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A szalagot június 21-én Dr. Szabó Tünde, sportért fe-
lelős államtitkár, Dr. Kovács József, országgyűlési képvi-
selő és Bere Károly polgármester vágták át.

A katolikus kápolna mögötti téren felsorakozó közön-
ségben olyan jeles személyiségek, sportolók is feltűntek, 
mint Czene Attila, olimpiai bajnok úszó vagy Dala Tamás, 
az egykori válogatott vízilabdázó, és persze Dr. Szabó 
Tünde, sportért felelős államtitkár asszony, aki nem mel-
lesleg úszó olimpikon. Bere Károly polgármester köszön-
tő beszédében az elmúlt időszak egyik legfontosabb és 
leglátványosabb beruházásaként jelölte meg a tanuszo-
da átadását, de elmondta azt is, hogy számos nehézség 
előzte meg azt a pillanatot, míg végre megnyithatta ka-
puit az új intézmény. Éppen ezért beszéde végén fontos-
nak tartotta megköszönni mindenkinek, aki közreműkö-
dött abban, hogy elérhessék a céljukat, és a gyarmatiak 
birtokba vehessék az uszodát.

Dr. Szabó Tünde a sport és az egészséges életmód 
fontosságára is felhívta a figyelmet. Azért is fontosnak 
tartotta ennek az uszodának az átadását, mert talán ép-
pen ebben az uszodában kezdi meg pályafutását a jövő 
nagy bajnoka, olimpikonja, de már az is sokat jelent, ha 
többen és könnyebben tanulnak meg úszni a város lakói, 
mint eddig.

Az ünnepi műsort az általános iskola diákjai adták, 
és a közönség nagy örömére és meglepetésére még egy 
olyan vers és dalocska is megszólalt, amely kimondottan 
erre az alkalomra íródott.

Megnyitotta kapuit a Kiserdei Tanuszoda

2019. június 28-án, 18 órától Rákász Gergely orgonaművész 
adott koncertet a Füzesgyarmati Református Templomban. 
Teszem hozzá, nem először, mert nyolc évvel ezelőtt már egy 
hasonlóan magas színvonalú produkcióval kápráztatta el a 
gyarmatiakat. A „Lords of the Organ” sorozat a hangszer legna-
gyobb szerzőit és örökéletű műalkotásaikat állítja színpadra a 
következő években. „Az Orgona Lordjai olyanok a hangszer tör-
ténetében, mint egy-egy bíbor színű könyvjelző az örökkévaló-
ság enciklopédiájában.” – olvashatjuk a koncert bemutatójá-
ban, és valóban az örökkévalóság részesei lehettünk, miközben 
a zseniális művész játékát hallgathattuk, amelynek köszön-
hetően akár évszázadokat is visszarepülhettünk a múltba.

A koncert mégis friss volt, a mai embernek szólt, köszön-
hetően Rákász Gergely tolmácsolásának, aki nem csupán a 
játékával, hanem üde és lebilincselő személyiségével is elva-
rázsolta a templom padsoraiban összegyűlt, szép számú kö-
zönséget. 

Az esemény az EFOP 1.5.3. 16-2017-00026 Térségi együtt-
működés a humán szolgáltatások fejlesztéséért elnevezésű 
pályázat színházi esték programelemének keretein belül va-
lósult meg, és valóban be is töltötte a célját, hiszen ilyen kul-
turális élményben csak nagyon ritkán részesülhet az ember, 
és mindehhez még utaznunk sem kellett sem 
a fővárosba, sem valami nagyobb tele-
pülésre, hanem helyben juthattunk 
hozzá. Bízzunk benne, hogy a mű-
vész újra ellátogat a településre, 
és újra élvezhetjük kivételes já-
téktudását.

Rákász Gergely 
orgonakoncertje Gyarmaton Dér Heni, Fenyő Miklós, Acoustic Planet, Deniz, Mudfield, Balkán Fanatik, UFO Együttes 

és még sokan mások. Ha gyorsan akarnánk összefoglalni, akkor ennyit mondhatnánk az 
idei Füzes Fesztiválról, de egy fesztivál ennél mindig több, mindig más, hiszen a fellépő-
kön túl egyfajta közösségi élmény is, ahol a rég nem látott barátok összetalálkoznak, ami 
miatt a településről elszármazottak, ha máskor nem, akkor egy évben egyszer hazajönnek, 
amelyre a szomszéd településekről is rendre átjön a fesztivál és zeneszerető közönség. 
Persze van vurstli, nyalóka, vattacukor, ugrálóvár, ami kimondottan a gyerekeknek és a csa-
ládosoknak szól, és persze van a bubis és a mentes víz mellett sör is, ami meg másoknak 
kedves az ilyen rendezvényeken. Összességében elmondható, hogy voltak kellő számban 
szórakoztató programok, színvonalas produkciók, és megvolt hozzá a szükséges körítés is, 
ami egy fesztiváltól elvárható. De a sok beszéd és írás helyett beszéljenek inkább a képek. 

Július első hetében Budapesti Operett Színház és a Vasutas Zeneis-
kola közös fenntartásában működő, és klasszikus operett és musical 
színészek képzésével foglalkozó Pesti Brodway Musical Stúdió első éves 
növendékei táboroztak a településen, hogy a Sárréti Hökkentők műked-
velő társulatával közösen három egymást követő estén is elkápráztassák 
a színházművészetre fogékony lakosságot. Július 5-én este a Közösségi 
Központban Ady szerelmei címmel egy versszínházi estet mutattak be, 
majd csütörtökre és péntekre kiköltözött a két társulat a Kastélypark fürdőbe, ahol először egy táncdalfesztivált megidéző han-
gulatot teremtettek, majd pénteken, a tábor zárásaként egy operett előadásra került sor Gyarmati csókok címmel. A produkciók 
művészeti vezetője Kovács Gábor Dénes volt, aki profi koreográfussal és korrepetitorral érkezett a városba, akiknek köszönhetően 
bepillantást nyerhettünk, hogyan is működik egy profi előadás előkészítése, és hogyan zajlik maga a próbafolyamat. A Sárréti 
Hökkentők tagjaként jó volt részese lenni ennek az élménynek. A fiatal színészpalánták varázslatos tehetséggel bírtak, öröm volt 
velük dolgozni, hallani, látni őket. Nagy büszkeség volt látni a saját társulatunk tagjait is. Csák Imrét, Nagy Imrét és Csák Mesit, 
ahogy az operett előadásban helyt álltak. Mi is igyekeztünk a nyomukba lépni a tánckarban Szabóné Erzsikével, Feketéné Icussal, 
a Hökkentők Mini tagjával, Ludvig Kingával és az új tagjainkkal, Bereczki Marcsival és Hüse atyával, aki külön egy áldással is készült 
a pénteki előadásra. Jó volt látni, hogy nőtt fel a feladathoz az Ady esten Köleséri Csongi, és ami talán számomra a legnagyobb 
boldogság volt, hogy csütörtökön, a rádiókabaré műsorban újra a soraink között tudhattuk Tüdősné Marikát, aki az egyik alapítója 
a társulatunknak. Bízom abban, hogy ilyen és hasonló kezdeményezések, alkalmak adódnak még a jövőben is, ahol nem csupán 
egy különleges élményben részesülhetünk a közönséggel együtt, hanem szakmailag fejlődhetünk is. Kincses Zoltán

Ha Fesztivál, legyen Füzes!

Drámatábor Füzesgyarmaton
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2019. július 6-án a nyári esték prog-
ramsorozat részeként a rocké volt a 
főszerep. 18 órától egy 1975-os kon-
certfilmet vetítettünk le, a Queen ra-
jongók legnagyobb örömére. Az A Night 
at the Odeon – Hammersmith 1975 a 
brit Queen együttes koncertfilmje, me-
lyen az A Night at the Opera Tour kere-
tében 1975. december 24-én, a londoni 
Hammersmith Odeonban adott koncert 
felvétele volt látható. 20 órától a helyi 
KIEZ zenekar szórakoztatta a közönséget, 
majd 21 óra után a Crazy Little Queen Tri-

bute Band adott fergeteges koncertet. Július 20-án a színházi esték rendezvények keretében egy két részes pony-
vakabarét láthattak az érdeklődők a Közösségi Központban. Egy bolond négyet csinál címmel a Stand Up Brigád és 
a Bethlen Téri Színház művészei, Beleznay Endre, Éles István, Straub Péter és Ürmös Zsolt nevettették meg a kö-
zönséget. A program a Füzesgyarmat Város Önkormányzat EFOP-1.-5.3 azonosító számú a „Térségi együttműködés 
a humán szolgáltatások fejlesztéséért” pályázati program keretében valósult meg. Szintén ez a pályázat nyújtott 
lehetőséget egy Közösségi Terekre Rendezett nyári kulturális program keretében megrendezett „Túl az óperencián” 
című operett est megszervezésére. Július 26-án pénteken az eredetileg a Fürdőbe tervezett előadást az eső miatt 
a Közösségi Központban tartottuk meg. Leblanc Győző és Tóth Éva másfél órás műsora az operett kedvelőket ör-
vendeztette meg. Felcsendültek a régi melódiák, a közönség együtt énekelte az ismert dalokat a művészekkel. Egy 
jó hangulatú, tartalmas estében volt részük a nézőknek.

Augusztus 20. 1. Ünnepi testületi ülés 

Szeptember 12.
1.  Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének félévi állásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester
2.  A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: Dr. Blága János jegyző
3.  A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Blága János jegyző
4.  A Füzesgyarmati egészségügyi szolgáltatók beszámolója 

Előadó: egészségügyi szolgáltatók és egészségügyi területen alkalmazott 
foglalkoztatottak

Október 24. (Várhatóan a Képviselő-testület alakuló ülése)
1.  Helyi Választási Bizottság beszámolója a 2019. évi helyi önkormányzati 

képviselők valamint a polgármester választás lebonyolításáról és annak 
eredményeiről 
Előadó: HVB elnöke

2.  Füzesgyarmat Város Önkormányzata Szervezeti- és Működési Szabályzatá-
nak felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Blága János, jegyző

3.  Polgármester illetmény megállapítása Előadó: Dr. Blága János, jegyző
4.  Alpolgármester választás Előadó: polgármester
5.  Alpolgármesteri illetmény megállapítása Előadó: polgármester

November 28.
1.  Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 

Előadó: Elnök és Parancsnok
2.  Beszámoló a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda működéséről 

Előadó: Károlyi Zsigmondné óvodavezető
3.  Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről 

Előadó: Tőkésné Gali Mónika irodavezető

December 19. Közmeghallgatás
1.  A település lakosságának kérdései, véleménye az önkormányzat működé-

sével kapcsolatban
2.  Egyebek

December 19.
1.  2020. évi Munkaterv összeállítása Előadó: Dr. Blága János jegyző
2.  2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: polgármester
3.  A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal beszámolója 

Előadó: Dr. Blága János jegyző
4.  Beszámoló a helyi adózásról Előadó: Dr. Blága János jegyző

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok. 
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívó-
levelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba 
tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő 
hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a 
meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a vára-
kozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával. Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán elő-
fordul férfiaknál is. Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség 
következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb 
minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az 
emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé 
valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt 
sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz. Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul 
elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése 
megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget. 
Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért!

Nyári esték rockkal, operettel és humoresttel

Felhívás emlőszűrésre

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2019. évi 
második félévi munkaterve

Füzesgyarmat Város Önkormány-
zata több olyan projektet valósított 
már meg az elmúlt években, amelyek 
a borsi, vagy a zimándújfalui Önkor-
mányzattal közösen valósultak meg. 
Ezek voltak például: Magyar-Román 
Határon Átnyúló Program 2007-2013 
(HURO/1001/024/1.2.3). A projekt 
Füzesgyarmat és Bors közötti hatá-
ron átívelő kommunikációs csator-
na felépítése által valósította meg 
a célközösség szereplői számára az 
információáramlást. A Nemzeti értékek és Hungarikumok gyűjtésének népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására meghirdetett HUNG-2014C pályázati felhívás keretében HUNG-
2014/2610 pályázati azonosító számú projektet Füzesgyarmat Zimándújfaluval közösen valósította meg. 2015-ben 
a program keretein belül kiállítást szerveztünk és helyi értékeket bemutató kiadványt készítettünk. A HUNG-2015 
pályázati felhívására beadott HF/223/2016 számú támogatási szerződés alapján Füzesgyarmat és Zimándújfalu 
helyi értéktárának bemutatása címmel valósítottunk meg projektet. A közös projekt megvalósítása az értékgyűjtés 
módszertana tekintetében tapasztalatátadásra, hazai és külhoni értéktárak létrehozására és működtetésére, a 
nemzeti értékek népszerűsítésére és közös rendezvények megvalósítására irányult (szakmai megbeszélések, ki-
állítások szervezése, néptáncbemutatók). A TEMPUS Testvérvárosi program megvalósítása pályázati támogatással 
2016-ban valósult meg, ahol településünk partnere Bors mellett Nowy Targ térség volt. Ekkor az oktatási rendszer 
és a turisztikai együttműködések áttekintése került középpontba. 2017-2018-ban sikeresen valósítottuk meg az 
első Bethlen Gábor Alap által támogatott testvér-települési pályázatunkat, melyet egy újabb sikeres pályázat 
után idén is folytathattunk. Idén összesen öt rendezvényt valósítottunk meg az 1 100 000 Ft-os támogatásból. 
Március 15-én már második alkalommal Borson emlékeztünk közös ünnepi műsorral. Június 29-én Füzesgyarmat-
ra érkeztek Borsról és Zimándújfaluból. Délelőtt hagyományőrző programokat szerveztünk, ahol volt kézműves 
foglalkozás, népdalkörök és néptáncosok bemutatója is. Délután pedig labdarúgó tornán vettek részt a hozzánk 
érkező sportolók. Július 14-én a Zimándújfalui Napokon vettek részt a Füzesgyarmati Népdalkör és a Kézműves – 
és Népi Kismesterségek Egyesülete tagjai. Július 28-án Borson a Borsi Napok közönségét szórakoztatta Gál István 
zenés gyermekműsorral, míg a Füzesgyarmati Kézműves – és Népi Kismesterségek Egyesülete hagyományőrző 

játszóházat működtetett. Reméljük, hogy a közös programok 
szervezéséhez a jövőben is tudunk pályázati forrást szerezni.

Tőkésné Gali Mónika projektmenedzser

Testvér-települési programok megvalósítása 
a Bethlen Gábor Alapból

Az anyatejes táplálás a természet csodája, a gondoskodás végtelensége. 
Ez egy biológiai eredetű, de mondhatni spirituális töltöttségű, semmihez sem 
mérhető, semmivel sem összehasonlítható anya-gyermek kapcsolat. Mert ez 
több egy egyszerű táplálásnál. Ez a csecsemő ennivalója, innivalója, a védel-
mi rendszere a kórokozókkal szemben, testi, szellemi, lelki tápláléka is egyben. 
Csak rá kell nézni a csöppségre, amikor szopik. Azt a „földöntúli” nyugalmat, 
megelégedettséget, biztonságot és ragaszkodást így együtt kizárólag ebben az 
állapotban lehet tetten érni a kicsi arcocskáján. És akkor még nem beszéltünk a 
szoptatásnak az anya egészségi állapotára vonatkozó pozitív hatásairól, a gyer-
mekágyi időszakban, sőt a további életszakaszokra való kihatásaiban is. Amikor 
az anya megszüli gyermekét, a saját testéből táplálékot is biztosít a számára. 
Helytől, éghajlattól, körülményektől függetlenül. Nem kell fertőtleníteni, moso-
gatni, kevergetni, méregetni, csak a testi kapcsolatot kell megteremteni, s ezen 
keresztül létrejön egy olyan anya-gyermek „lélekhíd”, amit csak irigyelni lehet, 
de utánozni nem. Szoptató anyák milliói csak azt üzenhetik szívből a leendő 
kismamáknak, hogy akinek a sors megadja ezt a lehetőséget, az ne szalassza el, 
mert fel nem fogható és mással soha nem pótolható élményben lesz része. A 
szoptatás nehéz, az anyai szervezetet igénybe vevő feladat, de az anyaság leg-
szebb, legbensőségesebb, semmihez sem hasonlítható boldog időszaka. Kérjük 
az édesapákat, a családokat és a barátokat, hogy ünnepeljék, köszöntsék, segít-
sék és támogassák velünk együtt a szoptató anyákat. Védőnők

A szoptatás világnapja

ÖNKoRMáNyzATi  HíReK
 A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalának vezetője, Dé-

tárné Molnár Andrea megtartotta tájékoztatóját a 2018. évi munkájukról, melyet a 
Képviselő-testület elfogadott.

 A Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a 
Képviselő-testület, mint a Kft. részbeni tulajdonosa, nem fogadta el.

 A Képviselő-testület elvi támogatását biztosítja a Kastélypark Fürdő előtti 
park közösségi összefogással történő megújításához, valamint eseti bizottság lét-
rehozásáról határozott a tervezésével kapcsolatos feladatok ellátására.

 A Képviselő testület vagyonkezelési szerződés kötése iránti kérelmet nyújtott 
be a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez.

 A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy telekalakítási engedélyezési eljá-
rással, a jelenlegi használatnak megfelelő és feltétlenül szükséges, Vodafone bázi-
sállomás alatti terület adás-vétel útján a Pannon Antenna Kft. tulajdonába kerüljön.

A beszámolók, tájékoztatók a www.fuzesgyarmat.hu oldalon a Testületi ülések / 
2019. évi előterjesztések menüpont alatt megtekinthetőek.
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Településünk első írásos említése a Váradi Regesztrum kivonatán található dátum szerint 1219-ben történt. A tavaly kezdődött közösségfejlesztési folyamat részeként a Helyi Cselekvési Terv ösz-
szeállításakor érkezett a résztvevőktől a javaslat, hogy erről ünnepi rendezvénysorozattal lehetne megemlékezni. A folyamatos egyezetések eredményeként állt össze az a rendezvénysorozat, mely 
a Fürdő 50 éves megnyitását jelképező emléktábla avatástól a Füzes Fesztiválig két héten keresztül elevenítette fel a település múltbéli eseményeit és értékeit. Az alábbiakban több eseményről is 
olvashatnak rövid beszámolókat, én most az egyes események megrendezésén túlmutató, maradandó értékekre szeretnék rámutatni – felsorolásomban: • az eseményötletek alulról jövő kezdemé-
nyezésként, a helyi szervezetektől érkeztek, melyek megvalósításában a javaslattevők aktívan részt is vettek; • a szervezés során az egyeztetések által a rendezvényszervezés szakmai ismereteinek 
fejlesztésén túl a részt vevők egymás iránti elkötelezettsége és partnersége is fejlődött, a megvalósítást a költséghatékonyság jellemezte; • elkészült a fürdő és a település címerének, az eseményhez 
illeszkedő változata, amelyet az „Alkotó Közösségek Füzesgyarmat” logóval együtt szerepeltettünk a rendezvények plakátjain; • megjelent a Gyarmati Krónikás füzetsorozat első száma, „Volt egyszer 
egy kastély” címmel, melyben Incze László (szerző), a Füzesgyarmati kastély és birtokosainak történetét foglalta össze. Ez az összefoglalás hiánypótló és jól hasznosítható a turista tájékoztatás és 
a helyi értékőrzés területén; • alkottunk egy új turisztikai terméket, egy játékot, mely során a Tourinform irodában egy terepasztal segítségével 18 kiemelt helyi értéket fedezhetnek fel a résztvevők; 
Remélem, hogy a szervezők és a résztvevők lelkesedése a jövőben is fenntartható lesz. Tőkésné Gali Mónika 

A Versszüret Szabó Magda egy verses-
kötetére, a Szüret című kötetre utal. Leg-
alábbis ez volt a szándékom vele, amikor 
a műsor programját összeállítottam. Az 
előadás a település 800 éves évforduló-
jára készült, és a magyar irodalomtörténet 
talán legnagyobb formátumú, de bizonyo-
san a legsokoldalúbb művésznőjének, író-
jának, Szabó Magdának a szellemét kíván-
ta megidézni, méghozzá úgy, ahogy eddig 

csak nagyon ritkán, vagy talán sohasem, hiszem a költeményeit állítottam a műsor fókuszába. 
Nem véletlenül őt, hiszen az írónő füzesgyarmati kötődésű édesanyja révén.

Szabó Magda verseiről keveset beszélünk, keveset tudunk, pedig – ahogy ezt a műsor egyik 
előadója, a Szigligeti Színház színművésze, Zelei Gábor mondta -, Zolikám: zseniálisak. Gábort 
nem mellesleg arra nem könnyű feladatra kértem fel, hogy írjon négy általam kiválasztott, és az 
előadás dramaturgiájába illő vershez zenét, és azt adja elő az est folyamán. Bátran mondhatom, 
túlszárnyalta az elvárásaimat, de még az álmaimat is. Az előadás másik művésze Gulyás Erika 
volt, aki nemrégiben a Nemzeti VERSenyben a legfőbb döntőbe jutott, és ott a legjobbak között 
is a legjobbak közé sorolták, hiszen arany minősítéssel távozhatott a megmérettetésről. Ezen az 
estén azonban ezen is túlnőtt, és túlragyogott mindent. Ezúton is gratulálok neki, és hálás szívvel 
köszönöm, hogy ilyen élménnyel lepett meg még engem is, akinek van szerencséje régről ismerni. 

Az előadást keretbe zárta egy amolyan zenés, verses film, amely Szabó Magda életének egy-egy 
állomását idézte meg, és talán felvezette, összegezte mindazt, amit az előadás során a két előadó 
a színpadra varázsolt.

Szerintem minden résztvevőnek eszébe jutott 
ez a dalocska, mikor 2019. július 26-án elindultunk 
a debreceni Szabó Magda Emlékház megtekinté-
sére. A kirándulás az „Összefogással a helyi kö-
zösség életminőségéért” projekt támogatásával a 
„800 éves a település” programsorozat részeként 
került megszervezésre. A helyszínen, az utcafron-
ton a pár hete átadott megállító tábla fogadja a 
látogatót, amely stílusosan egy ajtót formáz. Az 
udvarban közvetlen az emlékház bejárata előtt 
Abigél szobra áll. A benti termekben Szabó Magda 
emléktárgyai láthatóak, tematikus elrendezésben, 
három szobában. Az előtérben látható a család 
igencsak szerteágazó családfája, amelyben is-

merős nevekkel találkozhatunk. Szabó Magda üknagyapja, Gacsári István nagytiszteletű lelkész 
Füzesgyarmaton szolgált a református templomban, s nem mellesleg ő írta meg Füzesgyarmat 
krónikáját. Megtekinthettünk egy riportfilmet, melyet a már idős írónővel készítettek, kiegészítve 
azt korábbi nyilatkozataival. Igazi időutazás volt így látni a fiatalabb s a már idős Magdát. Hasz-
nálati tárgyain, kiállított ruháin keresztül láthattuk, hogy Magda alacsony, vékony termetű, de 
kissé lázadó személyiség lehetett, aki szembe ment kora konvencióival. A kiállítás megtekintése 
után fakultatív program keretében lehetett sétálni Debrecen főterén, ahol meg lehetett tekinteni 
az írónő szobrát, be lehetett menni a Református Nagytemplomba, délben pedig egy igazán pa-
tinás helyen az Aranybika szálló éttermében fogyaszthattunk el egy ízletes ebédet. Szeretnénk, 
ha minél több füzesgyarmati eljutna erre a szép emlékhelyre, aki olvasta írónő a Régimódi 
történetet, vagy más életrajzi ihletettségű regényét, bizonyára sok ismerős adattal találkozhat a 
tárlat során. Köszönjük a lehetőséget!

Igen, igen! Elneveztünk már róla für-
dőt, fogadót, pizzériát, megemlítettük a 
Kastélytúrás kiadványunkban, de ha be-
tért egy turista a Tourinform Irodába, 
minimális információt tudtunk adni az 
épület múltjáról, vagy az itt élt birtokosok 
és személyzet életéről. Ezt a hiányosságot 
tudtuk pótolni a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-
00002-es sz. projekt pályázati támogatása 
által. Persze a pénz önmagában mit sem 
ér, ha nincsenek a Helytörténeti Egyesület 

aktív tagjai, a projekt koordinátorai és Incze László! Mindenki a saját lehetőségeivel, munkájával és 
ötleteivel igyekezett hozzájárulni ahhoz, hogy ez a történet kerek legyen, s a helyi értékőrzés mel-
lett hozzájáruljon a település turisztikai eladhatóságához is. Incze László az évek óta tartó hely-
történeti kutatómunkája eredményeként 2019. május végére elkészítette a Gyarmati Krónikás első 
füzetét, melyben a Füzesgyarmati kastély birtokosainak történetébe kaphatunk bepillantást. A 16 
oldalas A/4-es kiadványban olvashatunk a török korig jellemző birtokviszonyokról, a Harrucker-
nekről, a Weinckheimekről, a Blankensteinekről, a kastélyról, a kastélyparkról és arról, hogy milyen 
lehetett itt az élet. A történeti feltáró füzet a kastély pusztulását követő időszakba is bepillantást 
enged, s elvezet minket a jelen időszakig, hiszen az egykor már jelentőséggel bíró területen 50 éve 
működik a fürdő és közel 30 éve a mai Gara Szálloda. Az ünnepi hét során június 25-én Incze László 
erről a témáról előadást is tartott, mely a Közösségfejlesztés-Füzesgyarmat facebook oldalon is 
elérhető. A füzet a Tourinform Irodában (Kossuth u.89) korlátozott számban beszerezhető.

A Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület 2019.június 27-ei rendezvényéről
Egyesületünk „múlt idézésre” hívta a füzesgyarmati embereket, ahol az események több 

síkon zajlottak. Régi és új képek című kiállításunkon közismert épületekről mutattunk be fotó-
kat. Mindenki meglepetéssel fogadta, hogy milyen átalakulás történt az elmúlt évtizedek alatt 
településünk utcáin, házain. A Közösségi Központ nagytermében elhelyezett asztalokat jól meg-
pakoltuk az általunk készített fényképalbumokkal. Itt mindenki lapozgathatta, nézegethette a 
közeli és távolabbi múlt eseményeiről készült fotókat.A műsor köszöntőkkel kezdődött; Az egye-
sület elnöke megköszönte Tőkésné Gali Mónika Tourinform Irodavezető segítő közreműködését. 
Az egyesület két tagja köszöntötte azt a két vendéget - Dr. Barkóczi Istvánnét és Angyal György-
nét -, akiknek családja egy-egy bemutatásra került film főszereplője volt. 

A megjelent vendégek, akik örömünkre igen sokan voltak, először egy az 1950-es évek végén 
készült diafilmet tekintettek meg, melyet Guruczi Krisztina olvasott fel a jobb követhetőség ér-
dekében. A film a Termelő Szövetkezeti Mozgalom kezdeti időszakát mutatta be. Sok résztvevő 
szólt hozzá a képsorokon látott eseményekhez. Ezt követően egy egészen más időszakot ele-
venítettünk fel. Garamvölgyi Istvánné tanítónő videó filmjének részletei segítségével jót szó-
rakoztunk az 1990-es karácsonyi műsor, és a tréfás vetélkedők megtekintése közben, melyek 
főszereplői a Sárszigeti iskolások voltak. Rövid szünetet követően a „Szerencse” és a „20 éves a 
TSZ” című filmeket néztük meg, amelyek képsorain szinte minden jelenlévő találhatott néhány 
ismerős, számára kedves arcot. Ezúttal is köszönetet mondok minden szervezőnek és résztvevő-
nek a kellemesen eltöltött délutánért.

Lőrincz Gyuláné elnök-helyettes (szervező)

Füzesgyarmat írásos említésének 800. évfordulójára emlékeztünk

3

Az egykori Blankenstein grófi kastély kertjében, a kápolna és az uradalmi magtár közötti területen 1965-ben termálvíz után kutatva fúrásokat vé-
geztek Füzesgyarmaton. 1198 m mélyről 62,5 C°-os víz tört fel, akkor merült fel a gondolat, hogy itt egy fürdőt építsenek. A medencék megépítéséig a helyiek 
kijártak fájó testrészeiket áztatni a termálvizet elvezető árkokba. Közben 1966-ban megkezdődtek a földmunkák, és hamarosan megépült az első három medence: az úszó-
medence, az„öregek medencéje”, és egy kerek pancsoló a gyermekek számára. A fürdő első kinevezett vezetője Nagy József volt, aki 23 évig irányította a fürdőt, a beindítás, 
a kertépítés az ő nevéhez fűződik. A nagymedencét csütörtökönként és vasárnap leengedték. A hétfői szünnapon meszelték a nagy medencét, a gyógymedencét minden 
nap. Nagy József 1991-ig volt a fürdő vezetője, őt Lőrincz Gyula követte egy évig, majd Erdős Antal Károlyt bízták meg a fürdő irányításával, mindaddig, míg a fürdővezetői 
állásra kiírt pályázat elbírálásra nem került. Így lett 1993-tól 2000-ig Földi Mihály, 2000-tól 2005-igKárolyi Sándor, 2005-től 2011-ig Vass Ignác, 2011-től napjainkig Kovács 
Márton a fürdő vezetője. A megnyitás után néhány éven belül beindult a vendéglátás is. Felépült egy 15 szobás vendégház a mai Füzes Panzió helyén. A fürdő az első 
ötven évében jelentős fejlődésen ment keresztül. 1994-ben megépült a feszített víztükrű tan és az úszómedence. A fürdő területén egy 35 férőhelyes motel épült 2001-
ben. 2003 őszén az önkormányzat a strandfürdő területén magántőke bevonásával új szolgáltatóházat épített, lebontva az addigra már elavult 15 szobás faházat. 2003. 
november 04-én „Sárrét gyöngye” elnevezéssel gyógyvízminősítést kapott a strandfürdő termálvize. A fürdő közvetlen szomszédságában 2004-ben kezdte meg működését 
a Castrum néven üzemelő kemping, amit az önkormányzat 2009-ban a fürdőhöz csatolt. A mai fürdő új arculatát a 2005-ben épített új fedett, termálvizes medencékkel 
rendelkező épület átadásával kapta meg. A Schultz panziót 2010-ben vásárolta meg az önkormányzat a tulajdonostól, amelyekkel a fürdő újabb 38 fő elhelyezésére alkal-
mas szálláshellyel gazdagodott. 2019. június 19-én emléktáblát avattunk a fürdő fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Az egész éves programokat is ennek jegyében 
alakítottuk ki. Június 22-én egy egész napos program keretében ünnepeltük meg a fél évszázados működést a Füzesgyarmat Város Önkormányzat TOP 5.3.1 számú, „Ösz-
szefogással a helyi közösségek életminőségéért” című pályázat keretében. Az óvódások zászlókat készítettek erre a napra. Szombaton délelőtt főzőversenyt rendeztünk, 
beszélgettünk Nagy Józseffel, aki a régi képekből készült kiállítást megnyitotta. Majd a nagyzerindi néptáncosok, fúvósok, népdalénekesek szórakoztatták a közönséget. 

Az önkormányzat 180 szeletes tortával lepte meg az ünneplő vendégeket. Délután a gyerekeket zenés táncos előadással, ugráló várral, kézműves foglalkozással, logó kirakó játékkal vártuk. Vízi zumbával és aerobiccal, sport 
versenyekkel gazdagítottuk a programot. Este Szűcs Judit lépett fel, majd Rerto disco zárta a napot. Családias, kedves hangulatban telt el ez a nap. Köszönjük mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a nap lebonyolításához!

Fél évszázados a fürdő

CiViL MeLLÉKLeT   ToP 5.3.1-16-BS1-2017-00002
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Versszüret Füzesgyarmaton Debrecenbe kéne menni…

… „Volt egyszer egy kastély”
Néhány szó
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30-án. A szerkesztőség a magán jellegű közleményekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

Tevékenyen, tűvel, türelemmel

Látogatók NowyTarg-ból

2019. július 6-án délután a Füzesgyarmati Foltvarró Cso-
port közös varrásra hívta, várta az érdeklődőket a Közösségi 
Központba. Hívtuk és vártuk mindazokat, akik szerettek vol-
na jó társaságban eltölteni egy kellemes, alkotó délutánt, és 
szerettek volna egy saját, kézi varrással készült tárggyal ha-
zatérni. Mindehhez csupán a kíváncsiságot, a jószándékot, az 
alkotókedvet, no meg a dolgos két kezet kellett hozni, hiszen 
a kellékekről az Önkormányzatnak a civil szervezetek számára 
juttatott támogatásából tudtunk gondoskodni. 

A csoport lelke, motorja, Gulyásné Irmuska és valamennyi, 
a rendezvényen épp jelen lévő ekötelezett csoporttag többféle 

tevékenységgel kínálta meg az érkezőket, a szabad választás lehetőségével. Minden elkészült tárgy kettős elégedettsé-
get és örömöt jelentett: elégedettséget és örömöt a készítőnek, és örömöt a csoport tagjainak. És hogy mire jó mindez? 
Nemrégiben az egyik népszerű közösségi oldalon megjelent egy cikk, amely felsorolta a kézimunkázás jótékony hatásait: 
híd a generációk között, finommotorika fejlesztése a kicsiknek, karbantartása a felnőtt vagy idősebb korosztálynak, fe-
szültségoldó tevékenység, koncentrációs képességek erősítése, unaloműző, elűzi továbbá a kezek és az agy tétlenségét… 
Röviden: „a kézimunkázás az agy jógája”. Szóval az egyéb aktív, testi, szellemi egészségmegőrző tevékenység mellett tűt 
a kézbe! A kézi varrás lehet egyéni tevékenység. De néha jobb együtt. A mi lelkünknek biztosan! Akár egyéni, akár közös 
munka készül, abban többnyire mindannyiunk lelke benne van. A foltvarró csoport tagjai (több mint tíz éve immár) két-
hetente találkoznak. Szeptembertől szívesen látunk be-betérő vendégeket, csatlakozni szándékozó foltvarrókat. Mi adjuk 
a megszerzett tudásunkat, emberi értékeinket, ám nyitottak vagyunk az új tagoktól származó, kincseket érő foltvarrós 
tudomány befogadására is!

A Füzesgyarmati Foltvarró Csoport tagjai

Füzesgyarmat első írásos említésének alkal-
mából rendezett Füzesgyarmat 800 rendezvény-
sorozatra a város vezetősége meghívta a lengyel-
országi testvérvárosunk, Nowy Targ képviselőit. 

A delegáció pénteken érkezett, ebéd után 
részt vettek a Közösségi Központban megrende-
zett kiállítás megnyitóján, ahol ünnepélyes kere-
tek között átadták Nowy Targ ajándékát.

Ezt követően Rákász Gergely orgonaművész 
koncertjét hallgatták meg a Református Temp-
lomban. A küldöttség tiszteletére rendezett álló-
fogadáson kötetlen beszélgetés és eszmecsere 
folyt. Bemutatták térségük turisztikai fejleszté-
seit, és látogatásra hívták Füzesgyarmat képvi-
selőit, hogy a helyi, jó gyakorlatokat megismer-
jék, lehetőség szerint átemeljék a helyi turizmus fejlesztésébe. Az est további részében a Füzes Fesztivál koncertjein 
kapcsolódtak ki.

Szombaton a Felfedező értéktúra állomásait járta végig a kis csapat. A túra során bemutatott látnivalók felfedezése 
igazi élmény volt számukra. A kellemes ebéd elfogyasztása után megköszönték a szívélyes fogadtatást és kedves vendég-
látást, majd hazaindultak. 

Füzesgyarmati Lovas Nap- Németi István Emlékverseny
Időpont: 2019. augusztus 11.

Helyszín:  Lovaspálya, Füzesgyarmat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jó ha tudod: hogyan hat ránk a fény és a szín? 
A számok rezgései c. előadása
Időpont: 2019. szeptember 2.

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

Sárrét Íze
Időpont: 2019. szeptember 7.

Helyszín:  Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Füzesgyarmat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VI. Pákász futam 
Időpont: 2019.  szeptember 8.

Helyszín: D’Orsay Kastély, Szeghalom
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Népi Ételek Főzőverseny
Időpont: 2019. szeptember 14.

Helyszín:  Rendezvénytér, Körösladány
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

23 Népzenei Találkozó „Csökmő 800” jegyében
Időpont: 2019. szeptember 21.

Helyszín:  Faluház és Könyvtár, Csökmő
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A júniusi számban megjelent TOTÓ nyertese: Zsadányi Emma, gratulálunk!

Születések
Zsíros Flóra Erna 2019.06.03.
Nagy Endre 2019.06.09.
Nyéki Zétény 2019.06.14.
Hajdu Nadin 2019.06.17.
Kovács Pál Patrik 2019.06.21.
Lévai Meláni Kiara 2019.07.15.
Szabó Bence 2019.07.23.
Czinczár Balázs 2019.07.24.
Bíró Lili 2019.07.26.
Glász Balázs Zétény 2019.07.31.

2019. 06. 29-én került sor Köleséri Gabriella és Földi József.
2019. 07. 12-én került sor Tatár Norbert és Szalóki Krisztina,
2019. 07. 15-én került sor Kovács Sándor és Mikó Andrea,
2019. 07. 25-én került sor Erdős Péter és Fábián Laura,
2019. 07. 25-én került sor Pesti György és Bartucz Szimonetta,
2019. 07. 27-én került sor Varga Károly Tibor és Csikós Szabina,
2019. 07. 30-án került sor Révész László  és Nagy Viktória
házasságkötésére. Gratulálunk az ifjú Pároknak!

Házasságkötések

Népdalkörök találkozója 
a 800 év jegyében

Felfedező érték túra

2019. június 29-én a 800 éves a település egyhetes programsorozat 
keretein belül délelőtt került sor a Népdalkör megszervezésében a Nép-
táncosok és Népdalkörök találkozójára. Fellépő művészeti egyesületek: 
Borsi település néptáncosai, Zimándújfalu néptáncosok, Körösladány 
Füle-müle Népdalkör, Nagyhegyes Népdalköre, Vésztői ”Bartók Béla” 
Népdalköre, Vésztői Fonó Egyesület, Szeghalom Sárréti népdalköre, 
Sárrétudvari Dalosklub, Füzesgyarmati Hagyományőrző Egyesület Nép-
dalköre és a Csökmői Népdalköre. Megnyitót mondott Bere Károly Pol-
gármester Úr utalva Füzesgyarmat 800 éves évfordulójának megünnep-
lésére, minden fellépő egyesületnek személyesen adta át az emléklapot, 
gratulációjával.

Július 14-én Zimándujfaluba vettünk részt városunk képviseletében 
a falunapon.

2018-as közösségi beszélgetéseken felmerült a Helyi cse-
lekvési terv összeállításakor, hogy 2019-ban Füzesgyarmat vá-
ros 800 éve fogja ünnepelni településének fennállását. Ezen 
alkalommal a Füzes Fesztivál hétvégéjén, melyet Füzesgyarmat 
Város Önkormányzata szervezet, egy közösségi összefogással 
megalakuló játékot szeretnénk készíteni, mely a Felfedező ér-
téktúra nevet kapta.

Ennek a játéknak a célja, hogy a résztvevők megismer-
jék a helyi értékeket. Ebben a civil szervezetek és az ak-
tív tagoknak is nagy szerepe volt. A közösségi beszélgeté-
sen lehetett jelentkezni és a játékokat leosztani. A játék 

menete, hogy több állomáson kell teljesíteni a feladatokat és csak akkor lehet tovább menni. Ehhez kaptak a játé-
kosok egy túra leírást is. Első helyszín a Tourinform Iroda volt, melyhez egy új terepasztal készült, amelyen a Füzes-
gyarmati helyi látványosságok, épített értékek elhelyezkedése van feltüntetve. Ezekhez tartozik egy tájékoztató kártya 
melyen kérdések vannak feltéve, és abból kell kitalálni, hogy melyik látnivalóról is van szó, aki végig játszotta a já-
tékot, indulhatott tovább.Második helyszín, a Kastélypark Fürdő volt, melyen a Strand logójának kirakó változatát 
kellett sorba helyezni. Ezután következett a Hello Mami klub, itt fűszerfelismerő verseny volt, aki végzett a feladat-
tal megpihenhetett egy kicsit az árnyékban egy finom limonádéval vagy fagyival. Negyedik helyszín a Füzesgyarma-
ti Szent Borbála Szobor volt, ahol a szökőkútban egy játék horgászaton vehettek részt. Amikor a horgászaton siker-
rel jártak, a Füzesgyarmati Református Templom engedélyével lehetett egészen a harangokhoz felmenni, ahol az volt 
a feladat, hogy a Közösségfejlesztés Füzesgyarmat néven a Top 5.3.1. projekt által létrehozott facebook oldalon kel-
lett egy szelfit megosztani, amin látszik, hogy a magasból készült. Utolsó állomás a Füzesgyarmati Katolikus Kápolna 
kertjében lévő íjászkodás volt, melyet a Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász - Egyesület rendezett meg. 
A feladat nem más, mint íjjal célba lövés lufikra, aki egyet eltalált teljesítette az állomás feladatait, és leadhatta a pe-
csétgyűjtőjét, mellyel egy sorsoláson vett részt az esti Füzes Fesztiválon. Köszönjük a résztvevőknek és gratulálunk a 
nyerteseknek, jövőre is mindenkit várunk szeretettel.


