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A gyászos trianoni diktátum 99. évfordulóján, Füzesgyarmat Város Önkormányzata megemlékező műsort tartott a központi iskola 
előtti világháborús obeliszknél, 2019. június 4-én, 10:00 órától. Az esős idő ellenére is szép számmal megtisztelték az eseményt, amelyet a 
trianoni diktátum évfordulójára, és amely 2010 óta már a Nemzeti Összetartozás Napjaként szerepel a rendezvénynaptárunkban, rende-
zett a város. Az ünnepség felvezetéseként Bere Károly polgármester mondott el néhány megemlékező gondolatot, majd Barkóczi Sándor 
színművész tartott műsort a megjelentek számára. Az ünnepség záró akkordjaként a jelenlévők elhelyezték a megemlékezés virágait a 
világháborús obeliszk lábánál. 

Trianon 99

Születések
Blága Márton
 2019.05.23.

Szivos Lili Beatrix
 2019.05.25.

ÖnkormányzaTi  hírek
 A Szeghalmi Rendőrkapitányság nevében Szalai Zoltán r. ezredes, kapitány-

ságvezető beszámolt Füzesgyarmat Város közbiztonsági helyzetéről.
 Elfogadásra került a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemel-

tetési Kft., valamint a Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2018. évi gaz-
dálkodásáról szóló beszámoló.

 A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti- és 
gyermekvédelmi feladatellátásáról szóló átfogó értékelését.

 Elfogadásra került a 2018. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámoló.
 Módosításra került a z önkormányzat 2018. évi költségvetése, hiszen számos 

olyan bevételhez jutott az önkormányzat, illetve olyan kiadásai is felmerültek, 
melyek nem vagy nem pontosan voltak tervezhetőek.

 A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló zárszámadást elfogadta.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete működőképességé-
nek megőrzése, valamint kötelező feladatainak biztosítása céljából rendkívüli ön-
kormányzati támogatás iránti pályázatot nyújt be.

 A Képviselő-testület a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda Nevelőtestületének 
egyetértésével, a Szülői Munkaközösségének véleményét kikérve, fenntartóként 
egyetért azzal, hogy Károlyi Zsigmondné, a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda In-
tézményvezetőjének második intézményvezetői megbízása, 2019. augusztus 1-től 
további 5 évvel, 2024. július 31-ig meghosszabbításra kerüljön. 

 A Képviselő-testület az településrendezési eszközök módosításának vonatko-
zásában a partnerségi egyeztetési eljárást lezárja. A véleményezési eljárás során a 
partnerek részéről érkezett véleményeikben, hozzászólásaikban nem kifogásolták 
a tervet.

 Az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be az „Önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati felhívásra, a belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása alcélra. A kérelem pozitív bírálata esetén a fejlesz-
tésre a Kőrösi-Csoma Sándor utcát jelöli ki.

 Az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a „Veszélyeztetett helyzetű 
épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállí-
tásának támogatása” című pályázati felhívásra. A kérelem pozitív bírálata esetén 
a fejlesztésre a Tájházat jelöli ki.

 A Képviselő-testület felülvizsgálta a „Füzesgyarmat Város Helyi Fenntartható-
sági Program (Local Agenta 21) 2018-2021 programját és azt a statisztikai adatok 
módosítását meg nem haladó módon változatlan formában fenntartja. 

 A Képviselő-testület értékesíti a Május 1. u. 11. sz. alatti ingatlant a kérelmet 
benyújtó részére.

 A Képviselő-testület – a településen szennyvíz közszolgáltatást végző Alföld-
víz Zrt. javaslatára – tudomásul veszi, hogy 2019. április 1-i hatállyal Füzesgyar-
mat Város Önkormányzatának illetékességi területén a szennyvíz közszolgáltatást 
igénybevevők vízterhelési egységdíjai módosításra kerülnek.

 A Gyarmati Dezső Úszó- és Vízilabda SE kérelmére tekintettel az Önkormány-
zat az egyesület helyett a pályahasználati díjat 1.500.000 Ft-ig átvállalja, valamint 
megadott összeghatárig a pályázatokhoz önerőt biztosít.

2019. 05. 11-én  került sor Marton Hajnalka és 
Novák Lajos Roland,

2019. 06. 8-án  került sor Csák Erika és Pardi Tamás 
házasságkötésére.

Gratulálunk az ifjú Pároknak!

házasságkötések

Nagy Károlyné Marika nénit kö-
szönthettük 2019. május 8-án 90. szü-
letésnapján lányai – Maya, Kati - és 
veje, Dani körében. Köszöntésemet 
nemcsak, mint a város tanácsnoka, 
hanem mint unitárius gondnok is 
megtehettem. Nagy élmény volt szá-
momra Marika nénit hallgatva az a po-
zitív szemlélet, mely életének megha-
tározó része. Kiemelte, hogy a szeretet, 
a család a legfontosabb, melyhez hoz-
zátartozik a bizalom! Ezt még fiatalko-
rában, egykori munkahelyén tanulta 
meg Pesten, a zárdában. Gyermekei 
mellett 5 unoka, 4 dédunoka veszi 
körbe, akik elmondása szerint annyi 
boldogságot adnak neki, hogy ez tart-
ja életben. Ő pedig nagyon szeret élni! 

Marika néni 1929. május 8-án született Tápiószelén egy parasztcsalád harmadik gyermekeként. (Négyen voltak 
testvérek.) A kisfalu, ahol született nagyon vallásos, ők is így nevelkedtek testvéreivel. Vallja, hogy az imádságnak 
nagy ereje van! „Aki szívből tud imádkozni, és érzéssel, az meghallgatásra talál.” Házasságkötése előtt, fiatalon 
gyermekekre vigyázott, konyhán dolgozott. Majd 1953. december 5-én feleségül ment a füzesgyarmati Nagy Ká-
rolyhoz, akinek egyedüli fiúként nagyon sokat kellett dolgoznia, hiszen ott volt a föld, a gazdaság. Marika néni bol-
dogan mesélte, férjére emlékezve, aki azt mondta neki, hogy Ő hozta a napsugarat a Veres Péter utcai házukba. 
Házasságukat két leánygyermek aranyozta be, akikre végtelenül büszkék voltak, kiemelkedő tanulmányaik miatt 
is. 2000. április 30-ig tartott közös életük. 2001-ben Marika néni úgy döntött, a sok derék- és lábfájás után, vállalja 
a műtétet. A kórházból Marika lányához került, míg felgyógyult. Az unokák mindig kérdezték, hogy „Mama, hogy 
volt régen?” Életét, gondolatait megőrizve az utókornak, megírta élete történetét. A „Mama, mesélj” című köny-
véből idézem az alábbi sorokat, mely mindent elárul e nagyszerű asszonyról: „Én hálás szívvel köszönöm meg 
a sorsnak, hogy ilyen családdal áldott meg, akik nem hagytak elvesznem a nagy bánatomban, fájdalmamban. 
Erőt adtak, biztattak, hogy túl tudjak jutni a nehézségen, és hogy még meg tudtam írni ezt a részemre csodálatos 
könyvet, amibe, ha beleolvasok olykor-olykor, nekem ez olyan, mint az oxigén, feltöltődön tőle, és boldognak és 
megelégedettnek érzem magam. Mert voltak jó napok, rossz napok, de csak a szépre emlékezem. Így emlékezze-
nek rám. Így maradjak meg az utókornak.” Isten éltesse Marika nénit!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, tanácsnok

„mama, mesélj!”
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A nyári kánikulában mindenki igyekszik magát hűsíteni. Sokan töltik a szabadidejüket vízpartokon, illet-
ve a baráti összejöveteleket, a családi programokat is többen ilyen helyekre szervezik. A Szeghalmi Városi 
Baleset-megelőzési Bizottság kéri, hogy senki ne legyen könnyelmű, meggondolatlan. Vízbe fulladás nem 
csak mély vízben történhet. Kisgyermekek, mozgásukban akadályozott vagy ittas személyek akár sekély víz-
ben is komoly veszélybe kerülhetnek.Nagy tömegben nem tűnik fel, ha valaki felemel egy táskát a földről, 
ezért a strand a bűnözők egyik kedvenc színtere. Minden nyáron előfordulnak lopások, a tolvajok bármit 
elvisznek, ami őrizetlen és mozdítható. Egy kis odafigyeléssel a lopások elkerülhetők! Ha strandra vagy 
vízpartra készülünk, lehetőség szerint mindig vegyük igénybe az értékmegőrzőket. Ha ez nem oldható meg, 
akkor ne hagyjuk őrizetlenül csomagjainkat, felváltva vigyázzunk rájuk! A strandra ne vigyünk magunkkal sok 
pénzt, feltűnő és értékes tárgyat! Ha gépkocsival érkezünk, ne hagyjunk értéket az utastérben, és a jármű 
elhagyásakor bizonyosodjunk meg róla, hogy az ablakok fel vannak húzva, a gépjármű valóban le lett zárva! 
Az otthon hagyott értékek biztonságáért is tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket! A nyílászárókat ne 
hagyjuk nyitva, a szúnyogháló nem véd meg a betörőktől! Ha tehetjük, telepítsünk riasztórendszert!

Szeghalmi Városi Baleset-megelőzési Bizottság

Tőkésné Gali Mónika, a Tourinform Kö-
rös-Sárrét irodavezetője részt vett a Magyar 
Turisztikai Ügynökség által május 15-16-án 
rendezett Országos Tourinform találkozón, 
Mátraházán. 

Az első napon a szakmai konferencián 
a hálózat működésének aktualitásairól, a 
hálózat működésének újragondolásáról, az 
új arculati elemekről, az MTÜ attrakciófej-
lesztési és desztinációk pozicionálásával 
kapcsolatos projektekről tanácskoznak a 
résztvevők. Farkas Dávid, az MTÜ vezérigaz-
gató-helyettese köszöntőjében kiemel-
te, hogy abban a folyamatban, amely az 
ország brandjének megújítását célozza, 
kiemelt jelentőségű az irodahálózatban 
dolgozó humánerőforrás. A második nap 
pedig a környék turisztikai attrakcióit láto-
gatták meg az irodavezetők. 

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
 Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszi-
chiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperakti-
vitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

a strandon történő pihenés valóban örömteli legyen

országos Tourinform találkozó

Magyarország Kormánya a 237/2018. (XII.10. Korm. rendelet a turisztikai térségek 
fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII törvény végrehajtásáról szóló 
rendeletében határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató által 
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK) való csatlakozás, valamint a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének, a bekerülő adatok fel-
dolgozásának és továbbításának szabályait. 

Az egységes adatszolgáltatási rendszert fokozatosan vezetik be a szálláshelyeken. 
2019. márciusában elindult az országos tájékoztató kampány és az info.ntak.hu oldal. 
Július elsejétől mintegy ezer magyarországi szállodában indul el a rendszer, a panziók-
nak 2019. októberétől, az egyéb szálláshelyeknek pedig 2020. január elsejétől kell majd 
adatot szolgáltatniuk a regisztrációt követően. 

A regisztráció és az adatszolgáltatás minden szálláshely számára kötelező, a szál-
láshely típusától függően eltérő indulási időponttal. A beküldött statisztikai adatokhoz 
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség (MTÜ) kutatási igazgatósága és a helyi önkormányzatok férhetnek 
majd hozzá. A rendszer bevezetésének és kiterjesztésének a célja, hogy ténylegesen 
lehessen mérni az ágazat teljesítményét. 

A fürdők részére már készítik azt a szoftvert, amit először önkéntesen lehet majd 
igénybe venni. A rendszer részleteivel kapcsolatban bővebb információk a https://
info.ntak.hu/ oldalon találhatók, illetve tájékoztatást kérhetnek Tourinform Irodában 
személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Tel.: 0666/470-395
E-mail: fuzesgyarmat@tourinform.hu
Honlap: www.sarretitura.hu
www.tourinform.hu
A Tourinform iroda nyitvatartása:
H-P: 9.00 – 17.00
Sz - V: zárva

Minden esztendőnek ezen a táján (de néha máskor is) hangosak a tanulmányi intézetek, in-
tézmények a Ballag már a vén diák, vagy a Gaudeamus igitur hangjaitól. Lezárunk egy időszakot, 
kezdünk egy újat, amikor köröttünk már az Élet csörtet. Egész emberi életünk ilyen ballagások, 
célba jutások sora. De tudjuk Madáchtól, hogy „A cél halál, az élet küzdelem, s az ember célja e 
küzdés maga!” Ha elballagunk valahonnan, valamikor, új utakra kell, menjünk.

Ahogy Balázs Béla írja, mindenkor mindenütt fel kell, mondjuk a leckét: „Édes jó Istenem, /
Ugye, hogy Te látod: /Úgy állok előtted, / Mint kicsi diákod, / Csendes énekszóval felmondom a 
leckét. / Édes jó Istenem, / Ugye, hogy figyeltem: / Mondottam éneked, / Mondom énekemben. / 
Tarka játékok közt Téged tanultalak. / Ha még így tanullak / S végső leckéd meglesz, / Magasabb 
osztályba / Ugye feleresztesz? / Édes jó Istenem, hogy itt ne maradjak!”

Minden leckefelmondás után jön a bizonyítvány, a leckekönyv, a diploma ilyen vagy olyan 
eredményjegyekkel, amit a Szentírás így összegez: Jól vagyon jó és hű szolgám, hű voltál a ke-
vesen, többre bízlak ezután, menj be a Te Uradnak örökébe. Megköszönjük a nagy Életiskolának, 
Isten világának és kérjük a Mindenhatót, hogy táplálja „tovább bennem az erőt, / Szeretni az 
embert és küzdeni / S hűn állni meg Isten s ember előtt.” De bíztatni kell mindig másokat is a 
nemes küzdelemre! „S én vén diák, szívem fölemelem / S így üdvözlöm mindig az újakat: /Föl, föl, 
fiúk, csak semmi félelem: / Bár zord a harc, megéri a világ, / Ha az ember az marad, ami volt: /
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.” /Ady/

Ezen a ballagásos úton a Zs. NAGY LAJOS HUNOR EMLÉKALAPÍTVÁNY, mint az előző 26 évben, 
mint településünk legrégibb alapítványa, segíteni igyekszik a „mindig ballagókat”. Bár elveszítet-
tük a társalapító családfőt, városunk egyik legnagyobb jótevőjét, akinek egykori és mostani sok 
diák köszönhette és köszönheti támogatását, továbbra is él az alapítvány, és kiosztja az éves 
pályázati díjakat. Ebben az évben éppen az alapítvány névadójának névnapján, augusztus 25-én, 
Lajos napján. Tisztelettel kérjük, hogy a pályázók adják be irataikat augusztus 18-ig Kovácsné 
Csák Irma kuratóriumi titkárhoz a polgármesteri hivatalba, ahol szintén a titkártól kaphatnak 
igénylő lapot. Időben lezárt, 4-es átlagot elérő indexre /köztük 5-ös magatartás jeggyel/, kézzel 
írott önéletrajzra és minden kereső családtagnak hivatalos jövedelmi igazolására van szükség, 
amik nélkül nem fogadjuk el a pályázatot. A díjkiosztó, az eddigiektől eltérően, a Közösségi 
Központban lesz a kuratóriumi elnök szolgálatával, onnan megyünk ki a névadó síremlékéhez.

Kellemes nyaralást kíván tisztelettel Mindenkinek: Balázsi László ny. unitárius lelkész, mb. 
püspök, kuratóriumi elnök.

Örökös ballagás...

Tájékoztató a nemzeti Turisztikai 
adatszolgáltató központról 

Előző lapszámunkban már 
beszámoltunk arról, hogy a Kö-
rös-Sárrét Turizmusáért Egyesü-
let és a Tourinform összefogá-
sával három településen átívelő 
túrasorozat valósult meg. Először 
Biharugrán az ökoturizmussal, 
majd Füzesgyarmaton az egész-
ségturizmus lehetőségeivel, s 
utolsó helyszínként a kulturális 
turizmus attrakcióival ismerked-
tek a résztvevő szakemberek.

Füzesgyarmaton az egészségturizmus helyi lehetőségeit Németi Beáta, a Semmelweis Egyetem har-
madéves, egészségturizmus szervező szakos hallgatója mutatta be. Az előadást követően végigjárták a 
prezentációban bemutatott helyszíneket. Először a Barkóczi méhészet mézpergető műhelyének titkaiba 
pillantottak be, ahol megtudták, hogy hamarosan elkészül itt egy Magyarországon egyedülálló, apiterápiás 
vendégház. Ezt követően a Lovas Tanyára ment tovább a csoport, melyet Huszár Róbert, a Lovas Barátok 
Egyesületének elnöke mutatott be. Elmondta, hogy a tanyát a tagok saját erőből, saját munkájukkal épí-
tik-szépítik. Táborokat, lovas eseményeket szerveznek. Korán Ibolya Szörpös házában kiderült, hogy egy gye-
rekkori szenvedélyből hogyan válik nemcsak turista látványosság, hanem a helyihagyományok őrzésének 
helyszíne is. Tihanyi-Erdei Renáta,  a gyógycentrum vezetője röviden ismertette a fürdőgyógyászati ellátások 
igénybevételének feltételeit, a kezelési lehetőségeket. A résztvevők bepillanthattak az üvegfalon keresztül a 
már elkészült, de még meg nem nyitott tanuszodába, majd Bere Katalin vezetésével a Kastélypark Fürdőt és 
a Termálkempinget tekintettük meg, ahol már javában zajlottak az előkészületek a strandszezon kezdetére. 
A körút végén, a fáradalmak kipihenéseképp és egy ízletes ebédet fogyasztottak el a Kiskastély Fogadóban.

A tanulmánytúra-sorozat utolsó állomása 2019. 05. 23-án Vésztőn volt. Csősz Ferenc, a Sinka István Műve-
lődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár igazgatója fogadta a szakembereket. Rövid megbeszélés után 
felkerekedtek, és gyalog körbejárták Vésztő néhány nevezetességét. A Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhely 
Múzeum Kiállítóhely és Képtárát nézték meg, ahol Sinka István emlékszobája és Metykó Gyula életműkiállí-
tása található. A város közepén található horgásztavak mellett elsétálva, a központ rendezettségében, szép-
ségében gyönyörködve jutottak el a Tájházhoz, amely egyben Mesterségek Háza is. Közösségi teret biztosít 
a helyi kézműveseknek, népi kismesterségeket űzőknek. A Művelődési Központ felé vezető visszaúton még 
útba ejtették az Európai Uniós forrásból létrehozott savanyító-üzemet, ahol a helyi közfoglalkoztatásban 
megtermelt javakat tartósítják. 
A sétában kellemesen elfárad-
va fogyasztották el a szervezők 
által készített szendvicsebédet, 
mely alatt bemutatásra kerültek 
a vésztői Sportcsarnok és Well-
ness Központ látványtervei, és 
egy kötetlen beszélgetés zajlott. 
Úton hazafelé a szakemberek 
még megálltak a Vésztő-Mágori 
Történelmi Emlékhelyen, ahol 
rövid sétát tettek, és megnézték 
a Népi Írók Szoborparkját. 

Tőkésné Gali Mónika

Füzesgyarmaton és Vésztőn folytatódtak a tanulmánytúrák 
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2019. május 12-én délelőtt a Falusi Vendégasztal 
Szolgáltatók Egyesületének szervezésével valósult 
meg a TOP 5.3.1. pályázat támogatásával a Civil To-
borzó és I. Családi Ügyességi Versenynap a Kastély-
park Fürdőben, amely a helyi civil szervezetek közül, 
a Lovastorna Alapítvány, a Lovas Barátok Egyesülete, 
az Anonymus Motoros Egyesület, az Arany Sólyom 
Hagyományőrző Íjász Egyesület, a Csánki Dezső 
Helytörténeti Egyesület, a Füzesgyarmatiak és El-
származottak Baráti Köre Egyesület, a Nők Egyesü-
lete, a Barkóczi Méhészet és a Falusi Vendégasztal 
Szolgáltatók Egyesülete összefogásában jött létre. A 
közösen megtervezett és együtt megvalósított prog-
ram célja a lakosság, a fiatal családok és gyerekek 
bevonása a közösségbe, a közösségi életbe. Ezen a 
napon az egyesületek, egymás mellett és egymást 
erősítve mutatták be, játékos feladatok megoldásán 
keresztül, az egyesületük tevékenységét és az egye-
sület tagságát, az eddig elért eredményeket. Az, hogy ilyen szép számban jelentek meg az egyesü-
letek és minden egyesület más-más tevékenység köré építette fel a feladatát, azt eredményezte, 
hogy a kilátogató lakosság minden korosztálya megtalálhatta a kapcsolódás lehetőségét. Az egye-
sületek a játékos feladatok megoldását pontozták, és a pontok eredményeképpen megtudtuk, 
melyik család Füzesgyarmat legaktívabb, legügyesebb családja. A fődíj egyhetes, teljes ellátásos 
lovastábori részvétel volt, amely a Lovastorna Alapítvány felajánlása volt. Szép példája a helyi 
összefogásnak, hogy a verseny végén kialakult holtversenyt, nem sorsolással kellett megoldani, 
hanem azonnal jelentkezett egy másik egyesület - a Lovas Barátok Egyesülete, és a helyszínen 
felajánlott egy szintén egyhetes táborozási lehetőséget. A második és harmadik helyezett család 
is boldogan távozott a nyeremény rollerekkel.

Ezúton is köszönjük a résztvevő civil szervezeteknek és versenyző családoknak a részvételt, és 
mindenkit várunk jövőre is.

Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete. Gergely Mária

Civil toborzó

3

Több, mint két évtize-
des múlttal rendelkező 
szervezet vagyunk. Névvál-
tozások-törvényi szabályo-
zások kapcsán történtek. 
A múlt évben lemondott 
az elnök, ez nem befolyá-
solta a munkánkat, a vál-
lalt és önkéntes felada-
tokat. Mivel a feladatok 
irányítását az elnökhelyet-
tes, Kovács Lajos vette át, 
illetve elnökké választása 

után a Gyulai Törvényszék kiadta a hivatalos kivonatot. A megválasztott elnökhelyettes, Szabó 
László András lett, valamint a gazdasági elnökhelyettes személyében változás nem történt. Ezen 
feladatokat továbbra is Korsós Alexandruné látja el. Megalakulásunk óta az alábbi célok meg-
valósítása érdekében végzünk különböző feladatokat, mely az Egyesület célja: a helyi közrend 
és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi 
biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, 
a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és 
együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben való részvétel, 
a károk megelőzésében és elhárításában való részvétel, a helyreállítás és újjáépítés feladatai-
ban való részvétel. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az Önkormányzatnak, a füzesgyar-
mati lakosoknak, vállalkozásoknak, akik bármely módon támogatták a polgárőrség működését, 
továbbá köszönetünket fejezzük ki azoknak a magánszemélyeknek, lakosoknak, akik munkánkat 
megbecsülve, segítségünket kérve nap, nap után élnek a munkánk adta lehetőséggel, és a 
füzesgyarmati rendezvények és lakossági szolgáltatás teljes tárházával rendelkezésre állásunk-
ban bíznak. Füzesgyarmati Polgárőrség

Január 19-én Taggyűléssel kezdtük a 2019. évet. Március 23-án került sor az Évnyitó rendezvé-
nyünkre, mely az előző évekhez hasonlóan vidám, jó hangulatú volt. Tagjaink, társszervezeteink 
és a helyi civilszervezetek szép számmal képviseltették magukat.

A helyi Önkormányzat vezetői és a MEOSZ elnöke is megtisztelt bennünket részvételével.
A hangulatot fokozta a Nők Egyesülete „Nosztalgia” csapatának vidám előadása. Május 18-án 

egy egynapos kiránduláson vettünk részt, melynek úti célja a Szabadkígyósi Wenckheim  Kastély 
és park megtekintése volt. Idegenvezető kalauzolásával „Egy Magyar nábob nyomában” túra kere-
tében ismerhettük meg a kastély történelmi múltját. Hazafelé indulva Békéscsabán tett rövid séta 
után, Mezőberénybe megállva, egy finom vacsorával fejeztük be az együtt töltött kellemes napot.

A füzesgyarmati Margaréta Családos Egyesület 
2019. május 18-án tartotta a IX. Margaréta Családnapot, 
amely immár hagyományos időben és programsorozattal tette le-
hetővé a generációk számára az együtt töltött hasznos és kellemes 
kikapcsolódást.

A nap programjainak sorában a Dalma Dance Klub füzesgyarmati 
csoportja, a Virág Néptánccsoport, a rendkívül nagy létszámmal fel-
lépő mazsorettek, valamint a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola társastánc tagozatának növendékei adtak fer-
geteges műsort. A nap további részében a szegedi Mandula Színház 
társulata adta elő zenés, interaktív meséjét Jázmin és Jaffar címmel. 
A Családnap sztárfellépője ebben az évben Magyarország egyik leg-
népszerűbb musicalszínésze, Veréb Tamás volt, aki kedvességével, 
közvetlenségével és nem utolsó sorban fantasztikus hangjával lebi-
lincselő és igazán színvonalas műsort szolgáltatott a közönség részé-

re. Mindemellett az Egyesület együttműködő partnerei által kézműves tevékenységekre, csillámtetoválásra és arcfestés díszítésre, szörpkóstolásra is lehetőség nyílott. A Szeghalmi Rendőrkapitányság 
ifjúság-, és áldozatvédelmi referense közlekedési teszttel és ún. „részegszemüveggel” teljesítendő akadálypálya felállításával várta az arra nyitott és érdeklődő gyermekeket és felnőtteket egyaránt. 
A Füzes Vízió Szociális Szövetkezet környezetvédelmi, a füzesgyarmati Család és KarrierPONT pedig a település 800. évfordulója alkalmából készített helytörténeti totó kitöltése is népszerűnek mu-
tatkozott. A színes programok között azonban felhívtuk a figyelmet a család fontosságára, az együttműködés, az összefogás erejére fókuszálva elhangzott, hogy a család, a legkisebb, az elsődleges és 
egyben legfontosabb szocializációs közege a gyermeknek, aki formálja és alakítja társadalmunk jövőjét. Mindemellett elhangzott, hogy a család mozgatórugójaként az édesanyák szerepe kiemelten 
fontos a világban. Mobilitást és egyben biztonságot teremtenek a családtagjaik számára. A Margaréta Családos Egyesület köszönetét fejezi mindazoknak, akik nélkül a rendezvény nem jöhetett volna 
létre! Köszönet az egyesületi tagok odaadó munkájáért, és köszönet a támogatók segítségnyújtásáért! Reméljük, hogy minden hozzánk ellátogató vendég jó emlékekkel és élményekkel a tarsolyában 
tért haza a IX. Margaréta Családnapról!  Kovácsné Czeglédi Mária Tünde egyesületi elnök

Füzesgyarmati Polgárőrség Beszámoló a mozgáskorlátozott egyesület munkájáról

Jubileum előtt
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Idén is megrendezésre került az Egyesület szer-
vezésében a közgyűlés és a tűzoltóbál. 

A közgyűlésen az egyesületi tagok vettek részt, 
akik meghallgatták az éves beszámolókat, illetve 
döntéseket hoztak. A közgyűlés tagjai ismét 4 évre 
megválasztották Nagy Istvánt elnöknek, aki a tiszt-
séget elfogadta, és továbbra is lehetőségei szerint a 
legjobban próbálja végrehajtani a feladatait. Molnár 
Ildikó, az egyesület gazdasági felelőse beszámolt a 
2018. évi támogatási forrásokról és a kiadásokról, il-
letve a 2019-es tervezetet elmondta a tagoknak. Gál 

Imre parancsnok a 2018. évi szakmai beszámolót tartotta, és bemutatta a 2019. évi tervezetet. 
2018-ban az egyesület 30 alkalommal kapott riasztást, ebből 22 esetnél jelen volt az ÖTE. Négy 
alkalommal a fecskendő műszaki hibája miatt és négy alkalommal létszámhiány miatt nem 
tudtunk vonulni. A 22 esetből 19 beavatkozást igénylő káreset volt. 21 Füzesgyarmat, illetve 1 
Kertészsziget területén. Mint önállóan beavatkozó egyesület, teljesítettük a kötelezettségünk, 
és teljesítettük az éves 3000 óra ügyeletet. A kötelező vizsgákat, gyakorlatokat sikerrel vettük. 
2017-hez hasonlóan 2018-ban is aktívan részt vettünk a város életében, és rendszeresen eleget 
tettünk felkéréseinknek. (Gyermeknapi bemutató, Füzes Fesztivál készenlét) Idén is 32 rászoru-
ló gyermeket ajándékoztunk meg mikuláscsomaggal és gyümölcsökkel, valamint meghoztuk a 
karácsonyi hangulatot a szépen feldíszített fecskendővel. Sajnos nem sokkal december előtt 
egy nagyobb műszaki hiba miatt nem volt vonuló képes Marci, de amint lehetett, orvosoltuk a 
problémát, és jelenleg is kész a bevetésre.

2019-ben továbbra is önállóan beavatkozó egyesület maradunk illetve, szeretnénk bővíteni 
a felszereléseinket. A tűzoltólaktanya tetőszerkezetét szeretnénk továbbá felújítani, amire a 
pályázatot már be is adtuk! A közgyűlés után a Tűzoltóbál jó hangulatban telt: sok tombo-
latárggyal, finom vacsorával. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen 
formában támogatta az Egyesületet! A jövőben továbbra is törekszünk a város, illetve a lakosok 
védelmére! Gál Imre egyesületi parancsnok

Füzesgyarmat ÖTe 2019 közgyűlés
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Lapzárta minden hónap 30-án. A szerkesztőség a magán jellegű közleményekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

Vii. nádudvari országos mazsorett fesztivál

Volt egyszer egy csapat: a női kézilabda indulásának történetei.

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes három csoportjával (Csillag-
fürt, Százszorszép, Napsugár) részt vettünk a VII. Nádudvari Orszá-
gos Mazsorett Fesztiválon, ahol rendkívül sikeresen szerepeltünk.

EREDMÉNYEK:
CSILLAGFÜRT csoport: EZÜST OKLEVÉL
A csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, Bánsághy Lara Ágnes, 

Budai Martina, Czibi Erzsébet, Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, 
Vigh Bianka és Vigh Dorina.  

SZÁZSZORSZÉP csoport: SHOW kategória: KIEMELT ARANY OKLE-
VÉL,POM–PON kategória: KIEMELT ARANY OKLEVÉL

A csoport tagjai: Báthori Petra, Hegyesi Ágnes, Imre - Erdős Jáz-
min, Jakusovszki Réka Panna, Kovács Liliána Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes és Szabó Réka Anna.

NAPSUGÁR csoport: Felnőtt korcsoport: SHOW kategória: KIEMELT ARANY OKLEVÉL, POM–PON kategória: KIEMELT ARANY 
OKLEVÉL, TÚRI JUDIT: Felnőtt korcsoport – LEGJOBB TAMBURMA-
JOR cím.

A csoport tagjai: Barna Napsugár, Kocsán Kitti Anikó, Szabó 
Alexa Izabella, Széles Zorka Anna, Szőke Fanni és Túri Judit.

KÖSZÖNJÜK szépen Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, 
a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolá-
nak és Alapítványának a támogatást, a szülők és hozzátartozók 
segítségét.

Macskinné Pór Erzsébet művészeti vezető

Az emlékezetem szerint Füzesgyarmaton a kézilabda 1962-63.-as években kezdődött, amikor 
én 6-7. osztályos voltam. Akkor kezdtük a testnevelés órán a külön edzéseket a játék fortélyainak, 
szabályainak megtanulásával, Baranyi János tanár úr segédletével. Általános iskolásként a kör-
nyező települések csapataival játszottunk, vonattal jártunk a meccsekre: Szeghalom, Vésztő, Kö-
rösladány, Dévaványa. Pár évvel később, már gimnazistaként, is ezekre a településekre mentünk 
játszani, szép sikerekkel, így felkerültünk a megyei I. osztályba 1965-66-ban. Ettől kezdve a helyi 
Vörös Csillag Tsz. kezdett patronálni bennünket, és a vasárnapi meccsekre ponyvás teherautót 
biztosított, ami elvitt Battonyára, Orosházára, Csorvásra, Ecsegfalvára és Bucsára is. Ha korán 
indultunk, a távolság miatt, fáztunk a platón, hazafelé viszont már meleg volt, és ponyvát felhajt-
va, énekelve, szétborzolt hajjal vidáman és persze porosan érkeztünk haza. Mindezek ellenére 
nagy lelkesedéssel edzettünk, és mentünk a következő mérkőzésre. Ha edzések alkalmával nem 
volt kapus, Tóth Lajos, aki cukrászmester, mindig beállt a kapuba védeni. Semmi extra juttatás! 
A mezeinket magunk mostuk, sőt még a számokat is mi varrtuk rá, cipőinket mi vettük, ha játszani 
akartunk. Öltöző még volt is, de tisztálkodási lehetőség nem, pedig mint a kisördögök, úgy néz-
tünk ki a mérkőzés után, hisz simán a földön, az iskola udvarán volt a kézilabdapálya felfestve, 
amit még mi végeztünk el! Bármilyen pálya volt. mi szerettük.

Meg kell említenem, hogy a hazai mérkőzések mindig nagyon jó hangulatban értek végett, ha 
győz a csapat, sokat jelent. Csodálatos szurkolótáborunk volt vasárnaponként esőben, szélben, 
kánikulában egyaránt. Férfi csapat is volt, az akkori gimnáziumi osztályokból, és mi mindig előttük 
játszottuk le a meccset, 10 órakor, ők 11-kor kezdtek. A gimis szezon végén - hűen önmagunkhoz, 
1969 nyarán a két kézis csapat Balatonra, Keszthelyre utazott nyaralni. A sátortáborban csodás 
hetet töltöttünk el. Hogy ez miért érdekes, mert ponyvás teherautóval utaztunk Füzesgyarmatról 
– Keszthelyig. Felejthetetlen volt minden kellemetlenségével és szépségével együtt. Itt említem 
meg azokat a sofőröket, akik a hétvégéiket arra áldozták, hogy bennünket elvigyenek a mérkő-
zések helyszínére, Kincses László a Kont utcában lakott és D.Oláh Károly bácsi a gépállomásról.

Pontos dátumot nem is tudok, hogy mikor hagytam abba a kézilabdázást, de a kint megépült 
salakos pályán már nem játszottam.

Ezen idő alatt sok emberrel játszottam, csak így felsorolásképpen,  akik eszembe is jutnak: 
Nagy Anna+, Bogdán Jutka, Rácz Irma, Fekete Juci, Fekete Mari, Fodor Ica, Hegedűs Jutka , Hegedűs 
Éva ,Sári Anna, Rácz Panka, Zsadányi Erzsi, Erdei Gyöngyi, Tóth Zsizsi, Lepsik Éva+, Konyár Zsuzsi… 
A felsorolás nem időrendben történt, és elnézést, ha valakit kihagytam, nem volt szándékos.

Juho

Lovas programok
A Lovas Barátok Egyesülete idén rendezte meg először a Lovas 

Húsvétolás néven futó családi, szórakoztató programját, ahová az 
érdeklődőket állatsimogató, különböző kézműveskedés, tojáske-
resés, Nagypénteki menü és természetesen lovaglási lehetőség 
várta. A program hatalmas sikeréből kiindulva a jövőben is ter-
vezünk hasonló, szórakoztató eseményeket, és igyekszünk minél 
színesebb programokkal készülni. 

A Sárréti Lovas Centrumban nagy munkába kezdtünk, ugyan-
is az épület tisztasági festésén kívül sor került a már meglévő 
bokrok megmetszésére, az ilyenkor már megszokott nagytaka-
rítás, virágültetés és fűnyírás mellett. Egyik legfontosabb tevé-
kenységünk 100 darab facsemete elültetése volt, hiszen fontos 
számunkra a környezettudatosság és a természetvédelem. Végül 
nagyon sok szeretettel várunk minden kedves táborozni vágyó 

5-18 éves gyermeket az egyhetes Lovas Táborainkba, ahol új barátokat szerezhetnek, sok érdekességet megtanulhatnak, és 
még a lovaglás alapjait is elsajátíthatják. Reggel 8-tól délután 5-ig tart a tábor, napi négyszeri étkezés biztosított a táborozók 
számára, valamint napi kétszeri lovaglásra van lehetőség. Mindezeken felül kézműves foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel 
és természetjárással kedveskedünk a táborozóknak. Fontos, hogy olyan gyermeket is szívesen várunk, aki ugyan nem jártas a 
lovak világában, de szívesen megismerkedne vele, és betekintést szeretne nyerni a lovasok világába.

Idén kettő tábor kerül megrendezésre.
• Első tábor: 2019. július 8 – július 12. • Második tábor: 2019. július 22 – július 26.
Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: • Sándorné Ildikó: 06-20/529-5832
• Huszárné Hati Ildikó: 06-30/384-2254 • Vad Judit: 06-30/341-4290

Lovas Barátok Egyesülete

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! A júliusi számban a nyertes nevét közzé tesszük. 
Elakadt? Jöjjön be az irodába, és segítünk!

1.  1.Mi volt a címe a Margaréta Családos Egyesület Margaréta Családnapján a szegedi Mandula Színház 
elő zenés, interaktív mesés előadásának?

 a, Aladdin b, Jázmin és Jaffar c, Ezeregy éjszaka

2. Hol vett részt a Füzesgyarmati Mazsorett Együttes három csoportjával?
 a, VII. Nádudvari Országos Mazsorett Fesztiválon b, Füzes Fesztiválon 
 c, Debreceni Virágkarneválon

3. Hol folytatódott a tanulmány túra?
 a, Biharugrán és Vésztőn b, Ecsegfalván és Füzesgyarmaton c, Füzesgyarmaton és Vésztőn

Név: ..........................................................................................................................
Tel.: ...........................................................................................................................
E-mail:  ...................................................................................................................

A áprilisi számban megjelent TOTÓ nyertese:
Nagy Éva, gratulálunk!

Küldjön be érdekes kérdéseket e-mailben 
Füzesgyarmatról, 

melyek a TOTÓ kérdései közé bekerülnek! 
Aktivitását hűtőmágnessel jutalmazzuk!

 „Füzesgyarmat 800”-Egy hetes rendezvénysorozat

Időpont: 2019. június 24-28.

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

Lovas Barátok Egyesülete Lovastábor

Időpont: 2019. június 24-28

Időpont: 2019. július 22-26.

Helyszín: Gergely tanya, Füzesgyarmat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lords of the Organ- Rákász Gergely orgona művész koncertje

Időpont: 2019. június 28.

Helyszín: Református Templom, Füzesgyarmat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Füzes Fesztivál

Időpont: 2019. június 28-29.

Helyszín: Városi Sporttelep, Füzesgyarmat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mini Állatpark Tábor

Időpont: 2019. július 1-5. 

Helyszín: Mini Állatpark, Füzesgyarmat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rock Est

Időpont: 2019. július 06.

Helyszín: Kastélypark Fürdő, Füzesgyarmat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III: Tanácserdei Örömíjász- és OB kvalifikációs verseny

Időpont: 2019. július 06

Helyszín: Tanácsi erdő Füzesgyarmat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Erős Ember Verseny 

Időpont: 2019. július 7.

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

Mágori sokadalom

„Pár hangnyi dallamok…” Időpont: 2019. július 15.

„Korok és katonák” Időpont: 2019. július 20.

Helyszín: Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mini Állatpark Tábor

Időpont: 2019. július 22-26. 

Helyszín: Mini Állatpark, Füzesgyarmat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

zvhv„Túl az Óperencián” operett est- Leblanc Győző és Tóth Éva

Időpont: 2019. július 26.

Helyszín: Kastélypark Fürdő, Füzesgyarmat

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


