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Lógott ugyan az eső lába, de valószínűleg a bográcsokban készülő finomságok illatának köszönhetően a Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
által szervezett Majális jelentős részében szétszaladtak a felhők, és még a Nap is kisütött. Miközben a színpadon a Fülemüle zenekar és a püspök-
ladányi Aphrodité hastánc csoport szórakoztatta a közönséget a több mint tíz induló csapatnál a legváltozatosabb étkek készülődtek arra, hogy 
megméressék magukat és csapatuk teljesítményét a főzőversenyen. A kakaspörkölttől, a gulyáslevesen vagy a marhalábszár pörköltön át egészen 
a dámvad pörköltig kóstolhatta a zsűri a remekműveket, amelynek elnöke Prohászka Béla, olimpiai aranyérmes és Venesz-díjas mesterszakács 
volt. A zsűri tagjai között ott volt Farkas Zoltán erősítésként, és jómagam falatozóként. Bátran állíthatom, hogy a csapatok kitettek magukért, ami 
abból is látszott, hogy degeszre ettem magam.

Akik főzés közben kissé elteltek az étellel, azok Katus Atilla életmód tanácsadással egybekötött fitnesz bemutatója során lemozoghatták, 
majd Balázs Pali koncertjén kitáncolhatták magukból a felhalmozódott felesleget.

Aki másfajta sportra vágyott, arra is megvolt a lehetősége, hiszen a Füzesgyarmati Aranysólyom Hagyományőrző Íjász Egyesülete egész nap 
lehetőséget biztosított az íjászat fortélyainak elsajátítására, valamint egy kisebb házi versenyt is rendezetek a jelenlévők és érdeklődők számára. 

A Majális végén mind a főzőverseny, mind az íjászverseny díjazottjai Bere Károly polgármester úrtól vehették át jól megérdemelt jutalmukat.

Komoly tétje van a május 26-án tartandó Európai Uniós választásnak az agrárium szerep-
lői számára is, tudhattuk meg Font Sándortól, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának 
elnökétől, azon az agrárfórumon, amelyet április 24-én tartottak a Közösségi Központban. 
Font Sándor dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Bere Károly polgármester meghí-
vására érkezett a városba, és a fórumot megelőzően Dr. Kulcsár Lászlóval, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara valamint a MAGOSZ megyei elnökével tartottak négyesben közös sajtótá-
jékoztatót.

Font Sándor előadásából megtudhattuk, hogy az elmúlt tíz esztendőben milyen komoly 
előmozdulás történt a mezőgazdaság területén az uniós támogatások tudatos felhaszná-
lásának és a kormányzat hathatós közreműködésének köszönhetően. Sikerült megőrizni a 
GMO mentességet, és az uniós szabályok ellenére is sikerült elérni azt, hogy a magyar föld 
jelentős része a magyar gazdálkodók tulajdonában maradjon. A jelenlévők körében a legna-
gyobb érdeklődésre az öntözés kérdése tartott számot, amelyben – mint ahogy Font Sándor 
előadásából is megtudhattuk – jelentős fejlesztéseket terveznek a jövőben.

Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke előadása végén felhívta a jelenlé-
vők figyelmét arra, hogy milyen nagy tétje van az unós választásnak a gazdálkodók és mind-
annyiunk számára, mivel a jelenlegi brüsszeli bürokrácia 2020 után jelentősen csökkentené 
az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat, és ezzel párhuzamosan szignifikánsan növelné a 
migrációra fordított forrásokat. Font Sándor hangsúlyozta, hogy a magyar kormány a gazdák 
mellett áll, és arra kérte a jelenlévőket a többi felszólalóval egyetértésben, hogy május 26-án 
szavazatukkal segítsék a törekvéseik érvényesülését, hogy közösen megvédhessék a magyar 
agrárgazdaságot, magyar nemzeti értékeinket.

A füzesgyarmati Család és KarrierPONT 2019. május 02-án tartotta a fenti címmel, figyelemfelhívó és tájékoz-
tató jelleggel rendezvényét, amelynek a Közösségi Központ adott otthont. 

A rendezvényre látogatók részt vehettek egészségszűrésen, köszönhetően az EFI iroda vezetőjének: Németi 
Beátának és Csák Imrének. A program keretein belül a hármas konzorciumi partnerség erősítése végett a buda-
pesti székhelyű Mindennapok Női Szemmel Egyesület képviseletében Sinkovits Krisztián tartott előadást a nők 
atipikus foglalkoztatásának fontosságáról, illetve a Kormány családpolitikai intézkedéseivel kapcsolatban. Majd 
egy helyi, a mindennapi életben és a munka világában is sikeres hölgy eddigi életpályáját ismerhették meg Antal 
Ágnes projektmenedzser prezentációja által, melynek keretében Károlyi Zsigmondné Simon Róza életét példaként 
állította, hogyan is lehet összehangolni a családi életet és a munkát úgy, hogy ne csorbuljon, ne sérüljön egyik 
oldal sem. Rózsika a Lurkófalva Óvoda intézményvezetőjeként, óvónőként William Blake szavait idézve végzi mun-
káját, éli mindennapjait, mely szerint: „Egy homokszemben lásd meg a világot, / egy vadvirágban a fénylő eget, / 
egy órában az örökkévalóságot, / s tartsd a tenyeredben a végtelent.”

A program zárásaként a Margaréta Családos Egyesület, mint az EFOP 1.2.9-17-2017-00008 azonosító számú 
„Édesanyák, mint társadalmunk alappillérei – Nők munkaerőpiaci reintegrációja Füzesgyarmaton” elnevezésű pá-
lyázat konzorciumvezetője ajándékként nyújtotta át a közönségnek Magyarország legnépszerűbb és legkiemelke-
dőbb musicalénekesének, Feke Pál színész-énekesnek az előadását. 

A tavalyi évben hagyományként indított 
rendezvény célját elérve megfelelő tájékoz-
tatást és népszerűsítést biztosított a projekt 
témáját tekintve úgy, hogy a délután során 
szívet, lelket és fület kényeztető dalokat is 
hallhattak az érdeklődők Füzesgyarmaton.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
Margaréta Családos Egyesület elnöke

Finom étkek és szórakoztató programok a Városi Majálison

Agrárfórum az uniós választás jegyében Az élet motorja: A NŐ

2019. 04. 12-én került sor Szilágyi Ilona és Kiss Imre,
2019. 04. 27-én került sor Nagy Dóra és Szabó István,
2019. 04. 27-én került sor Tóth Judit és 
Ecsedi Szabolcs házasságkötésére.

Gratulálunk az ifjú Pároknak!

Házasságkötések
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Közterületekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata

20 éves a Virágos Füzesgyarmat pályázat

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal nevében tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy településünk 
közterületének rendjével kapcsolatban új szabályozás fog érvénybe lépni, amelynek főbb szabályairól az 
alábbi tájékoztatást adom:

 Városunk Önkormányzata számára kiemelt jelentőségű cél az, hogy a település lakossága, valamint 
az ide- és átutazó turisták, hazalátogató rokonok, ismerősök számára városunk rendezett képet mutasson. 
Ennek érdekében a Képviselő-testület – előterjesztésemre – városképi szempontból kiemelt jelentőségű 
közterületté nyilvánította a település legnagyobb forgalmat bonyolító utcáit (Kossuth, Mátyás, Klapka, Szé-
chenyi és Arany János utcák). Az említett utcákon a Polgármesteri Hivatal egy nagyobb fokú ellenőrzést 
fog végezni és rövid határidő blanketta-felszólítások alkalmazásával szólítja fel az érintetteket a közterület 
gyommentesítésére (téli időszakban csúszásmentesítésére);

 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a településen, az egészséges életmód elősegítése, valamint 
a rendezett közterületi viszonyok fenntartása érdekében dohányzásmentes közterületté nyilvánította a 
Központi Általános Iskola, a Református és az Unitárius templom előtti területeket;

 A Képviselő-testület annak érdekében, hogy a vendéglátó egységek és a környékükön lakók együt-
télése és működése egymást nem zavaró módon valósuljon meg, az üzletek éjszakai nyitva tartása, az 
üzletek elleni megalapozott bejelentések számától kerül függővé tételre. Ennek megfelelően, amennyiben 
valamely vendéglátó üzlet tekintetében megállapításra kerül, hogy az éjszakai nyitva tartás, valamint a 
zajhatásokra vonatkozó korlátokat nem tartja be, a Polgármesteri Hivatal az éjszakai nyitva tartás korláto-
zásáról fog dönteni.

Kérem, hogy a rendezett településkép és az egymás melletti zavartalan együttélés megvalósulása ér-
dekében a fenti szabályok részletezését a www.fuzesgyaramat.hu oldalon megtekintetni szíveskedjenek 
(Önkormányzat menüpont, Rendeletek alcím). A vonatkozó szabályok az érintett közterületeken tájékozta-
tó táblákon is kihelyezésre kerülnek.

Dr. Blága János Jegyző

Füzesgyarmat Város Képviselő - testülete 20 éve hozta létre a Virágos Füzesgyarmat pályá-
zatot azzal a céllal, hogy díjazza azokat a lakosokat, akik a házuk előtti közterületet példaértékű 
módon gondozzák. A pályázatra jelentkezést nem kell leadni, mivel minden utca, minden háza 
előtti területet meg fogunk tekinteni, és a zsűri döntése alapján nevezzük meg a legszebb 
előkerteket.

Ezzel a pályázattal arra buzdítjuk a városlakókat, hogy a házuk előtti területeket virágos nö-
vényekkel vagy örökzöldekkel díszítsék, így szemet gyönyörködtető előkertek örvendeztessék 
meg az itt élőket és a városunkba érkezőket. A legszebb kerteket értékes vásárlási utalványok-
kal díjazzuk. Az értékelést 5 főből álló zsűri végzi, a város bejárását két időpontban tervezzük, 
május elején és június végén, július elején. A díjkiosztásra az augusztus 20-i ünnepi testületi 
ülésen kerül sor, az érintetteket levélben értesítjük.

Tegyünk együtt Füzesgyarmat virágos várossá tételéért!
Mindenkinek örömteli kertészkedést kívánunk!

Lakossági tájékoztató 
 
A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a füzesgyarmati Helyi Választási 
Iroda vezetője, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 
77. § és a 79. § (1) bekezdésében megállapított feladat és hatáskörömben Füzesgyarmat 
település szavazóköreit felülvizsgáltam és a szavazókörök számát, sorszámát és területi 
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a 2017. november 10-én kelt 
3432/2017.ikt.sz. határozatommal a következők szerint állapítom meg: 

 

 
  

001. szavazókör 002. szavazókör 
Azonosító: 04-021-001-2, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchelyi u. 2. (Központi Iskola) Azonosító: 04-021-002-8, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8. (Óvoda) 

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

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

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

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

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

Mihály 
utca     teljes közterület 

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

 
Dr. Blága János 

jegyző, HVI vezető 
 
 

 

Gacsári István utca     teljes közterület 
Kont utca 45 999999 páratlan házszámok 
Kont utca 46 999998 páros házszámok 
Kossuth utca 67/1 999999 páratlan házszámok 
Kossuth utca 62 999998 páros házszámok 
Külterület IV. tanya     teljes közterület 
Levél utca     teljes közterület 
Május 1. utca     teljes közterület 
Mikes Kelemen utca     teljes közterület 
Orgona utca     teljes közterület 
Sport utca     teljes közterület 
Szív utca     teljes közterület 
Temető utca     teljes közterület 
Vajda János utca     teljes közterület 
Vörösmarty utca     teljes közterület 
Zöldfa utca     teljes közterület 
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Ki ne ismerné a Hó-
fehérke és a hét tör-
pe meséjét? Az innen 
vett idézet ihlette a 
2019. 04. 24-én megtar-
tott előadást, mely az 
EFOP-1-5-3-16-2017-00026 
a Humán kapacitások 
fejlesztése térségi szem-
léletben projekt által fi-
nanszírozva, a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
szervezésében került 
megrendezésre.

”Szép, ami érdek nélkül tetszik.” (Kant), ezzel az idézettel indult Dobóvári Béla klinikai szak-
pszichológus előadása, amely a szépség pszichológiájáról szólt. Egy újabb szemléletmóddal 
találkozhattunk az előadás folyamán, melyből kiderült, milyen rejtett kódok alapján választunk 
párt magunknak. Mennyire befolyásolja az első benyomás a későbbi sikereinket a mindennapi 
életben. Hogyan működik a tudatalatti, amikor emberek találkoznak egymással. Hogyan válto-
zott a szépségideál az emberiség fejlődése folyamán, korról-korra. Tartalmas, érdekes előadás-
nak lehetett szem- és fültanúja az, aki jelenlétével megtisztelte a rendezvényünket.

Pengő Lászlóné

Az anyaság a legszentebb és legmagasztosabb hivatás a teremtett világban, amelynek válla-
lására és beteljesítésére csak a nők képesek. Az anyák minden egyes megszületett gyermekkel 
egy új életet, egy új reményt, egy új lehetséges jövőt hoznak a világra. Manapság, amikor ennek 
a szent hivatásnak a falait is döngetik, értékét megkérdőjelezik, különösen fontos, hogy hálatelt 
szívvel köszönjük meg minden édesanyának mindazt, amit a gyermekéért, családjáért és rajtuk 
keresztül a világért tesz. Ennek szellemében Balázsi László nyugalmazott lelkész szerkesztősé-
günkhöz elküldött gondolataiból idéznénk: „Ezért is volt olyan szép és felemelő az „áthajlás” az 
Édesanyák hónapjára, május hónapra. Ballagások, érettségi vizsgák, más nagyszerű rendezvények 
mellett mégis csak az Övék ez a hónap, bár lenne az esztendő minden hónapja-napja ilyen meg-
áldott! Gyermekkorom, de állítom, hogy felnőtt korom egyik legmeghatóbb versével hívtam (sok 
szokásos vers mellett!) Édesanyámat!

„De hideg a tavasz, de üres a fészek, / Mindenütt sötétség, akármerre nézek, / Pedig fönn az 
égen, akár réges-régen, / Aranylábú napsugarak járnak, / Gyere haza, Édesanyám, várlak… / Gyere 
haza, édes, hiszen hetek óta, / Meghalt a házunkban a jókedv s a nóta, / Szomorúan élek, magam 
vagyok s félek / Elgyötörnek visszajáró árnyak, / Édesanyám, érzed-e hogy várlak?... / A ruhád, 
lásd, idekészítettem, / Kispapucsod ágyad elé tettem, / Reggel-este imádkozom érted, / Áldott 
legyen a Te visszatérted, / Ezer csókkal a szívembe zárlak, / Gyere haza, Édesanyám, várlak…”. Egy 
másik népköltésű vers azt mondja: „ Mikor jó anyátok nevét kimondjátok, / Fehér legyen a lelke-
tek, mint a gyöngyvirágok. / Mikor jó anyátok nevét kimondjátok, / Imádságos áhítattal mozdul-
jon a szátok, / Áldjátok a nagy Úristent, gondot visel rátok.”

Legyen az ilyen május az Édesanyák köszöntésével. Áldott szeretettel, Isten áldását kérve éle-
tükre köszönt minden Édesanyát: Balázsi László ny. unitárius lelkész, mb. püspök.”

2019.04.23-án a Tourinform Iroda munkatársai 
szakmai túrát tettek a Bihari Madárvártán és a 
biharugrai halastavaknál. A Körös-Sárrét Turizmu-
sáért Egyesület és a TIT Békés Megyei Szervezete 
a Körös-Sárréten működő turisztikai szolgáltatók-
nak szervezett szakmai programsorozatának ez 
volt az első állomása. Füzesgyarmatról kisbusszal 
utaztunk, Vésztőn csatlakoztak hozzánk Sinka Ist-
ván Művelődési Központ, Népfőiskola és Könyvtár 
munkatársai.

Biharugrán a Madárvárta üzemeltetője, Tóth 
Zsuzsanna fogadott bennünket. Egy rövid ismerte-
tő és kisfilm megtekintése után útra keltünk, hogy 
megcsodálhassuk a filmben bemutatott természe-
ti értékeket. A halastavaknál álltunk meg először, 
ahol a természetes környezetükben figyelhettük 
meg a nemrég kikelt vadludakat és egyéb, ott 
megtalálható vízi madarakat. Ezt követően a Váto-
nyi erdőben található Szépapóhoz vezetett utunk. 

Szépapó egy körülbelül 250 éves kocsányos mocsári tölgy. Rövid erdei séta után visszatértünk 
Biharugrára, ahol vendéglátóink ízletes ebéddel kedveskedtek nekünk. Köszönjük a szívélyes 
vendéglátást és az érdekes programot Tóth Zsuzsannának, és az érdekes és igazán lebilincselő 
túravezetést, történeteket Bíró István természetvédelmi tájegységvezetőnek.

Németi Beáta

Tükröm, tükröm mondd meg nékem… Köszöntsük az édesanyákat!

Tanulmányi kirándulás Biharugrán

Egyesületünk – ebben az évben is – a már szokott 
módon ismét megtartotta Húsvétváró Családi Napját. 
A tartalmas délelőttön gyermekek és felnőttek együtt 
készültek a közelgő ünnepre. Programunk, a Füzes-
gyarmat Idegennyelvi Oktatásáért Alapítvány és az 
Egyesített Szociális Intézménnyel összefogva valósult 
meg. Ezzel egy időben húsvéti kiállítást is szerveztünk 
a Füzesgyarmati Foltvarrók csoportjával. Az említett ki-
állítást 2 hétig tekinthették meg az érdeklődők. Olyan 
technikával készült tojásokat, illetve húsvéti tárgyakat 
mutattunk be a kiállítás látógatóinak, melyek kézi-
munkával készültek, mint például horgolással, kötés-
sel vagy éppen foltvarrással. Büszkén mondhatjuk el, 
hogy a kiállítást több százan nézték meg. Nem csak a 
városban élők, hanem a szomszédos településekről, 
sőt külföldről is érkeztek vendégek. Ugyancsak a hús-
véti ünnephez kapcsolódóan egy úgynevezett „Városi 
Tojásfát” is feldíszítettünk az itt élők felajánlásainak 
köszönhetően. A színes tojások felhelyezésében pedig 
külön köszönet illeti a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzol-
tó Egyesületet.

Suchné Szabó Edit Füzesgyarmati Nők Egyesülete

A Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület a TOP-5.3.1 pályázat keretén belül rendezte meg a „Tej hete” prog-
ramját április 8-13. között. Az egyesület tagjai lelkesen gyűjtötték össze a kiállítás tárgyait, a „tejes gazda edényeit”,  amelyet egy 
hétig tekinthettek meg az érdeklődők a Szabolcs utca 5. szám alatt.

Incze László előadásokat tartott az iskolában és a Könyvtárban „Hogy volt?” címmel és Báló Zsolt tájékoztatta a résztvevőket 
a helyi Macskási Tejtermelő Zrt. munkájáról.

Látogatást tettünk a Tehenészeti telepre, ahol szívélyes fogadtatásban volt részünk. Gyönyörködtünk  a szép tisztaságban és 
a rendezett körülményekben. Vendégségben volt nálunk a szeghalmi Tárnok Farm vezetője, aki termékkóstolóval és vásárlási 
lehetőséggel kedveskedett. Felidéztük a házi tejfeldolgozást, készítettünk túrót, tejfölt. Szombati napon a tejtermékeket felhasz-
nálva túros csuszát, túrós batyut, túrós lepényt készítettünk. Rendezvényünkkel szeretnénk elérni és megvalósítani a házi tej for-
galmazását a Tárnok Farm segítségével, „tej utat” szervezni a városban, hogy az érdeklődők hozzájussanak a természetes tejhez.

Galambos Katalin Egyesület elnöke

Iskolai hírek

A tej hete

Húsvéti programok a Füzesgyarmati Nők 
Egyesülete szervezésébent

Az áprilisunk a tavaszi szü-
net miatt viszonylag rövid volt, 
viszont annál több versenyen 
álltak helyt diákjaink. Elsején a 
területi idegen-nyelvi versenyen 
korosztályában angolból első 
lett Jakusovszki Réka Panna 
(6.b), második pedig Lázár Lúcia 
Rebeka (5.a). Német nyelvből 
első lett Földi Annamária (7.b), 
második Székely Norbert (6.c), 
és harmadik helyezést értek el 
Nagy Nikolett (6.b) és Farkas 
Hanna Ráhel (7.c) tanulóink.

Az Alapműveleti matematika versenyen képviselte iskolánkat Szőke Zsófia (4.a), Lukács Ákos 
(4.a), Mészáros Hanna (5.b), Jakusovszki Réka Panna (6.b) és Székely Norbert (6.c). A Területi 
szépolvasó versenyen, Szeghalmon eső helyezett lett Kovács Hanna Virág (2.a) tanulónk. A Kaán 
Károly természetismereti verseny megyei fordulóján 10. lett Bujdosó Szilárd Bendegúz (6.c), 11. 
lett Székely Norbert (6.c), 13. pedig Köleséri Barbara (5.b).

A kitartó eső és a szombati nap ellenére a művészpalántáink részt vettek a csökmői rajzver-
senyen, Gali Nóra (3.b), Puskás Ivett (3.a), Czinege Lídia (5.a), Nagy Eszter (6.b), Bányai Fruzsina 
Zsanett (8.c) és Nagy Enikő (8.c). Holcz Hanna Anita (3.a) harmadikként végzett korcsoportjában, 
Vámos Adrienn (6.b) pedig első lett.

A füzesgyarmati Közösségi Központban került megrendezésre a területi mesemondó verseny, 
ahol első évfolyamon 3. lett Hegyesi Léna (1.a), második évfolyamon 1.lett Szijjártó Balázs (2.b), 
harmadik évfolyamon 1. lett 
Kártik Janka (3.b), negyedik év-
folyamon pedig 2. helyezést ért 
el Vámos István (4.a) tanulónk. 
A Vésztőn megtartott területi 
szavalóversenyen 2. lett Kártik 
Janka (3.b), 1. helyezett pedig 
Czecze Ádám (7.c). Idén is részt 
vettünk a Sárrét kis történésze 
versenyen, ahol korcsoportjá-
ban 3. lett Szabó Anita Angelika 
(5.a) és Földi Annamária (7.b), 2. 
pedig Székely Norbert (6.c).
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Lapzárta minden hónap 30-án. A szerkesztőség a magán jellegű közleményekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

Mazsorett siker a Pénzes Noémi Emlékversenyen

Twirling sikerek

A vésztői Sinka István Művelődési Köz-
pont impozáns színházterme adott otthont 
a Pénzes Noémi Alapítvány támogatásával 
megrendezett Emlékversenynek, amelyen 
öt település (Biharnagybajom, Füzesgyar-
mat, Köröstarcsa, Szeghalom, Vésztő) 11 
csoportja, 21 egyéni versenyzője, 105 gyer-
mek, 4 korcsoportban, 4 kategóriában mér-
te össze tudását. Az eseményen a füzes-
gyarmati mazsorettek remekül szerepeltek.

CSILLAGFÜRT CSOPORT: I. korcsoport, 
Bot kategória Ezüst, Pom-pon kategória Arany Minősítés. A csoport tagjai: Bánsághy Lara Ágnes, Budai Marti-
na, Czibi Erzsébet, Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, Vigh Bianka, Vigh Dorina. SZÁZSZORSZÉP CSOPORT: II. 
korcsoport, Bot kategória Arany, Pom-pon kategória Arany Minősítés. A csoport tagjai: Báthori Petra, Hegyesi 
Ágnes, Imre-Erdős Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, Kovács Liliána Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes és Szabó Réka 
Anna. NAPSUGÁR CSOPORT: Felnőtt korcsoport, Bot kategória Kiemelt Arany, Pom-pon kategória Kiemelt 
Arany, Zászló kategória szintén Kiemelt Arany Minősítés. A csoport tagjai: Barna Napsugár, Kocsán Kitti Anikó, 
Szabó Alexa Izabella, Széles Zorka Anna, Szőke Fanni és Túri Judit.

Egyéni kategória: Kiss Fanni: Ezüst Minősítés – I. korcsoport – kezdő – 7 éves korosztály.
Imre – Erdős Jázmin: Kiemelt Arany Minősítés - II. korcsoport – D szint – 11-12 évesek.
Báthory Petra: Kiemelt Arany Minősítés - II. korcsoport – D szint – 11-12 évesek.
Túri Judit: Kiemelt Arany Minősítés - Felnőtt korcsoport – A szint.
A legtechnikásabb versenyző Különdíjában Túri Judit részesült. A verseny Fődíját a Pénzes Noémi Kupa 

I. fokozatát, a Napsugár csoport nyerte el. Köszönjük szépen Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok 
asszonynak a megtisztelő jelenlétét és a támogatását. Köszönjük szépen Czinegéné Gál Ágnes tanárnőnek 
a zsűrizést. Köszönjük szépen a szülők együttműködését, segítségét. A záró bemutatónk 2019. május 25-én, 
(szombat) 15 órától lesz a Sportcsarnokban, amelyre minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Macskinné Pór Erzsébet művészeti vezető

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport 
Egyesület Twirling szakosztályának ver-
senyzői 2019. április 6-án, szombaton,Gyá-
lon az Országos Twirling Bajnokság harma-
dik fordulóján vettek részt.

A bajnokság utolsó fordulóján a lányok 
kitartó munkája meghozta eredményét:

Szilágyi Veronika Emma: Alap szint, ser-
dülő korcsoport, 6. hely.

Béres Alexandra: Felkészítő szint, ser-
dülő korcsoport, 5. hely.

Igazgyöngy csapat: Előkészítő szint, gyermek korcsoport, 3. hely.
Igazgyöngy csapat tagjai: Behán Zsófia, Gergely Gréta, Kártik Janka, Pipó Janka, Tóth Sára.
A 2018/2019-es év Twirling Bajnoksága ezennel lezárult. Ezúton is köszönöm a szülők és gyerekek kitar-

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

Kiss Ildikó edző, versenybíró

„Dr. Csonti Ferenc” horgász emlékverseny
A Hermann Ottó Horgász Egyesület 

2019. 04. 07-én, vasárnap megrendezte 
hagyománya szerint a „Dr. Csonti Ferenc” 
horgász emlékversenyt, amely az egyesület 
alapítójának emlékét őrzi.

A versenyen most is szép számmal, 35 
horgász vett részt 6 órán keresztül. A ver-
senyfelelős és segítői több alkalommal is 
mérlegeltek ebben az időszakban. A mér-
legelés során többször is változott a ver-
seny helyezettjeinek a személye. Néhány 
nappal a verseny előtt betelepített 500 kg 
ponty bőséges kapásokat eredményezett 
a versenyzőknek. Az ifjúsági horgászok is a 

felnőtt kategóriában indultak ugyanolyan feltételek mellett. A verseny során bebizonyosodott, hogy az ügyes-
ségük és a tudásuk nem maradt alul a felnőttekével szemben. Az összesen kifogott hal mennyisége 158 kg volt. Az 
első helyezett: Török János 18,88 kg, második helyezett: Csák Károly 14,64 kg, harmadik helyezett: Oláh Imre 14,26 
kg kifogott hallal. A legnagyobb hal kifogója: Török János 2,96 kg-os ponttyal. A Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 
tanácsnok által felajánlott ajándékokat a 4. és 5. helyezettek kapták: 4. helyezett: Szabó Attila 14,14 kg, 5. helye-
zett: Pardi Sándor 8,38 kg. A verseny szabályzata szerint a kifogott halakat visszahelyezték a résztvevők a tóba. 
A helyezettek díjazása után egy közös ebéddel ünnepeltek a horgászok.

Hermann Ottó Horgász Egyesület nevében: Fekete István elnök

Új alapítvány a tehetséges és rászoruló gyermekekért
A Szerkesztőségünkhöz eljuttatott információk szerint bejegyzésre került, és megkezdte munkáját a 

Macskási Alapítvány a Füzesgyarmati Rászoruló Gyermekekért. Az Alapítvány a füzesgyarmati Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola azon végzős és továbbtanulni szándékozó diákjait kívánja támogatni, 
akiknek legalább 4.5-ös a tanulmányi átlaga, példás a magatartása, és a családjukban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét. A támogatást a kuratórium egy alkalommal, 
a középiskolai tanulmányok megkezdésekor biztosítja egy összegben. Az adott évben a kuratórium a rendel-
kezésre álló összeget a pályázó ill. jelentkező jogosultak között egyenlő arányban osztja fel.

Szeretnénk megkérni a kedves magánszemélyeket , vállalkozókat  és gazdálkodó szervezeteket, hogy 
amennyiben tudják, támogassák alapítványunkat. Az Alapítvány számlaszáma: 53300342-18726620

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

1.  Hány horgász vett részt a Dr. Csonti Ferenc horgász emlékversenyen?
 a, 25 b, 35 c, 30

2. Hány éves a Virágos Füzesgyarmat pályázat?
 a, 20 éves b, 10 éves c, 30 éves

3. Hány éves idén a Kastélypark Fürdő, valamint a település?
 a, 80, valamint 500 éves b, 100, valamint 500 éves c, 50, valamint 800 éves

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

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

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

2019. június 24. (hétfő)

Helyszín: Közösségi Központ 18:00 óra

Kincses Zoltán szervezésében:

Vers szüret – Szabó Magda est
Vas Albert: Tündér a Funtinelről, zenés monodráma

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2019. június 25. (kedd)

Helyszín: Városi Könyvtár 18:00 óra

Füzesgyarmat birtokosai - visszaemlékezés a 
régi kastélyra, beszélgetés Incze Lászlóval
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2019. június 26. (szerda)

Szabó Magda ház megtekintése 
– kirándulás Debrecenbe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2019. június 27. (csütörtök)

Helyszín: Közösségi Központ 18:00 óra

Archív filmvetítés Füzesgyarmatról 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2019. június 28. (péntek)
Helyszín: Közösségi Központ

14:30  Pál Lajos Füzesgyarmati fotógyűjtemény kiállításá-

nak megtekintése

15:00 Kiállítás megnyitó

15:35 Filmvetítés: Épített örökségek a Körös-Sárréten

15:55 Település történeti bemutatója - Incze László

16:20  Sárréti hagyományos ételek, édességek bemutatója 

– Gergely Mária

16:30 Állófogadás

Helyszín: Református Templom 18:00 óra

Rákász Gergely Orgona Művész koncertje

Füzes Fesztivál:
19:30 Acoustic Planet zenekar

23:00 Fenyő Miklós koncert

24:00 Mudfield 

01:00 Háromnegyed zenekar 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2019. június 29. (szombat)
10:00-17:00 Kincskereső Túra 

11:00 - 12:30  Népdalkörök találkozója - Helyszín: Strand 

előtti liget

16:00 – 19:00 Testvérvárosi települések közötti labdarugó 

torna - Helyszín: Lázár Gyula Városi Sporttelep

Füzes Fesztivál:
21:00 Balkán Fanatik

23:00 Deniz

24:00 Tűzijáték

00:30 Dj Hlásznyik és D Session

02:00 UFO együttes

(A szervezők a változás jogát fenntartják)

8:00  Főzőverseny kezdete 

Jelentkezési határidő: június 15-ig  

Jelentkezni lehet személyesen a Hegyesi János 

Városi Könyvtárban, e-mailben és telefonon.

9:30 Rézfúvósok

10:00 Fotókiállítás megnyitó

10:15 Interjú Nagy József volt fürdőigazgatóval

10:30 Nagyzelindi Ibolya néptánccsoport 

11:00 Retro vetélkedő gyerekeknek

11:30 Füzesgyarmati Népdalkör

12:00  Beszélgetés a résztvevőkkel, 

beszámoló emlékeikről

13:00 Eredményhirdetés

14:00 Logó kirakó játék

15:00 Vizi Zumba

15:30 Gál István interaktív zenés gyermekműsora

16:00 Drámakör előadása

17:00 Nagy Gábor és Korán Ibolya előadása

17:30 Vizi játékok a két medencében 

20:00 Szűcs Judit koncert

21:00 – 22:00 Szentivánéji játékok

21:00 Retro Disco 

Folyamatos programok:
9:00-17:00 Kincskereső Túra

9:00-18:00 ingyenes ugrálóvár

9:00-18:00 Kézműves Egyesület gyerek foglalkoztatása

9:00-18:00  Korán Ibolya fűszerfelismerő verseny 

és kóstoltatás

9:00-18:00 Air soft bemutató

A márciusi számban megjelent TOTÓ nyertese:
Hajdu Józsefné, gratulálunk!

Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben 
Füzesgyarmatról, 

melyek a TOTÓ kérdései közé bekerülnek! 
Aktivitását hűtőmágnessel jutalmazzuk!


