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Sűrű és eseményekben gazdag időszak áll előttünk, hiszen idén két választás is lesz, de mind-
ezektől függetlenül élni kell a mindennapokat a településen, és nyilvánvalóan egy felelősségteljes 
önkormányzat hosszabb távon tervez, mint egy-egy választási ciklus, és hosszabb távra alkotja meg 
a város fejlesztési koncepcióját. Erről, pontosabban erről is kérdeztük Bere Károly polgármestert.

‒ Való igaz, Füzesgyarmat az otthonunk, és városvezetőként is így kell gondolni rá, amikor előre 
akarjuk vinni az itt élő emberek sorsát, a település fejlődését. Vannak olyan fejlesztések, amelyek egy 
kisebb kört érintenek, mint például a megindult belvizes építkezés a Zrínyi utcán, vagy a Nagyváradi, 
Vajda, Csokonai és Szabadkai utcák hamarosan elinduló aszfaltozása, és vannak nagyobb léptékű 
beruházások, tervek is, amelyek a település egészére kihatnak. 

‒ Ilyen lehet például a tanuszoda átadása? 
‒ Igen. Többek közt a Kiserdei uszodáról is beszélhetünk. A létesítmény gyakorlatilag elkészült. 

Jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás folyik. Reményeink szerint májusban átadhatjuk 
ezt az impozáns, és bátran mondhatom, minden tekintetben XXI. századi követelményeket kielégítő 
intézményt a nagyközönségnek, a gyarmatiaknak, amelynek révén egy újabb olyan létesítménnyel 
gazdagodik a város, amely lehetőséget biztosít a sportolásra, a szabadidő tartalmas eltöltésére és 
persze általa az egészségesebb életmód gyakorlására is.

‒ Vannak még hasonló beruházások, amelyek az egész település életére kihatással lehetnek?
‒ Ilyen nagyobb beruházás a „Zöld város” fejlesztési program, amelynek köszönhetően megújul-

hat, megszépülhet a belváros. Sétányok kerülnek kialakításra, új kandeláberek kerülnek kihelyezésre, 
járdák kerülnek felújításra. Egyszóval megszépül, új köntösbe öltözhet a város. Amit fontos ennél 
a programnál kiemelni, hogy egy új, valódi rendezvénytér is kialakításra kerül, amelyre már régóta 
nagy szüksége van Füzesgyarmatnak. Ezt megtapasztalhattuk idén is, mivel hosszú ideig kellett gon-
dolkodni azon, hogy kerül megrendezésre a Füzes Fesztivál. Végül abban maradtunk, hogy a korábbi 
helyszínen marad, tehát a sportpályán, de hosszú távon csak egy valódi rendezvénytér jelenthet majd 
megoldást, amelyet ennek a pályázatnak a keretében meg is valósíthatunk. Sajnos kissé lassan ha-
lad a dolog, mivel igen bonyolult az engedélyezési eljárás, de reményeink szerint hamarosan útjára 
indulhat a program. 

‒ Végezetül, ha már szóba kerültek a választások, és a hosszabb távra tervezés, meg kell kérdez-
ni, hogy a polgármester is hosszabb távra tervez-e?

‒ Nyilvánvalóan szeretném folytatni a megkezdett munkát, a követkető önkormányzati választás 
után megvalósítani azokat a terveket, amelyeket elindítottunk, és nyomot hagyni egy olyan település 
életében, amely idén ünnepli fennállásának 800. évfordulóját, és a fürdője is fél évszázados, de előt-
tünk áll még egy másik választás, méghozzá az Európa Parlamenti választás, amelyen sok kérdésre 
adhatunk választ. Eldönthetjük, hogy fontosak-e számunkra a meglévő értékek, a keresztény Európa, 
a nemzeti hagyományaink, vagy hagyjuk mindezt veszendőbe menni. Jómagam azon a véleményen 
vagyok, hogy meg kell védeni a meglévő keresztényi és nemzeti értékeinket, és ennek érdekében el 
is kezdtük az aláírásgyűjtési akciónkat, amelyhez bárki csatlakozhat. Ha már a keresztényi értékeknél 
tartottunk, akkor ezúton is szeretnék minden füzesgyarmati lakosnak, családnak kívánni áldott és 
békés húsvéti ünnepeket.

A polgármestert kérdeztük!

Születések
Nagy Milán 2019. 03. 07.
Török Bendegúz 2019. 03. 08.
Török Csanád 2019. 03. 08.
Bökfi Csaba 2019. 03. 10.
Nagy Flórián Nimród
 2019. 03. 26.

ÖnkormányzAti 
hírek

 Elfogadásra került a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum 
által működtetett Napközi konyha 2018. évi működéséről szóló 
beszámolója.

 A Képviselő-testület felülvizsgálta a bölcsődei ellátás 
szolgáltatási önköltségét. Tekintettel arra, hogy a gondozásért 
külön személyi térítési díjat nem kíván megállapítani, az intéz-
ményi térítési díjat nulla forintban határozta meg.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint a Hegyesi János 
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény fenntartója, a 
Könyvtár 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, va-
lamint 2019. évi munkatervét és a 2019. évi szolgáltatási díjait 
elfogadta.

 Az elmúlt évek során egyes önkormányzati rendele-
tek tekintetében jelentős változások mentek végbe, továbbá 
előírás, hogy az azonos vagy hasonló életviszonyokat azo-
nos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg 
ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni, ezért elvégez-
ték az érintett helyi rendeletek felülvizsgálatát. A következő 
rendeletek kerültek felülvizsgálatra és megalkotásra: A köz-
területekre és a közösségi együttélés alapvető szabályaira 
vonatkozó rendelet, A helyi adókról és a talajterhelési díj-
ról szóló rendelet, A közszolgálati tisztviselők juttatásairól. 
A helyi jelentőségű és szakmai díjak szabályozása, Az egész-
ségügyi alapellátás körzeteinek meghatározása, A kiadások 
készpénzben történő teljesítéséről szóló rendelet, Államház-
tartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó ren-
delet, A szociális ellátások, a gyermekjóléti szolgáltatások va-
lamint a térítési díjak szabályai.

A felülvizsgált rendeletek a www.fuzesgyarmat.hu honlap 
Rendeletek menüpontja alatt olvashatóak, valamint a követ-
kező lapszámban rövid tájékoztatást nyújtunk e rendeletekkel 
kapcsolatban.

 Jóváhagyásra került Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
2019. évi közbeszerzési terve. 

 A Képviselő-testület a Füzesgyarmat, Kossuth utca 90. 
szám alatt lévő, üzletsoron található ingatlanrész elővásárlási 
jogáról lemond, a kérelmet benyújtóhoz érkezett konkrét vá-
sárlási szándék megvalósulása érdekében.

A Napközi konyha beszámolója, valamint a Hegyesi János Vá-
rosi Könyvtár és Közművelődési intézmény beszámolója, mun-
katerve és szolgáltatási díjai megtalálhatóak a www.fuzes-
gyarmat.hu honlap Testületi ülések / 2019. évi előterjesztések 
menüpont alatt.

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

1.  Hány éves idén a Kastélypark Fürdő?
 a, 50 b, 100 c, 20

2. Hol kerül megrendezésre a Civil Korzó?
 a, a Tourinform irodában b, a Közösségi Központban
 c, a Kastélypark Fürdőben

3.  Hány versenyző mérte össze tudását az alsós iskolai 
mesemondó versenyen?

 a, 62 b, 52 c, 48

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

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

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

A februári számban megjelent TOTÓ nyertese: Nagy Imréné, gratulálunk!
Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben Füzesgyarmatról, melyek a TOTÓ 

kérdései közé bekerülnek! Aktivitását hűtőmágnessel jutalmazzuk!

„A mozgás legyen a gyógyszered”
A Közép Európai Rekreációs Társaság a Dél Alföldi Gyógy és Termálfürdők Közhasznú 
Egyesület együttműködésével megvalósuló program célja a Dél alföldi Régióban olyan 
komplex egészségfejlesztési szolgáltatási rendszer kialakítása, mely a felnőtt lakosság aktív 
részvételével valósul meg egészségük fejlesztése érdekében.

A régió 24 településének fürdőiben a program keretében egészségfejlesztő testmozgás és szabadidő 
sporteseményeken, fül gégészeti szűrővizsgálaton lehet részt venni, táplálkozási és életmód 
tanácsadást lehet igénybe venni.

A programokra várunk mindenkit, aki szeretne többet tudni az egészségmegőrzésünkért 
hogyan tehetünk többet rekreációval.

Következő esemény:   Füzesgyarmat, 2019. május 12. vasárnap
A Füzesgyarmat Kastélypark Fürdőben

Kezdési idő:  regisztráció  13 órától

tól           Regisztráció
tól           Életviteli Klub
tól           Aquafitness

tól         Szauna szeánsz

Közben: Táplálkozási tanácsadás
Fül , gégészeti tanácsadás
Íjászat

, kézműves foglalkozás
Vizes játékok, sportversenyek
Vízi kerékpározás

00007 kódszámú, „A felnőtt lakosság prevenciós célú 
egészségfejlesztése a szabadidősport révén” című projekt. A projekt az 

urópai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

április 25-én, csütörtökön
Füzesgyarmaton a piacon.

Muskátli 300 Ft    Dupla futó 6 db 1200 Ft
Orchidea 2 ágas 1800 Ft
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Majális
Időpont: 2019. április 26-27.

Helyszín: Szeghalom, Szabadság tér
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

24 órás salaktaposás
Időpont: 2019. április 27-én 17.00 órától

Helyszín: Szeghalom, Városi Sporttelep
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hangfürdő
Időpont: 2019. április 28. 16.00 óra

Helyszín: Füzesgyarmat, Közösségi Központ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Városi Majális
Időpont: 2019. május 1.

Helyszín: Kastélypark Fürdő
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mudfield akusztik koncert
Időpont: 2019. május 17.

Helyszín: Szeghalom, Ambrus Mozgó
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Az ajtó – Havas Judit előadóművész
monodráma estje Szabó Magda regényéből
Időpont: 2019. május 22. 18.00 óra

Helyszín: Szeghalom, Városi Könyvtár
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Városi gyereknap
Időpont: 2019. május 26.

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

Most, amikor kiárasztod lelkedet és megújulnak mindenek, Hozzád esedezünk létünk nagy Húsvét és Tavaszvárako-
zásában, mert békességet kérünk Tőled, hogy ünnepünk áldott lehessen. Nincs béke nem csak az olajfák alatt, távolabb 
sincs, egyik égtájon sincs, hiszen a teremtés koronája, világot formáló terved munkatársa, az Ember, elfeledve küldetését, 
hivatását, oly sok helyen békétlenkedik, öl, pusztít, rombol. Húsvétban a Győztest akarjuk ünnepelni, de Őt csak úgy le-
het, ha sokan leszünk a babitsi gondolat szerint „ki először mondja ki azt a szót, / ki először elmeri mondani, / kiáltani, 
bátor, bátor, / azt a varázsszót, százezrek / várta, lélegzetadó, szent, / embermegváltó, visszaadó, / nemzetmegmentő, 
kapunyitó, / szabadító drága szót, / hogy elég! hogy elég! elég volt”…”Ugye ezt akarod Te is, édes Istenünk, és a húsvéti 
ünnep élményvilágával erre akarsz figyelmeztetni? Atyai szereteted, irgalmad úgy vigyázzon rám és mindannyiunkra, 
úgy vezesse lépteinket, szándékainkat, hogy veszélyben van, veszélybe kerülhet minden érték, amiért megszenvedett 
a názáreti Mester, és minden hitvalló keresztény-magyar itt, a Kárpát medencében, mert az Ő „sírja is reszket a szent 
honban.” Tavaszi zsoltárral az ajkamon, húsvéti hittel a szívemben úgy szeretném népem, nemzetem, minden jóakaratú 
ember fülébe kiáltani, szívébe írni, hogy a nagypéntekes tévelygésekben, a békétlenségben, háborúságban meghalnak 
az álmok, hallgatnak a múzsák, elhervad az élet, hangtalanná, színtelenné válnak az ezerszínű-dallamú erdők és mezők, 
elnémulnak az ég madarai, teremtés előtti káosszá lesz az otthonunk, a Földünk, világunk. Akkor majd sírni fogsz a világ 
felett, mint Jézus tette Jeruzsálem felett, hogy miért is teremtettél embert, mert ismét elárultuk a szeretetet, ismét keresz-
tet ácsoltunk gyűlölségből, irigységből, bemocskoltuk ismét az emberiség „szépbe szőtt hitét.” Tégy erőssé Atyánk, hogy 
ne legyünk hitéletünk, nemzeti létünk bujdosói. Megrázó a figyelmeztetése nagy írónknak-költőnknek, Wass Albertnek: 
„Sokszáz éves Nagypénteknek / sohasem lesz vége?...Így lettünk országút népe, / idegen föld csavargója, / pásztortalan 
jószágféle. / Tamással hitetlenkedő, / kakasszóra péterkedő, / júdáscsókkal kereskedő. / Soha-soha békességgel / Krisz-
tus Úrban szövetkező. / Te kerülsz föl? Bujdosom én! / Én vagyok fönt? Bujdosol te! / Egynek közülünk az útja / mindig 
kivisz idegenbe! / Bizony jól mondja a nóta, / hogy elmegyünk, el-elmegyünk, / messzi nagy utakra megyünk, / Messzi 
nagy utak porából / bizony köpönyeget veszünk. / S ebben a nagy köpönyegben, / sok-sok súlyos köpönyegben / bizony 
pajtás, mondom néked: / rendre-rendre mind elveszünk!” Jóságnak Istene, add, hogy a húsvéti hitben mind egymásra 
találjunk és megmaradjunk testvéri szeretetben, mert együtt kell az összetartozás, megmaradás Tornyát (Ady gondolata), 
békében felépítenünk, ami mindannyiunkat megvédhet nemzedékről nemzedékre. Áldott Húsvétot, Füzesgyarmat!

Balázsi László ny. lelkész, mb. püspök

húsvéti beszélgetés a teremtővel...

Március 22-én, a Víz Világnapján egy hangulatos, tárlatnyitással egybekötött díjá-
tadó rendezvényen vehettem részt a Kastélypark Fürdőben. A kétfordulós verseny első 
etapjára az iskolában került sor „A gyerekek fejlődéséért a Sárrét csücskében” című 
EFOP pályázat keretében, amelyen minden alsós tanuló részt vett. Innen évfolyamon-
ként 6 tanuló került tovább, és a második fordulóban ők témaként azt kapták, hogy a 
fürdő 50. évfordulójára alkossanak valamit.

A díjazott művekből tárlatot állítottak össze a fürdőben, amelyre a TOP 5.3.1 Össze-
fogással a helyi közösségek életminőségéért elnevezésű pályázat adott lehetőséget. 
A kiállítás megnyitóján került sor a díjak átadására a már fent említett időpontban és 
alkalomból, tehát a Víz Világnapján mind a négy korcsoportban. Elsősöknél: I. Sándor 
Zita 1.b, II. Tarr Enikő 1.b, III. Gombos László 1.a. Másodikosoknál: I. Gyáni Dorina 2.b, 
II. Szijjártó Balázs 2.b, III. Aggott Laura 2.a. Harmadikosoknál: I. Budai Martina 3.a, II. 
Patai Alma Zóra 3.b, III. Bak Lajos 3.b. Negyedikeseknél: I. Pál Sándor 4.a, II. Textor Sára 
Andrea 4.b, III. Lukács Ákos 4.a.

A versenyre felső tagozatos rajzok is érkeztek. Közülük könyvjutalomban részesül-
tek: Czinege Lídia 5.a, Szabó Anita Angelika 5.a, Éri Barbara Erzsébet 5.b, Székely Nor-
bert 6.c, Nemes Karola 6.b, Vámos Adrienn 6.b, Mata Andrea 8.b, Éri Tibor Dániel 8.c, 
Vámos Zsombor 8.b, Herczeg Éva 8.b, Patai Zita Éva 8.b.

A tárlatot Doma Katalin nyitotta meg, míg a díjakat Bere Katalintól vehették át a 
lelkes gyerekek. A kiállításon, amely április 7-ig volt megtekinthető, egy babcsíráztatási 
kísérlet és Masaru Emoto japán kutató vízkristály képei is bemutatásra kerültek. kz

Iskolánk márciusban csatlakozott a TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért orszá-
gos programhoz, diákjaink az egyik hétfő délutánt Füzesgyarmat tisztábbá tételével töltötték, 
szomorúan gyorsan teltek a kapott szemeteszsákok. Hetedikeseink idén is részt vettek a Szakma 
Sztár Fesztiválon Budapesten, osztályfőnökeik kíséretében. A 7. évfolyam emellett még felkészült 
a március 15-ei műsorra is, ami most is nagyon színvonalasra sikerült, és előadták nem csak 
társaik előtt, hanem a városi ünnepségen is. A márciusunk viszont főként a versenyekről szólt, 
íme, néhány: Lehetőségünk volt idén is megszervezni a megyei Szépíróversenyt, ahol iskolán-
kat képviselve második helyezést ért el korcsoportjában Rácz Dorina, harmadikat pedig Szilágyi 
Veronika. A területi Mezei futóversenyen továbbjutott, majd megyei szinten negyedik lett Nagy 
Nikolett tanulónk, aki ezzel továbbjutott az országos fordulóba is. A NyelvÉsz verseny megyei 
fordulóján Székely Tamás és Földi Annamária is ötödik lett saját korcsoportjában, az alsós Behán 
Zsófia pedig nyolcadik helyezést ért el. Az Arany János anyanyelvi verseny országos döntőjén 
Földi Annamária nyolcadikként végzett.

Az alsós iskolai mesemondó versenynek idén is a füzesgyarmati Hegyesi János Városi Könyvtár 
és Közművelődési Intézmény adott otthont. Arany minősítést ért el első évfolyamon Hegyesi Léna, 
Gyáni Karolina és Sándor Zita. Második évfolyamon Szijjártó Balázs, Kovács Hanna Virág, Bánsághy 
Lara Ágnes és Farkas Botond. Harmadik évfolyamon Kártik Janka és Hajdu Ruben. Negyedik évfo-
lyamon Vámos István és Zsibrita Hanna. A négy évfolyamról összesen 52 versenyző mérte össze 
tudását. Megrendezésre került az immár hagyományosnak számító tornaverseny is, ami két dél-
utánon zajlott le a Városi Sportcsarnokban. A helyezetteket felsoroljuk, elsőtől harmadik helyig.

Alsós tornaversenyen talajgyakorlat kategóriában: 1. évf., lányok: Kiss Fanni Laura, Vámos 
Viktória, Mikolik Nelli. A fiúk: Szalóki Krisztián, Novák Dávid, Homonnai Bendegúz. 2. évf., lányok: 
Aggott Laura, Bánsághy Lara Ágnes, Demján Angelika. A fiúk: Farkas Botond, Szijjártó Balázs, Talpa 
Szabolcs. 3. évf., lányok: Behán Zsófia, Kártik Janka, Puskás Ivett. A fiúk: Bátori Zoltán, Varjas Tibor, 
Járosi Viktor. 4. évf., lányok: Szőke Zsófia, Bak Ágnes Panna, Zsibrita Hanna. A fiúk: Pál Sándor Ben-
ce, Papp János, Vámos István. Szekrényugrás kategória, 4. évf., lányok: Mata Zsófia, Zsibrita Hanna, 
Bak Ágnes Panna. A fiúk: Pál Sándor Bence, Papp János, Vámos István.

Felsős tornaversenyen talajgyakorlat kategóriában: 5. évf., lányok: Szabó Réka Anna, Pipó 
Janka, Dienes Réka. 6. évf., lányok: Szilágyi Veronika Emma, Kovács Liliána Ildikó, Gergely Gréta 
Amira. A fiúk: Bányai Tibor Ádám, Székely Norbert, Bujdosó Szilárd Bendegúz. 7. évf., lányok: Vincze 
Szilvia, Megyesi Gabriella, Tóth Sára. 8. évf., lányok: Mata Andrea, Szarka Zita, Kovács Eszter Sára. 
A fiúk: Talpa Olivér Miklós, Rácz Gergő, Lukács Gábor. Szekrényugrás kategóriában 5. évf. lányok: 
Szilágyi Szilvia, Dienes Réka, Szabó Réka Anna. A fiúk: Palotai Viktor, Hajdu Levente, Nagy Tamás. 
6. évf., lányok: Füredi Dóra, Macht Rozina, Nagy Nikolett. A fiúk: Szabó Márton Imre, Jámbor Nán-
dor László, Szabó Dániel Lajos. 7. évf., lányok: Földi Annamária, Horváth Fruzsina, Hajdu Maja. A 
fiúk: Mata Szabolcs, Dobos Dávid, Báthori Tamás. 8. évf., lányok: Bányai Erika Tímea, Kovács Eszter 
Sára, Csák Szabina Patrícia. A fiúk: Rácz Gergő, Székely Tamás, Kovács Patrik. Gerendagyakorlat 
kategóriában csak lányok indulhattak, a helyezettek 5. évf.: Szabó Réka Anna, Czinege Lídia, Pipó 
Janka. 6. évf.: Kovács Liliána Ildikó, Homonnai Andrea, Bátori Petra.7. évf.: Megyesi Gabriella, Hajdu 
Veronika, Tóth Sára. 8. évf.: Mata Andrea, Szarka Zita, Csák Szabina Patrícia.

iskolai hírek

rajzpályázati felhívás

„A Földet nem 
apáinktól örököltük, 
hanem unokáink-
tól kaptuk kölcsön” 
(David Brower)

A víz világnapját 
az ENSZ kezdemé-
nyezésére 1993 óta 
minden évben már-

cius 22-én ünnepeljük a világ minden pontján. Célja az, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét a tiszta víz fontosságára, 
a vízi élőhelyek veszélyezettségére.

Óvodapedagógusként azt gondolom, nagy felelősségünk van a gyermekek környezettudatos magatartásának, szem-
léletének megalapozásában, mivel a viselkedésünk s az általuk látott minta meghatározó lehet számukra a későbbiek-
ben. A mi feladatunk is a szűkebb és tágabb környezet, kulturális értékek megismertetése a gyermekekkel.

A Szivárvány csoportban két hetes projekt keretében foglalkoztunk a víz fontosságával. Megismerkedhettek a gyer-
mekek a víz tulajdonságaival, a tisztán tartásnak fontosságával és természetesen a vízben élő élőlények egy részével is. 
A gyermeki kíváncsiságra és érdeklődésre alapozva egy kirándulást szerveztem a füzesgyarmati Bányatóhoz, ahol a gyer-
mekek egy jó példát láthattak arra, hogyan lehet egy tavat rendben tartani. Megbeszéltük, hogy miért nagyon fontos a 
vizek tisztán tartása. Testközelből megnézhettek néhány halfajtát, megismerkedtünk a horgászás folyamatával. Ezt követő 
napjainkat erre az élményre építettük, különböző játékos tevékenységeken keresztül, bővítve a szabadjáték eszköztárát, 
hiszen a gyermek fő tevékenysége a játék, és így ismerkedik az őt körülvevő világgal. Továbbá természetsarkunkba egy 
akváriumot is telepítettünk be a gyermekekkel az elképzeléseik alapján, a halak gondozásáért a gyermekek is felelősek.

Szerintem tartalmas és gazdag két hetet tudhatunk magunk mögött, és remélem sikerült elültetnem a gyermekekben 
a környezettudatosság magocskáját. Nagy Judit, a Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda óvodapedagógusa

A víz világnapja a szivárvány csoportban

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önö-
ket, hogy a korábban megjelent hulladék-
szállítási naptárban, április hóban, a vegyes 
hulladék elszállítása, illetve a zöldhulladék 
ürítése tévesen lett közölve.

2019. április 29-e (hétfő) helyett a ve-
gyes hulladék elszállítása 2019. április 30-a 
(kedd). A zöldhulladék elszállítása 2019. 
április 24-e (szerda).

Az esetleges kellemetlenségekért szíves 
elnézésüket kérjük!

 
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Non-
profit Zrt.

közlemény
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Május 12-én, vasárnap délelőtt 9 órától, minden Füzesgyarmati családot 
egy játékra invitálnak a településen működő civil szervezetek. A játékos kedvű ci-
vilek, egyesületek abból is adnak egy kis ízelítőt, hogy mit tevékenykednek egész évben, és 
felajánlják a csatlakozás lehetőségét a játékosok számára. A játékos kedvű családok, legalább 
3 fő, a civilek játékhelyei között „korzózva”, sétálva ismerkednek az egyesületekkel, és minden 
szervezetnél egy – egy feladatot oldanak meg. A megoldásért pontokat kapnak, és a játék 
végén az összesített pontszámok alapján megtudjuk, melyik füzesgyarmati család a legjobb 
„vetélkedő” család. A Civil Korzó helyszíne a Kastélypark Fürdő lesz, ahova ezen a napon in-
gyenes lesz a belépő a játékra regisztrált családoknak. A játékok között lesz fűszerfelismerés, 
almahámozás, kincskeresés, térképrajzolás, saccoló, egyensúlyozó, és még sok minden más. 
Minimum 3 fős családok jelentkezését várjuk, lehet apa, anya, gyerek, de tagja lehet a csa-
patnak a nagyszülő vagy a szomszéd néni, mint fogadott nagyszülő is. A jelentkező családok a 
rajtnál kapják meg a játéklapot, és az utolsó állomáson leadva – összesítik a pontszámaikat –, 
a legmagasabb pontszámot elért csapat győz. Az oklevél mellé értékes jutalmat is adunk. Az 
első díj: egyhetes lovas-tábor teljes ellátással, 1 fő részére. Második, harmadik díj: egy - egy 
roller. A következő díjat pedig kisorsoljuk a többi résztvevő csapat között.

Esélyt adunk a nyerésre, ezért hát itt a helyed. Játékra regisztrálni: gergely0505@gmail.com 
e-mail címen lehet. Szeretettel várunk mindenkit.

Gergely Mária, FVSZE Elnök

Civil korzó Füzesgyarmaton
A Füzesgyarmati Család és KarrierPONT 2018. novembere óta minden hónap utolsó szerdai 

napján szervezi meg, és ad otthont a Füzesgyarmat, Klapka u. 34. szám alatti Civil Házban a cím-
ben szereplő programnak. Dobóvári Béla klinikai szakpszichológus vezetésével, kiscsoportos fog-
lalkozás keretein belül minden hónapban a csoport tagjai keresik és tanulják a mindennapokban 
fellelhető örömök megtalálásának kulcsát.

A csoportfoglalkozások témái között szerepel, hogyan kell lezárni egy-egy életszakaszt ma-
gunk után, hogyan lehet megtalálni és felismerni nap nap után a hétköznapokban fellelhető apró 
örömöket. Hogyan kell ezeket értelmezni, és hálát adni azért, amink van. Magyarországon, mond-
hatni, „népbetegség” a depresszió. Ezért is volt számunkra is az egyik legfontosabb és leghosszab-
ban alkalmazható terápia, amelyet mindennap alkalmaznunk kellene, a hálagyakorlat. Szerintünk 
nem titok, ha eláruljuk, hogy ezt bizony időközönként mindenkinek alkalmazni kellene. Semmi 
nem kell, csak egy füzet, egy toll és egy pár perc magunkra legalább este, lefekvés előtt, amikor 
átgondoljuk, hogyan telt el a napunk, és melyek azok az apróságoknak tűnő dolgok, amelyek nem 
mindenkinek adattak meg. Ha naponta csak 3-5 dolgot tudunk felsorolni, és papírra vetni azt, 
szembesülünk azzal, hogy valóban volt az adott napon elég öröm az ember életében, amiért ér-
demes ebben a világban élni. Meg kell tanulnunk örülni mindennek, ami arra késztet bennünket, 
hogy tegyük a dolgunkat a világban, és bár sokszor gondoljuk azt, nem vagyunk fontosak, mégis 
meg kell találnunk azokat az embereket, akik számára lényeges a jelenlétünk.

A foglalkozások másik legnépszerűbb témája pedig – szintén nem véletlenül – a relaxáció. 
Technikák, gyakorlatok elsajátítása mellett fontos a csoport számára a ventilláció. Hiszen a min-
dennapi életben fellelhető stresszforrások súlyos következményei lehetnek egyes betegségek 
kialakulásában. Ennek leküzdésére, a kiegyensúlyozottabb hétköznapok reményében számos 
gyakorlat bemutatása és tanítása, tanulása a cél. Ezek alkalmazása szintén segítheti az embert a 
boldogabb élet keresésében, mert mindenki körül ott repdes a boldogság kék madara.

Antal Ágnes, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde

A Boldogság kék madara

Az elmúlt 7 évben több olyan fiatalt sikerült bemutatnom a he-
lyi újságunknak köszönhetően, akiket az élet más helyszínekre 
sodort. Egy valami azonban közös bennük: mindannyian Füzes-
gyarmatról származnak. Ebben a hónapban Sághy Viktor ad egy 
rövid betekintést életútjába. 

A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium és Művészeti Szak-
középiskolában végeztem alkalmazott grafikusként. Itt tanultam 
meg a művészet alapjait, az akttól a csomagolás tervezésig, va-
lamint felfedeztem a szobrászat és a számítógépes grafika irán-
ti szenvedélyemet. A tanulmányok mellett egy másik váratlan 
ajándéka is volt az iskolának. Ugyanis 5 évvel utána beteljesült 
a kamaszkori szerelem, akkori osztálytársam személyében, aki 
most már a feleségem. Úgy gondolom, minden ember életében 
vannak olyan személyek, akik meghatározóak. Rám legnagyobb 
hatással édesanyám és bátyám voltak, hiszen ők mindig hittek 
bennem. Édesanyám mindent megtett értünk, akkor is, ha sokszor nehéz élethelyzetben voltunk. Bátyám 
pedig megtanított a számítógépes játékfejlesztés rejtelmeire. Számomra ő mindig olyan volt, mint egy 
világítótorony, mutatta az utat. Nélkülük nem lennék ott, ahol ma vagyok, persze ezeket is csak utólag 
látom ilyen tisztán. Azt szokták mondani: “Járt utat a járatlanért el ne hagyj”. Szerintem ez a tanács nagyon 
hasznos lehet, ha azt akarjuk elérni, amit eddig is. Viszont, ha új dolgokat akarunk, akkor bizony új útra kell 
lépnünk, ami nem könnyű. Egy új úton kihívások és meglepetések várnak. Ezért két dolgot kell magunkkal 
vinnünk; a hitet abban, hogy egyszer célba érünk és a bizalmat, hogy mindig elég csak a következő lépést 
látnunk. Mi erre rájöttünk, külföldre költöztünk feleségemmel. 2012 novemberében utaztunk Glasgowba 
a legendás Skót városba, egy jobb élet reményében. Sem a döntés, sem a változás nem volt könnyű, 
de azt kell, hogy mondjam, teljesen megérte. A legtöbb fiatal sajnos biztos munka nélkül megy külföld-
re, én viszont konkrét munkaajánlattal mentem ki. Már évek óta a játékfejlesztésben dolgoztam, amikor 
megtaláltam egy kis Glasgowi céget, a One Thumb Mobile-t. Nagyon tetszett nekik a munkám. Elkezdtem 
megszervezni egy csapatot és kiadni a munkát másoknak, amolyan külsős producerként működve. Másfél 
év otthonról való menedzselés után úgy döntöttünk, hogy a stúdió részeként, mint Művészeti Igazgató 
folytatom a munkát. Egy pár év alatt 10-ről 50 főre növeltük a stúdiót, mely azóta kinőtte magát és most az 
Ázsiai piacon működik. A művészet mindig közel fog állni a szívemhez, két éve viszont egy új szenvedélyt 
találtam. Ez a szakma „coaching” néven vált ismertté nyugaton. Felénk ez még mindig nagyon új keletű. 
Röviden a coach egy olyan személy, aki segít elérni a céljaidat és rávilágítani dolgokra anélkül, hogy taná-
csot adna. Jelenleg a coaching praxisomat építem, mint vállalkozó. A régi szakmám pedig jó segítség addig 
is. A munkám a hobbim. Sokat tanulok az emberi viselkedésről és üzletről. Rendszeresen járok edzeni és 
meditálok a testi-lelki épségem megőrzéséért. A jövőbeli tervem, hogy teljes időben coach-ként dolgozzak, 
és hamarosan nagyon szeretnénk gyereket vállalni feleségemmel.

Füzesgyarmatra sokszor gondolok, hiszen eszembe jut a nyáron frissen nyírt fű illata, mikor az ágyon 
kidőlve pihenek egy barátokkal átstrandolt nap után. Ez a hely mindig az otthon marad, ahova szívesen 
visszatérek. Suchné Szabó Edit

Alapítványunk 2018-ban a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán NEA-MA-18-M-0064 azo-
nosító számmal sikeresen szerepelt. Az „Állatpark működése 2018” elnevezésű pályázat keretében 
sikerült több dolgot beszereznünk. Ezek olyan fontos használati eszközök, amik a mindennapi 
munkát nagyban segítik. Beszereztünk a működéshez szükséges irodaszereket és egy laptopot, 
így ismertebbé tudjuk tenni az alapítványt. Az állatokat segítő önkéntesek most már az alapítvány 
által biztosított munkaruhákban tudják végezni a tevékenységeiket. A pólókra került az alapítvány 
logója. Mivel az állatpark területe elég nagy, a füves területek gondozásához egész évben biztosí-
tottá vált az üzemanyag is.

Tudtunk készíttetni egy molinót, amit kihelyeztünk a kapura, így az állatok iránt érdeklődők 
könnyebben megtalálnak minket, tájékozódhatnak az Állatparkról. Továbbra is várjuk az állatokat 
kedvelő vendégeinket.

Csák Árpád kurátor

A Füzesgyarmati „Életet 
az Éveknek” Nyugdíjas Klub 
szervezésével 54 fő egynapos 
Erdélyi kiránduláson vett részt 
Nagykárolyban és Szaploncán. 
Délelőtt a Nagykárolyi-kastélyt 
látogattuk meg. A helyi idegen-
vezetőnk által betekintést kap-
hattunk a kastély történetébe. 
A Károlyi vár története 1482-
ben kezdődik, amikor Károlyi 
Láncz László kőházat épít a 
területen. A török veszély miatt 
Károlyi Mihály 1592-ben vizes-
árokkal és lőrésekkel ellátott 
bástyákkal vette körül. Fiai to-
vább erősítették az épületet. 

A veszély múltával Károlyi József 1792-ben Joseph Bitthauser tervei alapján kezdi el a vár átépítését. A védőfa-
lat lebontják, a vársáncot betömik, és 1793. telén tető alá kerül az angolpark övezte új kastély. A 19. században 
jön az újabb átalakítás, amikor Károlyi István a Loire-menti kastélyok mintájára alakítja át az épületet. Meinig 
Arthur tervező 1893-1896. között alakítja ki a rendkívül mozgalmas összhatást biztosító, héttornyos, bástyás, 
erkélyes, árokkal körülvett lovagvárat. Ma a kastélyban múzeum és kultúrház működik. Az első emeletének 
dísztermét rendezték be történelmi enteriőrökkel, a helytörténeti kiállítás négy tematikus földszinti terem-
ben látható. Az emeleten még egy afrikai trófea - és fegyvergyűjteményt is megcsodálhattunk. A 12 hektáros 
angolparkban számos növényritkaság őshonos. Itt áll az 1810-ben ültetett platán, mely Károlyi György nevé-
hez fűződik. Majd folytatjuk utunkat Szaploncára, ahol először a vidám temetőt tekintettük meg, ahová az 
emberek nevetni járnak. A halál és elmúlás gondolata szomorúsággal és mélabúval tölti el az embert, van 
azonban Máramarosszigethez közel, a Tisza bal partján egy apró falucska, ahol egészen máshogyan közeled-
nek a kérdéshez. A helyi vidám temető közel 800 pompázó fejfája vidám rigmusokkal, a naiv költészet nyelvén 
búcsúztatja az elhunytat, egyedülálló formáját mutatva a temetkezés kultúrának. A szaploncai sírkert sajátos 
arculatának története 1935-ben kezdődőt, ekkor kerültek az első fából faragott, olajfestékkel díszített és a 
népköltészet vicces írásaival ellátott keresztek a hantokra. A tölgyfa keresztekre Stan Ioan Patras mester véső-
vel farag élet- vagy arcképet, majd az ún. élénk szaploncai kékkel festi meg, melyek 5-10 sorban jellemzik az 
elhunytat. Természetesen ezek román nyelven íródtak, bár alaposabb kutakodás után találunk magyar veze-
téknevű fejfákat is. 1935-től 1977-ig mintegy 800 ilyen sírjel került a temetőbe, halála után tanítványa, Dumitru 
Pop Tincu folytatta a munkát. A temető melletti emlékház egyik kiállító teremnek berendezett szobájában be 
lehet tekinteni, ahol még a Ceausescu házaspár portréját is láthatjuk. Majd megtekintettük a Peri Ortodox 
Kolostort, melynek nemrég épült templomának 78 méter magas fatornya Európa legmagasabb faépítménye. 
A napi programunk befejezése után élményekkel feltöltődve és kissé fáradtan érkeztünk haza a késői órák-
ban. Köszönet minden résztvevőnek, hogy ezt a napot kellemesen eltölthettük együtt.

Lakatos Sándor, Nyugdíjas Klub vezetője

Füzesgyarmati tehetségek

Füzesgyarmati állatpark és Vadfarm Alapítvány

Beszámoló az erdélyi kirándulásról

A Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület 2019. évben a város fennállásának 800. évfordulóját, valamint 
Hegyesi János népi író születésének 120. évfordulóját ünnepli meg. Ennek keretében készítjük el és ad-
juk át az Állandó Helytörténeti Kiállítást, valamint az író születésének 120. évforduló napján az időszaki 
kiállítást. Egyesületünk a közelmúltban tartott közgyűlésén Lőrincz Gyuláné személyében új alelnököt vá-
lasztott, aki agilis, a helytörténet iránt elkötelezett személyiség. Bízunk benne, hogy tevékenységét hosszú 
éveken keresztül tudja végezni, melyben segítségére vagyunk.

Az Állandó Helytörténeti Kiállítást a Kossuth utca 6. szám alatt rendelkezésünkre bocsájtott épületrész 
nagytermében rendezzük be. Célunk, hogy bemutassuk Füzesgyarmat történetének legfőbb állomásait, a 
település fejlődésének folyamatát. Az első írásos emlék 1219. évre tehető, mely a Váradi regestrum kézzel 
írott írásában nyer rögzítést. A Katolikus Káptalanságban történt tűzvészben ez a kézirat csodák módjára 
megmaradt, széthullott állapotában. Ezt az 1550-es években Kolozsváron nyomtatták ki. A kézirat elveszett, 
így erre alapozva lehetett megállapítani településünk létezésének írásos emlékét. A kiállítások, illetve a 
2020. márciusban megrendezendő, a tanuló ifjúság részére tervezett helytörténeti vetélkedő anyagi fe-
dezetét elsősorban a benyújtott központi pályázattal oldjuk meg. A pályázat elbírálása folyamatban van. 
A kiállítás anyagának összeállítása nagy odafigyelést, nagyon sok munkát igényel, melyhez a lakosság 
segítségét is kérjük kortörténeti dokumentumok, anyagok rendelkezésünkre bocsájtásával. Ez történhet 
felajánlással vagy kölcsönzéssel. A munkába múzeumi szakembereket vonunk be. Számítunk az Országos 
Széchenyi Könyvtár, a Megyei Levéltár segítségére, iratanyagok rendelkezésünkre bocsájtásával, szakértői 
tanácsaikra. Nem lehet célunk - a hely szűke miatt - sok helytörténeti anyag kiállítására, inkább repre-
zentálással szemléltetjük a település eddigi múltját, fejlődését. Amire nem jut hely, azokat a terem azon 
részén mutatjuk be később, amit kijelöltünk időszaki kiállítás céljára. Ibrányi János elnök

1219 – 2019 Füzesgyarmat 800 éves
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Látótávolságban a dobogó

Újra teSzedd!

twirling Bajnokság 2. forduló

Kerek évfordulók ünneplésére készülünk Fürdő 50, Füzesgyarmat 800, Gyere haza!

Komoly skalpot gyűjtöttek a gyarmati focis-
ták, amikor a listavezető Szolnoki MÁV csapatát 
itthon legyőzték. Nem is kis arányban, hiszen 
5:1 lett a végeredmény. Boros Tibor a követke-
zőket mondta a mérkőzés utáni értékelőjében 
lapunknak: „A listavezető csapat elleni mérkő-
zés előtt elsősorban nem a szakmai kérdésekre 
helyeztük a hangsúlyt, hanem a mentális felké-

szítésre. A játékosok válláról igyekeztünk a stáb tagjaival levenni az eredménykényszer súlyát, és felszabadult játékot 
kértünk tőlük. A Szolnokon nagyobb teher volt, és ezt a mentális előnyt sikerült a magunk javára fordítani. Ennek volt 
köszönhető ez a szép eredmény.” Ezúton is gratulálunk a csapatnak, és további sok sikert kívánunk!

Legrövidebben így lehetne summázni ezt a programsorozatot, amelynek a szervezése, előké-
szítése javában zajlik. A Fürdő idén ünnepli megnyitásának félévszázados jubileumát. 2019. június 
19-én emléktábla avatásra készülünk, az ezt követő szombatra, június 22-ére pedig egész napos 
közös szórakozásra várjuk az érdeklődőket. Lesz itt főzőverseny, fúvószenekar, kiállítás, visszaem-
lékezések, gyermekműsorok, közös színjátszás, vizes vetélkedők, diszkó, sztárfellépők, Szent Iván 
éji fogadalmak és tüzes programok.

Önnek milyen emlékei bukkannak fel, amelyek helyszíne a strandfürdő volt? Megoszthatja 
velünk! A következő héten (június 24-29.) pedig már hangolódunk a település 800. évfordulójának 
megünneplésére. Minden napra jut egy történeti, színházi előadás, tervezünk utazást Debrecenbe, 

péntek délutánra pedig ünnepi Megemlékezéssel készülünk az évforduló méltó megünneplésére, 
melynek részeként két kiállítás is megnyílik. 

Egész héten részt lehet venni a Kincskereső túrán, mely során 7 helyszínt járhatnak be a kíván-
csi túrázók. A túrát teljesítők nyereménysorsoláson vesznek részt.

A részletes programot következő lapszámunkban és on-line felületeinket tesszük közzé.
Gyere haza!
Addig is szeretnénk kérni a helyi lakosokat, hogy hívják haza ismerőseiket, gyerekeiket erre az 

időszakra, szervezzenek találkozókat egykori osztály – és baráti közösségeiknek. 
Tőkésné Gali Mónika

A Margaréta Családos Egyesület az előző évekhez kap-
csolódóan idén is csatlakozott Füzesgyarmaton az országos 
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért felhíváshoz. 
Ebben az évben is az egyesület tagjai mellett más füzesgyar-
mati civil szervezetek képviselői is részt vettek e nemes fel-
adatban. Az önkéntességben részt vett: Margaréta Családos 
Egyesület, Füzesgyarmati Nők Egyesülete, Életet az Éveknek 

Nyugdíjas Klub, CsakPONT, Füzes-Vízió Szövetkezet, Füzes-
gyarmati Polgárőrség, valamint köszönjük a Városgazdálkodá-
si Kft. dolgozóinak az együttműködését! Fontos megjegyezni, 
hogy csak olyan szemetet lehetett felszedni, ami nem veszé-
lyezteti az önkéntes testi épségét és egészségét. Egyesüle-
tünk tagjai a mindennapokban is törekednek arra, hogy kör-
nyezettudatosságra neveljék, szólítsák fel a környezetükben 
élő személyeket. Felhívják a figyelmet arra, hogy ne csak az 
év ezen szakaszában, az akció időtartama alatt, hanem az év 
mindennapján éljünk úgy, hogy nagyobb figyelmet szentelünk 
saját magunk, szűkebb és tágabb környezetünk, településünk 
tisztaságára. Ehhez szorosan hozzátartozik a tudatos vásár-
lás elterjesztésének fontossága, a szelektív hulladékgyűjtés, 
valamint az a fajta életmódbeli és szemléletváltó mentali-
tás kialakítása már egészen kicsi korban, mely után büszkén 
mondhatnánk el, hogy nem kellenek ilyen kezdeményezések 
világszerte. Addig azonban feladatunk van, amelyet önként 
vállalunk, mert nem lehet eléggé sokszor hangsúlyozni a hí-
res amerikai környezetvédelmi aktivista, David Brower szavait: 
„A Földet nem apáinktól örökültük, hanem unokáinktól kap-
tuk kölcsön”. Kovácsné Czeglédi Mária Tünde

A Sárréti Gyöngyhalász Gyer-
meksport Egyesület Twirling szak-
osztályának versenyzői 2019. már-
cius 9-én, szombaton, Pakson az 
Országos Twirling Bajnokság má-
sodik fordulóján vettek részt.

A lányoknak egy hónap felké-
szülési idő állt rendelkezésükre 
az első forduló után. A bajnokság 
második fordulóján óvodásokból 
és kisiskolásokból álló csapatunk, 
a Sárréti Gyöngyszemek is részt 
vettek.

A lányok kitartó munkája meg-
hozta eredményét:

Szilágyi Veronika Emma: Alap szint, serdülő korcsoport, 3. hely 
Béres Alexandra: Felkészítő szint, serdülő korcsoport, 6. hely 
Sárréti Gyöngyszemek: Előkészítő szint, kisgyermek korcsoport: 1. hely
Igazgyöngy csapat: Előkészítő szint, gyermek korcsoport, 2. hely
Sárréti Gyöngyszemek csapat tagjai: Behán Janka, Hegyesi Léna, Kiss Fanni, Vámos Viktória.
Igazgyöngy csapat tagjai: Behán Zsófia, Gergely Gréta, Kártik Janka, Pipó Janka, Tóth Sára.

Gratulálunk a lányoknak eredményes munkájukhoz, valamint az edzőnek: Kiss Ildikónak.
Köszönjük a támogatást és a segítséget a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesületnek.

Kiss Ildikó edző, versenybíró

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

 

50 éves a Fürdő!  

Van egy szép emléke, mely a fürdővel 

kapcsolatos? Van egy fotója, amely ezt 
örökíti meg? 

Csináljunk Közösen 
Fotókiállítást 

Idén 50 éves a Fürdő Füzesgyarmaton! Ezt az eseményt 06. 

22-én, SZOMBATON ünnepeljük meg. Szeretnéd 

visszanézni az elmúlt ötven év képeit, segíts nekünk! 

Lehetőséget kínálunk a lakosság számára, hogy régi, a strandon 

készített képeit kiállítás keretein belül megnézhesse. Nincs más 

dolgod, mint a régi képeiteket behozni a Kastélypark Fürdő 

irodájába, Bere Katalinnak 06. 03-ig. 

GYERE EL ÉS ÜNNEPELJ VELÜNK! 

Helyszín:  Füzesgyarmat, Kastélypark Fürdő  

Dátum:  2019. 06. 22. 

Időpont:  Reggel 8 órától 
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