badkán megrendezett SUBOTICA�GRAND�PRIX�2018.�versenyen Pom-pon kategóriában nemzetközi arany minősítés, botos ka-
tegóriában nemzetközi ezüst minősítés megszerzéséért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a 
„Százszorszép” Mazsorett Csoport. A csoport tagjai: Báthori Petra, Hegyesi Ágnes, Imre- Erdős Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, 
Kovács Liliána Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes, Szabó Réka Anna.

•  Az V. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen botos kategóriában és pom-pon kategóriában megszerzett I. helyezésért, az Oros-
házán megrendezett XVIII. Tavaszi Művészeti Fesztivál Táncminősítő Versenyen bot és pom-pon kategóriában elért ezüst minősítés 
megszerzéséért, a VI. Újfehértói Országos Mazsorett Fesztiválon pom-pon kategóriában kiemelt arany minősítés megszerzéséért, 
a Szabadkán�megrendezésre�kerülő�SUBOTICA�GRAND�PRIX�2018.�versenyen pom-pon és botos kategóriában nemzetközi ezüst 
minősítés megszerzéséért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a „Napsugár”�Mazsorett�Csoport. 
A csoport tagjai: Barna Napsugár, Kocsán Kitti Anikó, Szabó Alexa Izabella, Széles Zorka Anna, Szőke Fanni, Turi Judit

•  Az V. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen szóló kategóriában elért III. helyezés megszerzéséért, valamint az Oroshá-
zán megrendezett XVIII. Tavaszi Művészeti Fesztivál Táncminősítő Versenyen szóló kategóriában ezüst minősítés megszerzéséért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Turi Judit. Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük: 
Macskinné Pór Erzsébet

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület javaslata alapján

• �Futsal�Megyei�U15�2017/2018.�évi�bajnokságban elért III. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesül az U15-ös�futsal�csapat. A csapat tagjai: Bereczki Richárd,Hajdú Gergő, Homoki Szabolcs, Jakucs Zoltán, Kovács Zoltán, 
Kunos Alex, Palotai Sándor, Somogyi Soma, Szekeres Sándor, Szekeres Balázs, Szilágyi János Márton, Szűcs László. Díszoklevél elis-
merésben részesül a csapat felkészítői: Nagy�Gábor és Bánfi Attila

•  A Megyei�U17�2017/2018.�évi�bajnokságban elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban része-
sül az U17-es�futsal�csapat. A csapat tagjai: Dobrotka Zsolt, Farkas Balázs Ákos, Jakucs Zoltán, Kiss Géza, Kovács Milán, Mogyorósi 
István, Palotai Sándor, Vad Zoltán, Vadász Alex, Vass Dominik, Seprenyi Mihály, Szujó József Márió. Díszoklevél elismerésben része-
sül a csapat felkészítője: Nyéki�Szabolcs
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•  A Megyei�U14�2017/2018.�évi�bajnokságban elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban része-
sül az U14-es�labdarúgó�csapat. A csapat tagjai: Bereczki Richárd, Béres Richárd, Czinege Illés, Éri Dániel, Gyöngyösi Levente, Jám-
bor Nándor, Jónás Bence, Kardos Levente, Kiss Bence, Lukács Gábor, Mikó Attila, Szabó László, Szilágyi János Márton, Szűcs László, 
Talpalló Ákos,Vadász István. Díszoklevél elismerésben részesül a csapat edzői: Bánfi Attila és Nyéki�Szabolcs

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület twirling szakosztályának javaslata alapján

•  A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokság Előkészítő I. szinten, kadet korcsoportban elért VI. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Kártik Janka.

•  A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságon Előkészítő II. szinten, kadet korcsoportban elért VIII. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Behán Zsófia.

•  A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságon Előkészítő II. szinten, kadet korcsoportban elért IV. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Gergely Gréta Amira

•  A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságon junior korcsoportban elért II. helyezésért díszoklevél elismerés-
ben és eredményességi támogatásban részesül Tóth Sára.

•  A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságon Alap I. szinten, junior korcsoportban elért II. helyezésért díszok-
levél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Béres Alexandra.

•  A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságon Alap I. szinten, junior korcsoportban elért III. helyezésért díszok-
levél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Szilágyi Veronika Emma.

Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítőik: Kiss Ildikó és Czinegéné Gál Ágnes

A Füzesgyarmati Sport Klub javaslata alapján:

•  a 2017/2018.�évi�Békés�Megyei�Bajnokságban elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesül a Füzesgyarmati�Sport�Klub�Női�Kézilabda�Szakosztálya. A bajnokságban szereplő női kézilabda csapat tagjai: Acsai Krisz-
tina,Bondár Anikó, Dajka Mária, Farkas Klaudia, Hőgye Anikó, Kiss Boglárka Sára, Kovács Enikő, Kovács Szimonetta Nikolett, Kozák 
Anita, Kozák Magdolna, Mészáros Szilvia, Nemes Boglárka Flóra, Petri Fruzsina, Rácz Mária, Salya Nóra, Tóth Ágnes, Tóth Erzsébet, 
Tóth Rita. Díszoklevél elismerésben részesülnek a csapat felkészítői: Tóth Lajos szakosztályvezető, edző és Palánki Imre ügyintéző

•  a 2017/2018.�évi�NB�III.�Labdarúgó�Bajnokság�Keleti�csoportjában elért VIII. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményes-
ségi támogatásban részesül a Füzesgyarmati Sportkör Labdarúgó szakosztálya. A csapat tagjai: Bajnók Imre, Bakk Ádám, Farkas 
Zsolt, Fildan Calin, Földesi Ambrus, Hajdu István, Kis Szabolcs, Kőrösi Norbert, Lukács Zsombor, Nagy Sándor, Nagy Tibor, Pataki 
Lajos, Popescu Gheorge, Raducu Constantin, Sipos Krisztián, Styecz Milán, Toca Bogdan-Florin, Urbán Sándor, Varga Márkó, Villand 
Robert, Vincze Dániel, Zádori Emeric, Zádori Sebastian

Díszoklevél elismerésben részesül: Boros Tibor szakosztályvezető, Oláh Ferenc vezető edző, Hajdu Csaba asszisztens edző, Földesi 
Ambrus kapusedző, Pap Zsigmond masszőr, Révész Zoltán masszőr.

A Hegyesi Kick-box Sport Egyesület javaslata alapján:

•  A Budapesten megrendezett Magyar Kick-box Világkupán senior male korcsoportban, +91 kg súlycsoportban full-contact ver-
senytípusban elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Vida Balázs,

•  A Budapesten megrendezett Magyar Kick-box Világkupán senior male korcsoportban, -74 kg súlycsoportban light-contact ver-
senytípusban elért V. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül Sági Zsolt. 

Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítői: Gasparik Róbert 3 dan és Fábián Mihály 2 kyu edzők.

A Lovas Barátok Egyesületének javaslata alapján:

•  A 2018. május 1-én megrendezett Nemzeti�Vágta�Sarkadi�Előfutamán elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményes-
ségi támogatásban részesül Kovács Réka.

A Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület javaslata alapján:

•  a Történelmi Országos Teremíjász Bajnokságon elért III. helyezésért, a Történelmi Országos Bajnokságon elért V. helyezésért, 
Történelmi�Nemzeti�Bajnokságon elért IV. helyezésért és a Történelmi Európa Bajnokságon elért VI. helyezésért díszoklevél elis-
merésben és eredményességi támogatásban részesül ifj. Szitás László, 

•  a Kunszentmiklóson megrendezett Történelmi Országos Teremíjász Bajnokságon elért VIII. helyezésért díszoklevél elismerésben 
és eredményességi támogatásban részesül Szitás László, 

•  Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért díszoklevél elismerésben és eredményességi tá-
mogatásban részesül Kovács Andrea, 

•  Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért díszoklevél elismerésben és eredményességi tá-
mogatásban részesül Kovács Károlyné, 

•  Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért díszoklevél elismerésben és eredményességi támo-
gatásban részesül Molnár Imre.
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Születések
Takács Szabolcs  2018. 08. 24.
Tar Attila 2018. 08. 25.
Komróczki Szabolcs 2018. 08. 27. 

házasságkötések Gratulálunk az ifjú Pároknak!
2018. 08. 18-án került sor Szőke Dóra és Dr. Blága János házasságkötésére.
2018. 08. 18-án került sor Csák Éva és Tukacs Gergely házasságkötésére.
2018. 08. 11-én került sor Krestyán Éva és Kozák Imre Ferenc házasságkötésére.
2018. 08. 11-én került sor Mata Krisztina és Nagy�István�házasságkötésére.

Az önkormányzat idén 19-ik éve díjazza azokat a lakosokat, akik 
a házuk előtti közterületet gondozzák, ápolják, virágos és örökzöld 
növényekkel díszítik. A Virágos Füzesgyarmat idei pályázatát tavasz-
szal hirdettük meg, ez évben több ponton is módosult az eddigi gya-
korlat. A zsűri létszáma öt főre növekedett, Pál Lajos, Keblusek Béla 
és jómagam alkotta eddigi értékelő bizottság kiegészült két új taggal, 
Pozojevich Miklósné Marikával és Sipos Sándorral. Munkájukat ez úton 
köszönöm!

Az értékelés szempontjai nem változtak, figyelembe vettük az 
örökzöldek, egynyári növények arányát, hiszen egy örökzöld nem igé-
nyel annyi munkát, mint egy egynyári növény. A virágok elrendezését, 
csoportosítását is értékeltük, a gyommentes, szépen nyírt előkerteket 
díjaztuk. Idén kétszer jártuk végig a várost, májusban és augusztus elején is megnéztük a portákat. Így egy tavaszi, és egy nyár végi 
képet kaphattunk. Ebben ez évben 27 háztulajdonost választottunk ki, őket vásárlási utalvánnyal és oklevéllel díjaztuk: Hajdú Istvánt, 
Varga Sándornét a Zrínyi uctán, Herczeg Imrét, a Szabolcska utcán. Hegyesi Józsefet, Baka Józsefnét Szabó Istvánt, Pozsonyi Lajosnét, 
Erdős Antal Károlynét, Balogh Jánosnét, Hangya Józsefnét a Kossuth utcán. Vinkóné Csontos Erzsébetet, Strama Józsefnét a Csokonai 
utcán. Varga Józsefet a Bajcsy-Zsilinszky utcán, Nagy Imrénét a Kolozsvári utcán. Garamvölgyi Istvánné kezdeményezésére a Klapka utca 
33. szám alatti közkifolyó kút környezetét öltöztették fel virágos növényekkel. Egy kis táblácska jelzi azt, hogy ez a virágos kút sársziget 
jelképe, és közös összefogással készült. Az idén is két lakóközösséget díjazunk, a Mátyás utca 8 szám alatti társasházat, valamint a Má-
tyás utca 2/A társasházat. Révész László és Untervéger Mihályné Árpád utcai portáját is értékeltük. Mogyorósi Sándorné Somogyi Béla 
utcai előkertje is díjazásban részesült, valamint Homoki Jánosné, Csétai Józsefné, Elek Imréné és Zs. Nagy Sándorné Mátyás utcai kertje.

A zsűri döntése alapján 2018 legszebb három kertje: Nagy Imréné Kinizsi utcai hatalmas előkertje. Bedő Istvánné Achim A. utcai 
portája előtti közterület. A zsűri az idei évben Szabó Imréné Mátyás utcai előkertjét találta a legszebbnek. Sok különleges növényt 
láthattunk. Ez a kert szép volt tavasszal is, nyár végén is, a növényeket locsolják, nem kevés munkát vállalnak fel ezzel a házigazdák.

A kertek kialakításához és példamutató lakókörnyezet létrehozásához mindenkinek gratulálunk! Végül köszönetünket fejezzük ki az 
önkormányzatnak, hogy lassan két évtizede lehetőséget ad arra, hogy azokat a lakosokat, akik az átlagtól többet tesznek meg lakókör-
nyezetük kialakításához, értékelhetjük. Ezzel kiegészítjük az önkormányzat városszépítő, parképítő szándékát. A díjazottaknak gratulá-
lunk! Reméljük, hogy jövőre, a huszadik Virágos Füzesgyarmat pályázaton is sok szép kertet tudunk majd értékelni.

Addig is, mindenkinek örömteli kertészkedést kívánok!

Önkormányzatunk további négy térségi önkormányzattal kon-
zorciumban sikeres pályázatot nyújtott be a humán szolgáltatások 
fejlesztése tárgyában. A pályázat keretében az alábbi részcélok ke-
rültek meghatározásra:

- Közszolgálati ösztöndíj nyújtható a humán szolgáltatáshoz 
kapcsolódó felsőfokú oktatásban részt vevő, legalább 4,00 átlag-
gal rendelkező, Füzesgyarmati lakos hallgatók számára, akinek a 
családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj háromszorosát, egyedülálló szülő ese-
tén annak négyszeresét. Egy ösztöndíjas részére legfeljebb fél-
évente 50. 000 forint ösztöndíj állapítható meg.

- Fiatal házasok kiegészítő lakástámogatása nyújtható annak 
a házaspárnak vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő párnak, 
akik megfelelnek a helyi lakástámogatásokról szóló 24/2014. (XII. 
18.) rendeletben meghatározott feltételeknek. Kiegészítő lakástá-
mogatás összege kérelmezőnként 500.000 forint. 

- Fiatal munkavállalók lakhatási támogatása nyújtható an-
nak a 35. életévét be nem töltött kérelmező részére, aki első 
ízben létesít Füzesgyarmat Önkormányzat illetékességi terü-
letén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatónál 
munkaviszonyt, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyt 
és lakhatásának biztosításáról saját maga gondoskodik. A tá-
mogatás összege havonta 10.000 forint.

A fent igényelhető támogatások feltételeiről bővebb informá-
ció a Szociális osztályon kérhető.

- Vállalkozásindítási támogatás nyújtható azoknak a termé-
szetes személyeknek, akik elsőként kívánnak egyéni vállalkozó-
ként Füzesgyarmat Város Önkormányzat illetékességi területén 
található székhellyel egyéni vállalkozói tevékenységet végezni. Egy 
pályázónak legfeljebb 400.000 forint támogatás nyújtható.

- Munkahelyteremtő támogatás nyújtható, azon munkáltató 
részére, aki első ízben létesít munkaviszonyt olyan szakképzett 
munkavállalóval, aki a munkaviszony létesítését megelőzően leg-
alább 2 hónapig folyamatosan álláskeresőként volt nyilvántartva 
a hatáskörrel rendelkező foglalkoztatási hatóságnál, illetve köz-
foglalkoztatásba vett részt. Egy fő új mun-
kavállaló tekintetében legfeljebb 
1.000.000 forint támogatás álla-
pítható meg.

A fent igényelhető támo-
gatások feltételeiről bő-
vebb információ a Pénz-
ügyi osztályon kérhető.

Virágos Füzesgyarmat 2018

Önkormányzati támogatások
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„dolgozni csak, pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen, ugy érdemes.” 

József Attila örökbecsű idézete híven tükrözi Bucsi Mihály 
bácsi eddigi életét és azt, hogy miért, írásom végén arra is fény 
derül. Misa bácsi 1928. augusztus 26-án született Füzesgyar-
mat-Akasztó pusztán. Gyermekéveit – csakúgy, mint a vele ha-
sonló szépkorú polgáraink is – a Wenckheim birtokon töltötte, 
hiszen szeretett szülei ott dolgoztak cselédként és juhászként. 
Elemi iskolai évei is ide kötötték, az uradalomhoz tartozó kato-
likus iskolában végzett. Gyermekkorát két nővérével és öccsé-
vel együtt élte meg, akikről nagy szeretettel beszélt. 

Füzesgyarmatra beköltözve az akkori TSZ-be került és a ju-
hászkodást szántásra-vetésre cserélte, amelyet akkor még lovakkal húzatott ekével végeztek. Ekkor került közelebbi kapcsolatba ezekkel 
a csodálatos állatokkal, amelyekről beszélgetésünk alkalmával csillogó szemmel mesélt. A mezőgazdasági munka „gépiesítésének for-
radalma” után a pálinkafőzdét vezette 1976-tól pontosan 1988. augusztus 25-ig, azaz nyugdíjba vonulásáig. Családi életét tekintve Misa 
bácsi első szerelmét és feleségét 1984-ben veszítette el, akivel közös gyermekük nem született. Ez az év azonban új dolgot is hozott 
az életébe, és magányát enyhítendő elkezdett járni az akkor már több mint egy évtizede megalakult Pávakörbe, ahova egy – két évvel 
ezelőttig lelkesen és rendszeresen járt és oszlopos tagjává vált közösségének. Itt találkozott Horváth Gizellával, akivel 1986-ban kötöttek 
házasságot, és azóta is együtt élnek szeretetben, békességben. Gizike néni első házasságából született Gizus lányát és annak három 
gyermekét sajátjaként szereti és óvja a mai napig. Örömmel beszél róluk, és látogatásaikról is meghatódottsággal mesélt. Az eltelt 9 
évtized alatt komoly betegsége nem volt. Ezért is köszönhettük 90. születésnapja alkalmából Bere Károly polgármester úrral, Kovácsné 
Czeglédi Mária Tünde tanácsnok asszonnyal együtt településünk újabb szépkorú polgárát. Misa bácsi vallja, hogy az életet csak mér-
tékkel, értéket teremtő folyamatos munkával, józan élettel és a család szeretetében érdemes élni, ez a hosszú élet titka. Kívánjuk Misa 
bácsinak és Gizike néninek is, hogy továbbra is szeretetben, egymás kezét fogva sétálgathassanak még közöttünk nagyon sokáig, hiszen 
ők példaképek szemünkben, és reméljük azt az értéket, amelyet ők képviselnek, gyermekeink is megismerhetik, és fejet hajthatnak 
előttük! Isten tartsa meg nagyon sokáig őket közösségünkben! Antal Ágnes, volt dalostárs

“A szeretet ettől fogva megtanít türelemre és meg-
bocsájtásra, bizalomra és tisztességre, önzetlenségre és 
hűségre, bátorságra és osztozásra. Ezekből a szálakból 
szövődik a házasság.”

Bere Károly polgármester úrral, Tóth Eszter anya-
könyvvezetővel aranylakodalmas párt köszöntöttünk. 
Elek Eszter és Nagy Imre 50 évvel ezelőtt Füzesgyarmaton, 
1968. augusztus 31-én kimondták ki az igent. Ötven évvel 
ezelőtti fogadalmukat egybehangzóan megújították, azt 
megerősítve, ha újrakezdenék, akkor is egymást választa-
nák. Sok szép reménnyel, bizakodó várakozással indultak 
el a közös élet útján, az akkor 20 éves menyasszony és 23 
éves vőlegény. Hűségük és egymás iránti szeretetük dia-

dala ez a nap, amikor szeretteikkel körülvéve ünneplik házasságuk félévszázados évfordulóját. Frigyükből 3 fiúgyermek született: Imre, 
Lajos és János. Gyermekeik és szeretett menyeik: Icu és Andi 5 unokával aranyozták be életüket, akik Imike, Andika, Dávid, Vivike, Norbert 
és Anikó. Hamarosan megszületik első dédunokájuk is. Gyermekeik, unokáik, meleg szeretete, gondoskodása, rajongása veszi őket körül. 
A család boldog életérzéssel tölti el mindkettőjüket, hogy érdemes volt vállalni mindent, érdemes volt küzdeni, szeretni. Félévszázad! 
Mennyi emlék! Visszagondolva mindarra, ami életükben szép volt, jó és nemes, emlékeznek sok nehéz órára, fájó eseményre is. Most 
utólag érzik, bármennyire nehéz is volt elviselni egy-egy csapást, bárhogy fájtak is néha a szomorú percek, hozzátartoztak életükhöz. 
A közös küzdelmekben fonódtak szorosabbra a szeretet szálai. Büszkeséggel beszélnek családjukról, amelyet áthat a családi tűzhely 
melege. Büszkék gondosan kialakított, többször díjazott kertjükre, udvarukra. Ezúton is gratulálunk az ünneplő házaspárnak!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok

Dengi Károly címzetes rendőr zászlós körzeti megbízott 14 éve teljesít szolgálatot. Huzamosabb ideje történő kimagasló szakmai 
munkájáért elismerést vehetett át. „A RENDŐRSÉG NAPJA - 2018” alkalmából szolgálati feladata példamutató ellátásáért a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság Vezetője elismerésben részesítette. Nemrég pedig városunk elismerését Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanács-
nok adta át a településen szolgálatot teljesítő, a közbiztonság erősítése érdekében kiemelkedő munkát végző körzeti megbízottnak. 
Gratulálunk!

Szépkorú köszöntése

kitüntetés kimagasló rendőri szolgálatért

50. házassági évforduló
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Szőke András, Balázs Béla-díjas filmrendező, színész, Karinthy-gyűrűs hu-
morista és Badár Sándor, színész és szintén Karinthy-gyűrűs művész Kincses 
Zoltán meghívására érkeztek Füzesgyarmatra, aki Szőke András legutóbbi nagy-
játékfilmjének, a Bakkerman című alkotásnak a forgatókönyvírója.

A program az EFOP-1.5.3.-16-2017-00026 jelzésű és a „Térségi Együttműkö-
dés a Humán Szolgáltatások Fejlesztéséért” elnevezésű projekt „Színházi esték” 
programelemének köszönhetően valósulhatott meg, így jelenlévők ingyenesen 
tekinthették meg a fent leírt, színvonalas programot. A két előadó már délután 
megérkezett a településre, és az általános iskola színjátszós 
gyerekeinek tartottak egy rendhagyó órát. Este Kin-

cses Zoltán felkonferálása után kezdetét vette a fergeteges humorest, amelyet a közönség hangos kaca-
gással és tapssal jutalmazott. A Stand Up során felmerültek a két művész közös élményei, a kezdetek, 
a szentesi idők, a Kurca parti nyitány, persze sajátos köntösbe öltöztetve. Ezek után Zsombok Réka 
kápráztatta el a jelenlévőket néhány csodálatos dallal, amely egyfajta beharangozója is volt a kö-
vetkező hasonló programnak, amelyre november 9-én kerül sor, és a Madách Színház művészei 
adnak elő egy Máté Péter-Cserháti Zsuzsa estet. Végül újra a Szőke-Badár párosé volt a terep, 
akik egy közönségtalálkozó keretében beszélgettek a jelenlévő közönséggel. A program végén 
lehetőség nyílt a művészekkel való közös fotók készítésére.

SZÁMITÁSTECHNIKAI�FELHASZNÁLÓ�SZINTŰ�KÉPZÉS�-�TÉRSÉGI�EGÜTTMŰKÖDÉS�A�HUMÁN�SZOLGÁLTATÁSOK�FEJLESZTÉSÉÉRT
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.5.3.-2017-00026
IDŐPONT: 2018.SZEPTEMBER VÉGÉTŐL HELYSZÍN: FÜZESGYARMAT
Az�EFOP-1.5.3-16�azonosítószámú�Humán�szolgáltatások�fejlesztése�térségi�szemléletben�elnevezésű�Európai�Uniós�projekt�ke-

retében�250�millió�Ft�vissza�nem�térítendő�támogatást�nyert�el�Füzesgyarmat�Város�Önkormányzata�konzorciumban�Bucsa�Község,�
Darvas�Község,�Kertészsziget�Község,�Tarhos�Község�Önkormányzatával,�valamint�az�Ösvény�Esélynövelő�Alapítvánnyal�és�a�Szegha-
lom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti intézménnyel.

A tevékenység célja a középkorú és idősebb korosztályokat képviselő résztvevők digitális kompetenciájának fej-
lesztése, annak érdekében, hogy elősegítése szociális kapcsolatrendszerük erősítését, és munkaerő-piaci ér-
vényesülésüket. A tevékenység célja továbbá, hogy hozzájáruljon az „Egész életen át tartó tanulás”-hoz.

Az önkéntesen alapuló részvétel során a résztvevők a számítógép és programok kezelésének fel-
használói szintű ismeretei mellett az 
internet használatára is megszerzik a 
szükséges kompetenciákat.

A képzés 2018. szeptember végén 
kezdődik és várhatóan december kö-
zepéig tart.

MUNKAERŐPIACI�KÉPZÉSEKBEN�VALÓ�RÉSZVÉTELRE�2018-BAN
Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány az EFOP-1.5.3-16-2017-00026 számú projekt keretében Füzesgyarmaton és térségében tréningeket 

és képzéseket indít. A képzések, tréningek célja a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának 
javítása annak érdekében, hogy a tréningeken elsajátított képességek, készségek és kompetenciák birtokában sikeresen jelenhessenek 
meg a munkaerő-piacon. A kis csoportos képzések nem csak az elhelyezkedéshez, hanem a munkahelyen való tartós megmaradáshoz 
szükséges kompetenciák kialakításában is segít. A képzések témái: együttműködés fejlesztése, kommunikációs és asszertív képzések, 
önismereti tréning, álláskeresési tréning és tanácsadás, valamint számítástechnikai felhasználói szintű ismeretek. A képzéseken való rész-
vétel díjmentes. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, már most lehet jelentkezni! Éljen ezekkel a lehetőségekkel, és jobbá teheti életét!

IDŐPONT: 2018.OKTÓBER-2019.ÁPRILIS HELYSZÍN: FÜZESGYARMAT
Önismereti tréning: 2018. október-2018. december között

Kommunikációs és asszertív tréning: 2018. október-2018. december között
Együttműködés fejlesztése: 2018. október-2018. december között
Számítástechnikai ismeretek: 
2018. október-2019. április között
Álláskeresési tréning: 
2018. október-2019. január között
A tréningek 30 órásak (5napx6óra)
A számítástechnikai tréning 60 órás 
(10 napx6óra)

Szőke-Badár: Újra együtt a nagy páros

FeLhíVáS

FeLhíVáS

Jelentkezés és 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

Jelentkezés és 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
E-mail: osvenyalapitvany@gmail.com
Telefon: 06-66/590-310 • Tóth Anita
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Meghívásomra előadást tartott Dr. Bá-
lint György, azaz Bálint gazda városunkban. 
A 99 éves Kertészmérnök még mindig aktívan 
dolgozik, könyvet ír, szaklapokban publikál. Előa-
dása a „Korszerűsítés a kertészetben” címet kapta, melyre 
sok érdeklődő jött el. A szakember hangsúlyozta a kertek, azon belül is az 
önellátás fontosságát, de kitért számos innovációra is. Beszélt a növény-
nemesítésről, a talajvédelemről, és mindezek mellett kiemelte az öntözés, 
a vízgazdálkodás szerepét is, hiszen ahogy elmondta, eredményesen ker-
tészkedni csak öntözés mellett lehet. Ezt követően a jelenlévők által feltett 
kérdésekre is válaszolt az országosan elismert szakember. Úgy gondolom, 
hogy az említett rendezvény nem csak a gazdálkodók, hanem a laikus ker-

tészkedők számára is meghatározó élményt nyújtott. Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselő

A központban található – a Virágóra mellett – az a kovácsoltvas „kis kapu”, mely az összetartozást szimboli-
zálja. Az említett helyszínre nem csak a szerelmesek helyezhetik el érzéseik kifejezésként a gravírozott lakatokat, 
hanem családok, barátok is. Ennek az új közösségi helyszínnek a kialakítását Schuszter-Mogyorósi Magdolna 
ötlete indította el, melyet ezt követően az önkormányzati dolgozókkal valósítottunk meg. Köszönöm mindenki 
aktív munkáját, aki ebben részt vett! Vigyázzunk rá közösen!

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselő

Az idén nyáron úgy alakult, hogy két tábort is tudtunk szervezni intéz-
ményünkben, így kétszer 25 gyermek részére biztosítottunk remélhetőleg 
élvezetes, változatos programokat. Hozzájárulva, ahhoz, hogy hasznosan 
töltsék el a szabadidejüket. Örülünk, hogy mindkét táborunk mobil tele-
fonmentesen telt el. A gyerekek már maguktól mondtak le a multimédiás 
eszköz használatáról. Első táborunk 2018.07.16.-2018.07.20.-ig tartott. ez a 
hetedik alkalommal megtartott „Füles” tábor volt, Erzsébet a Kárpát-me-
dencei Gyermekekért Alapítvány Napközi Erzsébet –tábor keretén belül ke-
rült lebonyolításra.

A hét folyamán meglátogattuk a Dekorpont Műhelyt, ahol különböző nyomtatási, dekorációs technikákkal ismerkedhettek a gyere-
kek. A Füzesgyarmati Elszármazottak finom lángossal vendégeltek bennünket. Mi pedig rövid zenés műsorral köszöntük meg a vendég-
látást. A Főnix Art Mozi jóvoltából, megtekintettük a „Vigyázz, kész, morc” című mesefilmet. A szerencsi Csokigyárban tett látogatásunkról 
saját magunk által készített táblás csokival és sok „finom” élménnyel tértünk haza. A számháború most is nagy siker volt. A csendes 
pihenő alatt újra csak Lilla és Tündérbogyó volt a vendégünk. A szervezett programok mellett most is készítettünk csapatzászlót, indu-
lót. Reggeli tornáztunk, társasjátékoztunk, kvíz feladatokat oldottunk meg.

2018.07.30.-2018.08.03. között volt az első „Szivárvány” táborunk. Amely az EFOP-3-9-2-16-2017-00041 projekt támogatásával került 
megrendezésre. Az egy hét alatt jártunk a Református templomban, ahol a toronyban megtekintettük a három harangot, és Füzesgyar-
mat 360 fokos látképét. A Szörpösházban a kóstolás mellett gyógynövényekkel ismerkedtünk. A Gergely tanyán megnéztük az állatokat 
és játékos vetélkedőn vettünk részt. A programot „Simon István: Mirza” című versével köszöntük meg, melyet Mészáros Hanna olvasott 
fel. A Barkóczi Méhészetben megtekintettük a pergető műhelyt, és a tízóraira kapott vajas kalácsot mézzel fogyasztottuk el. Elsősegély-
nyújtás ismereteket sajátítottunk el profi előadóktól. A szeghalmi Mentőszolgálat munkatársai adták át ismereteiket. Csobbantunk a 
„Kastélypark” fürdőben, volt, akinek ez volt az idei első strandélménye. Ezen a nyáron sem maradt szárazon Csák Imre kollégánk. Erre a 
pillanatra napokon keresztül készültek a táborlakók. A kánikulát a délutáni órákban a Közösségi Központ légkondicionált helyiségében 

vészeltük át. Volt részünk még mókában, kacagásban, gazdagítottuk ismerete-
inket játékos vetélkedővel, sorversenyen mértük össze ügyességünket. A héten 
készült táborzászló is, amely a Családsegítő falát díszíti majd. A csendes pihenő 
alatt Bálint Ágnes: Szeleburdi családjának történetit hallgattuk.

Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki segített abban, hogy a 
gyermekeink jól érezzék magukat, Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti 
Köre Egyesületnek, Református Egyház, Lovas Barátok Egyesülete, Dekorpont 
Műhely, Korán Ibolya, Közösségi Központ, Anonymus Motoros Egyesület, intéz-
ményünk dolgozói. Önkéntes segítőink voltak: Németh Janka, Lukács Lili, Oláh 
Valentin, Furkó Dániel. Pengő Lászlóné

Dr. Bálint György előadása 

Újabb közösségi helyszín a városunkban

CiViL meLLÉkLetek     toP 5.3.1-16-BS1-2017-00002

„a gyerekek újraalkotják a világot számodra” nyári táborok a Családsegítőben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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Szerencsés vagyok. Ezen a nyáron ismét részese lehettem valami jónak. Idén – 
lassan több mint két évtized után - újra indult vándortábor a füzesgyarmati általá-
nos iskolából. Újra az elsők között csatlakoztunk egy országos kezdeményezéshez.

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) ebben az évben is pályázatot írt ki, hogy 
felelevenítse a vándortáborozás feledésbe vesző hagyományait. Mivel az iskolá-
ban már 2017 szeptemberében hirdettünk erre a nyárra vándortábort a Mecsekbe, 
egyértelmű volt, hogy beadjuk a pályázatunkat. A pályázat nyert, a felhívásra 21 fel-
ső tagozatos diák jelentkezett. A gyerekek a tanév során hulladékgyűjtéssel, iskolai 
buli szervezéséből származó bevétellel csökkentették a szüleik táborozással kap-
csolatos költségeit. Jelentős támogatást kaptunk az önkormányzattól, valamint a 
Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesülettől és a Füzesgyarmati Kossuth Lajos Ált. Isk. 
Gyermekeiért Alapítványtól. Bár az OEE kiírása elég részletes volt, nem tudhattuk 
pontosan, mi vár ránk, ezért hatalmas volt az izgalom a készülődés során, mind a 
gyerekek, mind a szülők, mind a kísérő pedagógusok körében. Fontos a túrabakancs 
vagy csak ajánlott? Kitől kérjek kölcsön, vagy hol vegyek hálózsákot, és milyet? Az 
utazásunkban is vándortáborosra. Szakítottunk azzal a hagyománnyal, hogy felü-
lünk az iskola előtt a bérelt buszra, majd a célállomásnál leszállunk. Július 13-án 
Volán buszjárattal utaztunk Pécsre, hazafelé busszal, vonattal, több átszállással és 
végül az önkormányzati kisbuszokkal érkeztünk. Zökkenőmentesen, probléma nél-
kül utaztunk. 7 napot és 6 éjszakát töltöttünk együtt 3 különböző szálláshelyen. A 
táborhelyek között az OEE átszállította a nagy utazótáskáinkat, mi pedig hátizsákkal 
vágtunk neki minden nap a Mecseknek. Bejártuk a Mecseki Láthatatlanok útját, hegyi forrásokban töltöttük meg a kulacsainkat, részesei 
lehettünk a Mecsek kissé véres mondáinak, megcsodáltuk a kilátást a Zengőről, erdei strandon fürödtünk, belegyalogoltunk egy fakiter-
melésbe, sátrakban aludtunk, tüzet raktunk, békát fogtunk és még sorolhatnám az élményeinket. Komoly sportteljesítmény volt alföldi 
emberként gyakorlatilag 5 nap alatt hegyi ösvényeken közel 80 km-t megtenni. A tábor mindenkiből a legjobbat hozta ki, ötödikesből, 
nyolcadikosból, felnőttből egyaránt. Mind fizikailag, mind lelkileg megterhelő volt, viszont mindenki teljesítette a távot, élményekkel 
gazdagodott, próbára tehette szellemi és fizikai tűrőképességét. Mindnyájunk önbecsülését növelte a tény, hogy amikor már azt hit-

tük, nem bírunk többet, akkor is újra és újra 
nekiindultunk. Izomláz, bokaficam, vízhólyag, 
semmi sem állított meg. Mennyi van még? 
Tíz perc. Mentünk, rácsodálkoztunk a szépre, 
és ha az ösvényről balra tértünk le jobb ol-
dal helyett megráztuk magunkat, nevettünk, 
mert: „Mi így szeretjük!” Szerencsés vagyok, 
köszönöm. Köszönöm a táborban résztvevő 
gyerekeknek és kollégáimnak, Dürgő Szilvi-
ának, Köleséri Gabriellának, Szabóné Oláh 
Irénnek, Czecze Zsoltnak. Jövőre…?

Czeczéné Tóth Mónika

Szeptembert írunk, elkezdődött az iskola, tagadhatatlanul vége van a nyárnak. Az idén mozgalmas szezont tudhatunk magunk mö-
gött. Bár júniusban és július elején még attól féltünk, hogy ebben az évben elmarad a nyár, augusztusra azért belehúzott az időjárás, 
több napos, hetes kánikula járt kedvébe a strandra járóknak. Májustól minden hónapban Retro Partykat rendeztünk Roósz Ádám DJ 
segítségével. Sokaknak tetszett az éjszakai fürdőzési lehetőség, több száz érdeklődőt vonzottak ezek a rendezvények. Május-júniusban 
óvodai vízhez szoktatás, iskolai tanórán belüli úszásoktatás zajlott. A nyár folyamán csökmői, sárrétudvari, zsákai iskolás csoportoknak 
biztosítottunk helyet az úszásoktatáshoz. Néptánc, idegennyelvi, Margaréta tábor választott bennünket színhelyül.

Júniusban harmadik alkalommal adtunk helyet a Zempléni Vízilabda csapat edzőtáborának. Június végén a Füzes Fesztivál kereté-
ben megrendezett Kincskereső túra egyik állomásaként vízi ügyességi játékon vehettek részt fürdőnkben a túrára jelentkezők. Júliusban 
idén sokadik alkalommal választották színhelyül a fürdőt a megyei Mozgáskorlátozottak rendezvényük lebonyolításához. E hónap végén 
a kempingben került megrendezésre a Füzestuning idei eseménye, megtöltve élettel a kempinget. Több ezer látogató kereste fel ezt a 
programot, és ezzel együtt a fürdőnket. Az augusztus sem telt el eseménytelenül. Negyedikén délutáni mozgásra hívtunk mindenkit Ru-
bint Réka alakreform edzésével. Lehetett zumbázni, kangoozni, vízizumbázni, gyerekeknek akadálypályázni, volt arcfestés, tenyérlenyo-
mat készítés. Több száz érdeklődő látogatott ki erre a délutánra, köztük volt Szarvas Andrea, Magyarország Szépe is. Szeptember elején 
egy egészséges életmódra nevelő programban vehettek részt a Kastélypark Fürdőben, ahol íjászati bemutató, aquafitness, szaunasze-
ánsz, táplálkozási tanácsadás, vizes játékok, sportversenyek, vízi kerékpározás, fül-, orr-, gégészeti tanácsadás várta az érdeklődőket.

Emellett baráti társaságoknak, osztályoknak, civilszervezeteknek, családoknak, táboroknak adunk lehetőséget arra, hogy a strand 
területén rendezzék meg programjaikat. Összességében mozgalmas, eredményes szezont zárhattunk. Az őszi, téli időszakban is várjuk 
szeretettel minden kedves régi és új vendégünket!

2018. nyár

Vándortábor a mecsekben



92018. szeptember · XXX. évfolyam 9. szám

A Füzesgyarmat „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klubjának szer-
vezésében. 2018. augusztus 17-21-ig, 5 napos Erdélyi kiránduláson 
vettünk részt 31 fővel. 

1� nap: Kora reggeli indulás után a határt átlépve kis pihenőt 
tartva folytattuk utunkat Királyhágó felé, ahol hosszabb pihenőt 
tartottunk. Királyhágónak nemcsak gazdasági, hanem kulturális sze-
repe is nagy, hiszen kapcsolatot teremt a Partium és a történelmi 
Erdély között. A Királyhágói Istenszülő Elszenderedése Fatemplom 
műemléké nyilvánított épület. Pihenőnk után folytattuk utunkat 
Székelyszentlélekre. Ahol várt bennünket a helyi tájház vezetője Ba-
lázsi Dénes. Aki a csoportunknak bemutatta a tájházat, és érdekes 
dolgokat mesélt. Az ott élő emberek régi és mostani történelméről. 
Innen folytattuk utunkat Nyikómalomfalvára. ahol a szállásunk is 

volt. De a szállás elfoglalása előtt ellátogattunk Pap Jenő fafaragó mesterhez, ahol betekintést nyerhettünk, hogyan készül el a székely 
kapu. Onnan ellátogattunk Jakab Jolán szövőnőhöz, aki beavatott bennünket a szövészet munkálataiba. Innen a szállásunkra mentünk. 
Szállásunk elfoglalása után vacsora, majd pihenő. 2�nap: Reggeli után indulás a Fogarasi- havasokra, ahol autóbusszal felmegyünk a 
Balea Cascada menedékházig (1 234 m). Innen kabinos felvonóval a Bilea-tóhoz, mely 2 034 m magasságban található, ahol csodálatos 
napos időben volt részünk, hiszen ilyen magasságban hamar meg tud változni az időjárás. Így csodálatos kilátás tárult elénk a tájról. 
Majd a kabinos felvonóval elindultunk lefelé a menedékházig. A felvonóból láthattuk a 60 m mélyre zuhanó Balea-vizesést is, ami 
csodálatos látványt nyújtott számunkra. Leérve a menedékházig utunkat folytattuk a szállásunk felé Nyikómalomfalvára, majd vacsora 
és pihenő. 3�nap: Reggeli után indulás Segesvárra. Segesvár az Unesco által védettnek nyilvánított város, 1999-óta a világörökség része. 
Segesváron megtekintettük a várat, az óratornyot, a fedett lépcsőt, a hegyi templomot. És a Segesvári Történelmi Múzeumot. A Segesvári 
múzeum 1899-ben való megalakulása Josif Bacon nevéhez fűződik. Hivatását tekintve orvos, viszont szenvedélyes gyűjtő. Múzeumba 
tematikus termek találhatóak (régészet, néprajz, gyógyszerészet, foglalkozások, kerámia, bútorzat,stb). Késő délután visszaindultunk 
Nyikómalomfalvára. Majd vacsora és zenész táncos est zárta a napi programot. 4�nap: Reggeli után indultunk a Madarasi-Hargitára. A 
Madarasi-Hargitát először Tófalvi Péter kezdte 1998 után a székelyek szent hegyként emlegetni. A Csúcson kopjafák és kettős kereszt 
jelzik: ez a székely-magyarok hegye. Csoportunk tagjai nagy megtisztelésnek vették, hogy a székely-magyarok hegyén lévő kopjafánál 
elhelyezhettük Füzesgyarmat Város Címerével ellátott zászlaját. Szeretnénk megköszönni Bere Károly Polgármester Úrnak, hogy lehető-
séget biztosított a zászló elhelyezésre. Ugyanúgy a csoportunk másik része elhelyezte Szeghalom Város Címerével ellátott zászlaját. Majd 
visszatértünk Nyikómalomfalvára, vacsora, pihenés. 5�nap: Reggeli után bepakolás a buszba ,majd elköszönve a szállásadóinktól haza 
indultunk. Útközben sétát tettünk Kolozsváron. Ahol 9-dik Kolozsvári Magyar Napok zajlottak. Idén ünnepelik Kolozsvár leghíresebb szü-
löttjének, Mátyás király születésének 575-ik és megkoronázásának 560-ik évfordulóját, valamint a vallásszabadság kihirdetésének 450-ik 
évfordulóját. Ottlétünk alatt látványos és színvonalas programokon vehettünk részt. Utunkat folytatva Királyhágon pihenőt tartottunk. 
Késő délutáni órákban haza érve, elfáradva, de teli élményekkel, feltöltődve tértünk haza.

Lakatos Sándor Nyugdíjas Klub vezetője

A Hermann Ottó Horgász Egyesület 2018.08.18-án megrendezte hagyománya szerint a „Dr. 
Csonti Ferenc” horgász emlékversenyt, amely az egyesület alapítójának az emlékét őrzi. 

A versenyen 45 horgász vett részt 6 órán keresztül. A versenyfelelős több alkalommal is 
mérlegelt ebben az időszakban. Szoros volt a verseny, többször is változott az első helyezett 
személye.

A betelepített 500 kg ponty bőséges préda volt a versenyzőknek. A megfelelő horgász kész-
ség és csali alkalmazása mellett a szerencsének is nagy szerepe van ilyenkor. A halak ugyan-
is rajban úsznak, és akire rámosolyog Fortuna is, annak bőségesebb a zsákmánya. Persze az 
ügyesség is fontos. Az összesen kifogott hal mennyisége 140 kg volt.
Az első helyezett: Hajdú Zoltán 23,08 kg; második helyezett: Elek Lajos 22,92 kg; harmadik helyezett: 
Czinege Kálmán 15,8 kg kifogott hallal.

A legnagyobb hal kifogója: Czinege Kálmán, 3,78 kg-os süllővel.
A verseny szabályzata szerint a kifogott ha-

lakat visszahelyezték a részvevők a tóba.
A Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanács-

nok által felajánlott ajándékcsomagot a leg-
idősebb horgászunk: Kiss Dezső bácsi kapta.

A helyezettek díjazása után egy közös ebéddel ünnepeltek a horgászok. Az idei 
horgász idénynek már nemsokára vége, de jövő nyáron új reményekkel vágnak bele a 
versenybe a nyerni vágyók!

Hermann Ottó Horgász Egyesület nevében:
Fekete István elnök

Beszámoló az erdélyi kirándulásról

„Dr. Csonti Ferenc” horgász emlékverseny
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tanévkezdés

népdalköri beszámoló

Megkezdődik az iskolai tanév, így az oktatási intézmények 
környékén megnő a forgalom, amely sokkal több figyelmet és 
fokozott óvatosságot követel az arra közlekedőktől. 

Szeptember hónapban a tanítás előtt és után, a forgalma-
sabb helyeken levő iskolák közelében rendőrök, vagy polgárőrök 
segítik a diákok közlekedését.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévben is folytatódik 
„Az iskola rendőre” program.

Az iskolarendőrök feladata, hasonlóan az előző évekhez, 
hogy folyamatos és közvetlen kapcsolatot tartsanak fenn az is-
kolák vezetőivel, pedagógusaival, diákokkal, részt vegyenek az 
iskola életében.

Az iskola rendőre szülői értekezletekre is ellátogat majd, ahol 
tájékoztatást ad a kerékpárok kötelező felszereltségéről, a biz-
tonságos közlekedésről, a szülői példamutatás és a közlekedési 
szabályok betartásának fontosságáról a gyalogos, a kerékpáros, 
illetve a személygépjárművek tekintetében is.

Kérjük, hogy az iskolák környékén legyenek körültekintőek 
és figyelmesek.

Szeghalom Városi 
Baleset-megelőzési Bizottság

A Füzesgyarmati Hagyományőrző Egyesület Népdalköre a 
rendszeres próbák mellett idén már számos fellépésen vett 
részt. 

Február�3.: Már harmadik alkalommal rendeztük meg a 
Farsangi mulatságot; Szeghalom, Sárrétudvari, Körösladány, 
Csökmő, Füzesgyarmat Népdalkörei és a helyi civil szerveze-
tek, ,,Élet az éveknek” nyugdíjas klub, Nők Egyesülete, Füzes-
gyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre és a Mozgáskorlá-
tozottak részvételével.

Február�10.: Sárrétudvariba volt meghívása a Népdalkör-
nek, ahol nagy sikert arattunk, több jelenlévő csoport gratu-
lált és jelezte meghívását, pl.: a Kabaiak, de sajnos mindent 
nem tudunk bevállalni. 

Február�24.: Az ,,Életet az Éveknek” nyugdíjas klub meghívásán vettünk részt. Március�15.: A megemlékezésen Kossuth-nótákat éne-
keltünk. Délután a testvértelepülésen, Borson vettünk részt a megemlékezésen. A Református templomban istentisztelet volt, az ünnepi 
kulturális est pedig Borson a Művelődési Házban került megrendezésre. Itt is Kossuth-dalokat és az ,,Isten áldja meg a Magyart”, csodá-
latosan mindent magába foglalót adtuk elő a teltházas közönségnek. Március�29.: Immár 8-ik alkalommal voltunk az óvodásoknál ünne-
pelni. Ez mindig Húsvét előtti napokban van a Közösségi épületben, ahol 160 gyermekkel énekeltünk együtt. Mindig olyan népdalokkal 
készülünk, amit a kicsik is tudnak. Május�13.: Az abasári Nemzetközi Bor és Katonadal Fesztiválon léptünk fel, ahol természetesen kato-
nadalokkal, Kossuth-nótákkal, gyarmati lírai dalokkal, betyárdalokkal és vicces bordalokkal volt nagy sikerünk. Május�19.: Dr. Benczéné 
Mező Judit népdalgyűjtőre emlékezünk halálának egy éves évfordulóján. Tudvalevő, hogy népdalkörünk is az ő gyűjtéséből énekel na-
gyon sok gyönyörű népdalt. Ez a műsor Szeghalom rendezésében történt. Június�30.: Báránd „kenyérszentelés” falunap keretein belül 
szervezett rendezvényt, mi gyarmati népdalokkal és lírai dalokkal voltunk jelen, igen nagy sikerrel. Július�10.: Kulcs település Budapest 
közelében van, ahová egy népdalköri alapító tag Gy-né Piroska hívta meg az egyesületet. Mi a műsorok végén következtünk, csodálatos 
sikert aratva, nagy taps, majd többen gratuláltak és azt hitték, hogy hivatásosak vagyunk. Nagy szeretettel fogadtak minket. Duna- menti 
nyugdíjas találkozó, ahol a Vidám Egyesület vezetőjével felvettük a kapcsolatot, így a szeptemberi Népzenei rendezvényünkre meghívjuk 
őket. Július�14-15-16.: Lengyelországban, Nowy – Targ testvértelepülésen városunkat képviselve jutottunk el erre a csodálatos helyre. 
Fellépésünk sikeres volt. Boldogan, élményekkel gazdagodva tértünk haza. Július�29.: A Borsi Falunapok és Testvérvárosi Találkozó kere-
tében léptünk fel, nagy sikert aratva. Bors testvértelepülés népdalkörét szeptemberi találkozónkra szeretettel meghívtuk.

A Népdalkör tagjai minden egyes alkalommal összetartásukról adnak tanúbizonyságot, akiket a népdal szeretete is összeköt.
Fekete Jánosné egyesület elnöke
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E név alatt tartottuk legutóbbi nyári hittanos és ifjú-
sági táborainkat. Az előbbi napközis jellegű, az utóbbi 
vándortábor volt 70, illetve 30 fő résztvevővel. Ahogy ki-
tört a Vakáció, már táboroztunk is! Józsué könyve alapján 
elfoglaltuk a tejjel és mézzel folyó Kánaánt, pedig ki sem 
mozdultunk a templomkertből. Közben szembenéztünk az 
óriásokkal, megküzdöttünk saját belső és külső akadálya-
inkkal, felépültek a jurták, lovagoltunk, átkeltünk a Jordá-
non, leomlottak Jerikó kőfalai, lobogott a tűz a bogrács 
alatt. Megtanultunk egymásra és Istenre figyelni. Táborunk 
megvalósítását anyagilag is segítette gyülekezetünkön és 
a Helytörténeti Egyesületen túl a Füzesgyarmat Gyermekeiért Alapítvány és az Önkormányzat is! A konyhán, az előadásokban, csoport-
foglalkozásokban a régi táborozók, a Biztos Szikla Klub tagjai segítőnek, csoportvezetőnek visszajárnak. Külön köszönet jár a tanárnők-
nek, tartalék erejüket mozgósítva mindvégig kitartottak. Nyíregyházán is voltunk a Falumúzeumban és természetesen a Vadasparkban! 

Az Alföld szülötteként számunkra felfedezésre váró titkokat rejt a hegy. Ifjúsági táborunk nyáron a párciumi Bihari hegységben volt. 
„Sasok” nevet viseltük, választott igénkre tekintve: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok….” Ézsaiás 
40, 31. Pádis-Csodavár fenséges birodalmát hódítottuk meg, a test és a lélek magasra emelkedett. Minél fárasztóbbak voltak a túrák, 
annál káprázatosabb a szemünk elé terülő vadregényes táj. Fürdés a patakban, esténként tábortűz, sátorozás, barlangászkodás…- kell 
ennél több? A Felfedezők már tervezik a jövő évi tábort. Ide vissza kell térnünk! Most azonban ősz van. A teremtés hetére figyelünk, 
hittanos évnyitóval, koncerttel. Átadjuk az Apiterápiás gyógyító méhesházunkat, és a gyermekek számára pályázaton nyert új játszótéri 
eszközöket, a Várat és a Hobbit házat! Teremtmény voltunk lehetőség és felelősség.

ORGONAFELúJÍTÁS! Elkezdődött a Fridl Lipót által tervezett 1895-ben készült 14 regiszteres műemlék orgonánk felújítása. Teljes 
felújításra, hangolásra a világháború óta nem került sor. A hangszerek királynőjét a Reformáció 501 évében, október 27-én szeretnénk 
átadni, természetesen Orgonakoncert alkalmával. Egyházközségünk mellett Templomunk Alapítványa, mely Harangjaink öntését segí-
tette - szintén lehetőséget ad az összefogásra. Az Alapítvány számlaszáma változatlan: OTP�11733027-20053402�Az adakozásról híradás-
sal leszünk, minden segítség számít! Tóth Zoltán református lelkipásztor

A csodálatos és emlékezetes alföldi búcsú után szülőföldünkre men-
tünk rendezni nyugdíjas jövőnket. De sietnünk kellett visszajönni erdélyi 
pihenésünkről mindössze 9 nap után. Meglepetés várt. Füzesgyarmat, ahol 
majdnem 30 évet szolgáltunk, és oly sok területen a papságunk mellett fel-
mutattunk sok mindent székely papházaspár küldetésünkből, megtisztelt a 
PRO URBE kitüntetéssel. Megható volt az augusztus 20-i ünnepség, amikor 
átvehettük ezt az elismerést. Köszönő szavaimban arról szóltam, hogy bol-
dog ember az, akinek az Isten több szülőföldet adott. Nekünk a harmadik 
Füzesgyarmat volt, ahol kiteljesedett a mi és gyermekeink élete. Rengeteg 
munka, fáradtság volt ebben a közel 30 évben. Felemelő eredmények, sike-
rek mellett, az irigység és féltékenység is sok mindentől elvette a lehetősé-
geinket (városi karácsony, irodalmi estek, iskolai több nyelvű oktatás stb.). 
Nincs az a füzesgyarmati szervezet, amelyik annyiszor vehette volna a szájára településünk nevét, mint az unitárius közösség, több mint 
félszáz rádiós, televíziós közvetítés, újsághír, cikkek és egyebek során, öregbítvén e település hírnevét! Köszönjük Füzesgyarmatnak, 
hogy az 1990-es rendszerváltáskor ideérkezett, a csúfolódók által „hosszú hajú oláh pópának” gúnyolt-nevezett székely-magyar papból 
a Magyar Unitárius Egyház utolsó unitárius püspöke lett Magyarországon, aki végrehajtotta a Trianon által szétszakított egyház egyesü-
lését az Erdélyi Unitárius egyházzal, visszatért Erdély unitárius hitben! Visszavonulva csak a helyi és környékének unitáriusait szolgálva. 
Füzesgyarmati szolgálatunk, talán utolsó legnagyobb eseménye érkezett el szeptember 8-án. Az egyedül jegyzett Vitézi Rend, amit kül-
földön mentettek át a kommunizmus évei alatt és hoztak haza 1990 után (a többit itthon hozták létre a hajdani KISZ-esek, munkásőrök, 
stb., akik azt sem tudták-tudják, hogy mi a Horthy-féle Vitézi Rend, de tudják, hogy melyik párthoz kell dörzsölődni!) füzesgyarmati 

vitézavatása volt. Ilyen nem volt még településünkön, és nem valószínű, 
hogy lesz. Csodálatos közönség jelent meg. Jöttek Ausztráliából, Svédor-
szágból, Ausztriából, Kárpátaljáról, Erdélyből és itthonról (fájdalom, innen 
a legkevesebben!). A nagyon felemelő ünnepi ökumenikus istentisztele-
tet megelőzően szólt a gyülekezethez Habsburg Ottó fia, Habsburg György 
megrázóan igaz üzenettel a megmaradásunkat illetően. Majd Habsburg 
Lotharingiai Habsburg József Károly, a Vitézi Rend főkapitánya felavatott 
több mint 30 új vitézt. Megrendítően szép volt az egész szertartás!!! Ilyen 
nem volt még a vidéken sem! Jelen sorok írója megkapta a Vitézi Rend 
Középkeresztje Egyházi kitüntetést a nemzet érdekében kifejtett tevékeny-
ségéért feleségével. Köszönjük az elismerést!

Áldással: Balázsi László ny. lelkész, mb. unitárius püspök

reFormátUS eGyház hírei ‒ honfoglalók és Felfedezők

Gyönyörű nyárvége és ősszel gyülekezeti életünkben...
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Szüreti mulatság, felvonulás és bál
Időpont: 2018. szeptember 28-29. 

Helyszín: Szeptember 28. 17:00 óra Vésztői Tájház

Szeptember 29. 12:00-től szüreti felvonulás, majd 20:00-tól 

szüreti bál a vésztői Sinka István Művelődési Központban
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Megvilágosodás napja
Időpont: 2018. október 5.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13. Szüreti bál
Időpont: 2018. október 13. 18:00-03:00

Helyszín: Szeghalom, Bíróság előtt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

„Tegyünk ma a holnapért!”-Rózsaszín szalagos séta
Időpont: 2018. október 20. 14:00 óra

Helyszín: Közösségi Központ

További információ: 
� 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.

� 66/470-395 � fuzesgyarmat@tourinform.hu

⌨ www.sarretitura.hu • www.tourinform.hu

� A Tourinform iroda nyitvatartása:

H-P: 9.00 – 17.00 • Sz-V: zárva

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform irodába (Kossuth 
u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mailben (fuzesgyarmat@tou-
rinform.hu) október 20-ig. A helyesen válaszolók között 1 db, a 
Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül kisor-
solásra! A novemberi számban a nyertes nevét közzé tesszük. 
Elakadt? Jöjjön be az irodába, és segítünk!

1.  Mit helyezett el az „Életet az éveknek” nyugdíjas klub a 
Madarasi Hargitán?

 a, kopjafát b, koszorút
 c,  Füzesgyarmat és Szeghalom városok címerével ellátott 

zászlókat

2.  Hány éves a Füzesgyarmaton előadást tartott Dr. Bálint 
György?

 a, 99 b, 77 c, 88

3.  Hány horgász vett részt a Dr. Csonti Ferenc horgász emlék-
versenyen?

 a, 50 b, 10 c, 45

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

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

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

Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyarmatról, melyek a TOTÓ 
kérdései közé bekerülnek! Aktivitását hűtőmágnessel jutalmazzuk!

Előző számunk nyertese: Pelléné Lizák Klára! GRATULÁLUNK!

TÁBOROZÁSOK A Lovas Barátok Egyesületének az idei nyár sem zajlott más-
képp az elmúlt évekhez képest, hiszen másfél hónapon belül három csoportot is 
vendégül láttunk az egyesület központjában, a Lovas Centrumban.

ERZSÉBET-TÁBOROK Elsőként említsük meg a pályázat útján megrendezésre 
kerülő kettő Erzsébet-tábort. Az első tábor június 25. és 29. között 24 gyermekkel, a 
második tábor pedig július 23. és 27. között 33 gyermekkel zajlott. Minden általános 
iskolás nagyon jól érezte magát, több programmal is készültünk nekik az 5 napig 
tartó táborra. Többek között kézműves foglalkozás, ügyességi verseny, valamint az 
elengedhetetlen lovaglás tarkította hétköznapjainkat, valamint a csütörtöki napon 
kirándulásra is sor került. Az első táborral Gyulára látogattunk el, ahol megnéztük 
a Gyulai várat, továbbá a Sióréti Lovas Centrumban sorverseny és lovaglási lehető-
ség is volt. A második táborral a Szarvasi Arborétum és a Mini Magyarország volt az úti cél, amit egy kis hajókázás is szépített.

LOVAS TÁBOR A két tábor között egy hagyományos lovas tábor is lezajlott július 9. és 13. között 36 táborozóval, ahová több tele-
pülésről is érkeztek különböző korosztályból. Többen visszatérő gyermekek voltak, néhányan pedig csak most kezdték a lovakkal való 
barátkozást. Ezen a héten napi kétszer lovaglásra volt lehetőségük a táborozóknak, közben természetesen kézműves foglalkozások, 
ügyességi sorversenyek is voltak, amit szintén nagyon élveztek a jelenlévők. Mindezek mellett betekintést nyerhettek a lovak körüli 
tennivalókba, a mindennapi teendőkbe, kipróbálhatták a kocsikázást is. Ebben a táborban a lovaglás kapta a hangsúlyt, ezáltal megis-
merhették részletesen a ló- és lovasfelszerelést, magát a lovaglás fortélyait, valamint a huszár ruhában is gyönyörködhettek. A héten 
egy lovas totó is kitöltésre került, ahol felmértük tudásukat a tanultakkal kapcsolatban, ezzel is fejlesztve a lovakkal kapcsolatos isme-
reteket. A gyermekek mindhárom táborban búcsúzásként az utolsó napon egy csoportképpel vagy egyéni képpel ellátott névre szóló 
emléklappal távoztak tőlünk, mellyel megköszöntük heti kitartásukat, reménykedve jövő évi ismételt találkozásunkban. A táborban való 
kézműves foglalkozást Kleiber Zoltánné, Lovász Ilona és Rézné Doma Katalin segítette, akiknek nagyon köszönjük kitartó és szorgalmas 
munkájukat. Köszönjük Bátori Ágnes, Kovács Réka és Varjas Dorina munkáját, akik mindegyik táborban segítették diákmunka keretein 
belül a tábor gördülékeny lebonyolítását. Továbbá köszönjük Takács Attila fővadásznak, hogy a természetben való sétálás és erdőjárás 
során betekintést nyerhettek a gyerekek az állatok és növények világába.

Vad Judit

Lovas táborok


