
XXXI. évfolyam 7-8. szám
2019. júLIus-augusztus

Választási tájékoztató

Mazsorett záróbemutató Mazsorettek Nagyzerindben

Tourinform Tájékoztató

Kéményseprővel találkozni ma is szerencsét jelent! 
Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött vá-

lasztására vonatkozó legfontosabb tudnivalókról

Mint az a Tisztelt Választópolgárok számára is ismeretes, Dr. Áder János, Köztársasági Elnök, a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13-ra tűzte ki. Annak érdekében, hogy az in-
dulni kívánó jelöltek valamint a helyi választópolgárok a választással kapcsolatban valamennyi lehetőségükkel 
hiánytalanul tudjanak élni, a Helyi Választási Iroda Vezetőjeként, a választási eljárás határidőiről és a legfonto-
sabb tudnivalókról az alábbi tájékoztatást adom:

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltként indulhat a központi névjegyzék-
ben szereplő: • minden nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyaror-
szági lakóhellyel rendelkező állampolgára.

A választáson képviselő-jelöltként, illetve polgármester-jelöltként való indulás feltétele az, hogy a jelölt-
ként indulni kívánó személy megszerezze a helyi választópolgárok, - HVI vezető által, a választási eljárásról 
szóló, 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint megállapított - szükséges számú ajánlását. Az ajánlásgyűjtésre 
szolgáló íveket, a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a 
választási bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képviseletére jogosult személy útján 
– igényelhet. Az igényléshez szükséges nyomtatvány (A4-es jelzéssel) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 
honlapjáról letölthető, illetve a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 17. sz. irodájában (Iktató) személyesen 
átvehető. A szükséges sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott íveket a választási iroda legko-
rábban a szavazást megelőző 48. napon adja át az igénylő részére, egyúttal tájékoztatást ad azok kezelésének 
rendjéről, illetve a gyűjtéssel kapcsolatos legfontosabb információkról. 

A jelöltek bejelentésére a szükséges számú aláírást tartalmazó ajánlóív leadásával kerül sor, amelyet a 
jelöltek legkésőbb a választást megelőző 34. napon hajthatnak végre (az aláírást nem tartalmazó íveket leg-
később az ezt követő napon szükséges visszajuttatni a HVI részére, amennyiben erre nem kerül sor, ívenként 
kötelezően kiszabandó 1000 forintos bírsággal sújtja a Helyi Választási Bizottság az érintett jelöltet). A HVI a 
benyújtást követően azonnal megkezdi az ajánlóíven szereplő aláírások és személyes adatok ellenőrzését, az 
ellenőrzést követően pedig a Helyi Választási Bizottság elé tárja a szükséges adatokat a jelölt nyilvántartásba 
vételéhez. A HVI-nek az ellenőrzésre 3 nap áll rendelkezésre, a HVB a nyilvántartásba vételről szóló döntését a 
benyújtást követően 4 napon belül hozza meg. 

A jelöltállítás szempontjából a választási eljárás legfontosabb határidői: 2019. augusztus 8. –A helyi válasz-
tási iroda vezetője megállapítja az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások 
számát, a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján. 2019. augusztus 24-től (a kezdő időpont szom-
bati nap, amelyen a Helyi Választási iroda ügyeletet tart a Polgármesteri Hivatal épületében) – megkezdődik az 
ajánlóívek átadása az azt igénylők részére. 2019. szeptember 9. – A jelöltként indulni kívánó választópolgárok 
eddig az időpontig kérhetik a nyilvántartásba vételüket a Helyi Választási Bizottságtól, az ajánlóívek benyújtá-
sával. 2019. szeptember 10. – Az üres ajánlóívek visszahozására nyitva álló határidő vége, ezt követően minden 
igényelt, de vissza nem juttatott ív tekintetében kötelező, ívenkénti 1000 forintos bírságot szab ki a Helyi Válasz-
tási Bizottság. Jelen tájékoztató megtalálható továbbá Füzesgyarmat Város Önkormányzatának honlapján (www.
fuzesgyarmat.hu) és az Önkormányzat épületében található hirdetőtáblán is kifüggesztésre kerül. tájékozatom a 
tisztelt Választópolgárokat, hogy a választással kapcsolatos hirdetményeket, kihirdetendő határozatok a továb-
biakban szintén ezeken a helyeken fogják megtalálni. Az Amondó következő számában a választópolgárok sza-
vazással kapcsolatos kérelmeiről, a szavazókörökről, a szavazatszámláló bizottságokról és a szavazás menetével 
kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat. Dr Blága János jegyző

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes rendkívül sikeres tanévét, záróbemutatóval koronáztuk meg. Négy kor-
csoportban, a Mini, a Csillagfürt, a Százszorszép és a Napsugár csoportok műsorát tekintette meg a közönség, 
a Sportcsarnokban. 5 éves kitartó munkájáért, példamutató szorgalmáért, jubileumi serlegben részesült, Czibi 
Erzsébet és Textor Sára Andrea. 10 éves kitartó, szorgalmas és eredményes munkájáért, a mazsorett népszerű-
sítéséért, Füzesgyarmat jó hírének öregbítéséért, arany karláncot vett át Barna Napsugár.

Ballagásuk alkalmából, ezüst nyakláncon mazsorett bot medállal köszöntöttük és gratuláltunk Barna Nap-
sugárnak, Kocsán Kitti Anikónak és Szabó Alexa Izabellának. A Várkonyi Imre - díjat, Szőke Fanni, az Aggott 
Noémi Emlékdíjat, Szabó Alexa Izabella nyerte el. A 2018/2019 – ben indított tanfolyamot mindenki sikeresen 
elvégezte. Az oklevelek és serlegek mellett, a kis és nagylányokat megajándékoztuk. A díjakat, elismeréseket, 
ajándékokat, Ibrányi Éva alpolgármester asszony, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok asszony és Aggott 
Péterné adta át. KÖSZÖNJÜK szépen. KÖSZÖNJÜK: - Füzesgyarmat Város Önkormányzatának az anyagi és er-
kölcsi támogatást, - a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőségének, pedagógusainak, 
karbantartóinak és technikai dolgozóinak az egész tanéves segítséget. - a szülők pozitív hozzáállását, példás 
összefogását, anyagi áldozatvállalását, a rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához nyújtott segítséget.

A Nyári Mazsorett Tábor, ismét fejlődési lehetőséget nyújtott a résztvevők számára. A gyerekek lelkesen, 
vidáman sajátítottál el az anyagot, egymást bíztatva és segítve, amit a tábor zárásaként a szülőknek, hozzátar-
tozóknak és érdeklődőknek bemutatunk. Macskinné Pór Erzsébet művészeti vezető

Lakatos Sándornak, az ,,Életet az Évek-
nek’’ Nyugdíjas Klub vezetőjének javaslatára, 
a Füzesgyarmati Mazsorett Együttes Napsu-
gár és Százszorszép csoportjával meghívást 
kaptunk (2019. 07. 12-14.) a XV. Zerindi és Fe-
ketegyarmati Falunapokra. A magyar lakta 
határon túli települések életében, kiemel-
kedő ez a dátum, Nagyzerind a 850. Fekete-
gyarmat a 775 éves évfordulóját ünnepelte. 
Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk a jól 
szervezett, színes programú eseményen, 
amely egy hosszú távú, kölcsönös kapcsolat-

nak a kezdete. Színvonalas műsorunkkal igyekeztünk tudásunk legjavát nyújtani, amelyet a lelkes közönség 
elismerő tapssal jutalmazott. KÖSZÖNJÜK szépen a szervezők barátságos fogadtatását, a kedves szavakat, 
a szívélyes vendéglátást és az ajándékokat, az utazás lehetőségét, amely mindannyiunk számára felemelő 
élmény, örök emlék marad. KÖSZÖNJÜK szépen Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok asszonynak, hogy 
elkísért bennünket és támogatta a rendezvényt. Macskinné Pór Erzsébet művészeti vezető

A füzesgyarmati Tourinform Körös-Sárrét iroda 
kedvező áron nyújt lehetőséget a kerékpár-és brin-
góhintó kölcsönzésre a nyitva tartási ideje alatt. Az 
idelátogató vendégeknek, de a helyi lakosoknak is 
érdemes igénybe venniük ezt a természetbarát le-
hetőséget Füzesgyarmat és a környék felfedezése 
során. A településen belüli nézelődésre, a környék-
beli kirándulásra vagy akár a néhány kilométerre 
eső természeti értékek, látnivalók felkeresésére is 
kiváló eszköz a kerékpár. Kikapcsolódás, egy szép 
program a családdal, vagy egy füzesgyarmati ki-
rándulás alkalmával felejthetetlen élményben lesz 
része a bingóhintó jóvoltából. A kölcsönzött „hintóval” bejárhatják a Füzesgyarmatot, látnivaló helyeket, és 
közben egy kis testmozgásban is részük lehet.

Felnőtt kerékpár kölcsönzési díja: 1 órára: 500.- Ft, Napi díj: 1.200.- Ft. 
1 db bringóhintó kölcsönzési díja: Első óra 3000 Ft. , minden további óra 500 Ft. Kaució: 3000.- Ft/db.

Az Irodán nyitva tartása:
Hétfő-Péntek 9:00-17:00,
Szombat: 10:00-17:00,
Vasárnap:Zárva

ELŐZMÉNY: Balázsi László nyugalmazott lelkész általam nem ismert levelezési listáján keresztül, illetve füzesgyarmati lakosoknak, 

olyan gyalázkodó értékítéleteket fogalmazott meg, amelyek lealacsonyítóak, sértik emberi méltóságomat és a becsületem csorbítására 

alkalmasak. Mivel gondnoki közérdekű tevékenységemmel összefüggésben kerültek nyilvánosságra, degradálva ezzel gondnoki munká-

mat nemcsak más velem együtt dolgozók, hanem a jelenleg beszolgáló lelkész úrnak címzett levelek által a felső egyházi vezetés köré-

ben is nyilvánosságra jutottak. A Szeghalmi Járásbíróság előtti személyes meghallgatás alkalmával az alábbi közlemény nyilvánosságra 

hozatala ellenében, valamint a részemről felmerült költségek – 100.000 Ft – a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség javára történő 

felajánlása mellett, a feljelentésemet visszavontam. Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok, unitárius gondnok

KÖZLEMÉNY! Kovácsné Czeglédi Mária Tünde gyülekezeti gondnok, tanácsnok becsületsértés ügyben feljelentést tett személyem ellen. 

2019. július 30-án a Szeghalmi Járásbíróság személyes meghallgatásra idézett be a feljelentővel, aki ügyvédjével érkezett. Az eljárás 

folyamán, ahogy az Indoklásban is meg van fogalmazva, „a sértett és a feljelentett kibékültek”. Bocsánatot kértem a sértettől, amit 

most újra megteszek nyilvánosan a helyi újságban a gyülekezet, valamint településünk olyan érintettjei előtt, akikhez akár írásban, 

akár élőben eljutottak megfogalmazásaim. Kovácsné Czeglédi Mária Tünde gondnokasszony feljelentését visszavonta, a Járásbíróság a 

„feljelentettel szemben indult büntetőeljárást megszüntette.” Közleményem szíves tudomásul vételét kérve és remélve, Isten áldásáért

imádkozva településünk minden lakójáért, maradok tisztelettel: Balázsi László ny. lelkész, mb. unitárius püspök

A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel talál-
kozni szerencsét jelent, ez ma sincs ez másképp. A tűzme-
gelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek 
megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rend-
szeres ellenőrző munkájának fontossága. 

A kéményseprés az egylakásos ingatlanokban élők 
számára második éve önkéntes. Nekik maguknak kell el-
indítani azt az időpont-egyeztetési folyamatot, amelynek 
végén a kéményseprő felkeresi otthonukat, és elvégzi az 
ingyenes ellenőrzést.

A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések 
esetén évente, a gázüzeműeknél kétévente. Ez a változás 
leginkább a külön háztartásban élő idősebb családtagok 
számára jelent nehézséget. Róluk is gondoskodni kell, ha 
szükséges, helyettük is hívjuk ki a kéményseprőket! 

Egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szem-
revételezése és műszeres ellenőrzése mindössze 30 per-
cet vesz igénybe, persze csak akkor, ha minden rendben 
van. Ha az égéstermék-elvezetőt tisztítani kell, az valamivel 
hosszabb időbe telik, de otthonunk és családunk biztonsá-

ga megéri a ráfordított időt. A fűtési szezonon kívüli időszakban a kéményseprők kevésbé leterheltek, így április 
végétől augusztus végéig az ügyintézés gyorsabb, a várakozási idő rövidebb, és a munka is jobban tervezhető.

A legfontosabb általános tudnivalók a következők: 
o Aki kéménytulajdonos, az rendszeresen hívjon kéményseprőt, lehetőleg a fűtési szezonon kívül. 
o Vigyázzunk az egyedül élő idősekre azzal, hogy segítjük 

őket az időpont-egyeztetésben. 
o Akik társasházban laknak, figyeljék a kihelyezett érte-

sítéseket, mert a tervezett sormunkában érkező kéménysep-
rő ellenőrzését a lakóközösség érdekében tűrni kell.

o Ellenőrizzük a hozzánk érkező szakembereket! Ismer-
jük meg formaruhájukat, nézzük meg igazolványukat, mielőtt 
otthonunkba beengedjük őket. 

o A kéményseprés magánszemélyek számára ingyenes. 
A kéményseprők nem kezelhetnek, és nem fogadhatnak el 
készpénzt ott sem, ahol írásos megrendelésre térítési díjas 
munkát végeznek. 

o Munkájuk elvégzéséről és eredményéről minden eset-
ben tanúsítványt állítanak ki, amelyből egy példány az ügy-
felet illeti.

o Ellenőrizzük, hogy a tanúsítványon szerepel-e hibakód. 
Amennyiben igen, erről szóban is tájékoztatást kell kapnunk, 
és a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő 
ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.
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Használt mobiltelefonok gyűjtése

Hol vagy Kajla? 

Városunkban is lehetőség nyílt a hasz-
nált mobiltelefonok leadására, ugyanis csat-
lakoztunk a Jane Goodall Intézet, Afrikáért 
Alapítvány és a Védegylet Egyesület közös 
kampányához. A gyűjtődobozt a Közösségi 
Központban helyeztük el. Figyelemfelkeltő 
kampányunkkal a háztartásokban használt, 
de használaton kívülre került mobiltelefono-
kat célozzuk meg. Mint ismeretes a készülé-
kekben található fémek egy részét (például 
ón, koltán) Afrikában bányásszák. A kiter-
meléssel egyidejűleg utakkal hálózzák be és 
túrják fel az őserdőket. A beavatkozás ered-
ményeként elefántpopulációk tűnnek el, és 
gorillák számtalan további fajjal együtt a ki-
halás szélére kerülnek. Mindez megelőzhető 

a használt mobilokban található fémek újrahasznosításával. Terveink közt 
szerepel, hogy ősszel az általános iskolában is kihelyezzük a dobozt, ezáltal 
ismét bevonjuk a gyerekeket is a felhívásba, hiszen a jelenlegi környezet-
védelmi megmozdulások, közösségi összefogások, nagyban meghatározzák 
az ő jövőjüket, majdani környezetüket.

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselő

Idén júniusban indult 
„Hol vagy, Kajla?” országos 
kampány a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség kezdeménye-
zésére, melynek célja, hogy 
az alsó tagozatos iskolások 
jobban megismerjék hazán-
kat. A kampány keretében a 
gyerekek összesen 41 nagy-
szerű helyet fedezhetnek 
fel. A cél, hogy a gyerekek 
a kampány segítségével ne 
csak a kötelező tanórai kere-
tek között tanuljanak az ország látványosságairól és természeti kincseiről, 
hanem Kajlát, a kíváncsi magyar vizslakölyköt követve virtuálisan és szemé-
lyesen is felfedezzék az ország szépségeit. A kampány az úgynevezett Kajla 
útlevélre épül, amellyel a gyermekek megyénként két-két fontos turisztikai 
célpontot kereshetnek fel a szüleikkel. Ebbe a pecsétgyűjtő füzetbe gyűjt-
hetik a gyerekek a bélyegzőket több száz magyarországi látnivalónál, illetve 
a Tourinform-irodáknál.

A Kajla Útlevéllel számos kedvezmény igénybevétele mellett júliusban 
ingyen utazhatnak az alsósok a MÁV járatokon, a MAHART és BAHART jára-
tokon. A kampány főszereplője Kajla, a kíváncsi magyar vizsla kölyök. Kajla 
gazdája a sztori szerint egy család, akik sokat utaznak és kirándulnak, és 
a kiskutyát is mindig magukkal viszik, aki sokszor fejtörést okoz nekik, hi-
szen folyton eltűnik, és meg kell keresniük. Kajla keresése közben játékos 
módon ismerhetik meg az iskolás gyerekek Magyarország egyedülálló ter-
mészeti csodáit és épített örökségét. Az akció 2019. 07.01-2019.08.31-ig tart!

Kajla Pecsételő Pont a Tourinform Körös-Sárrét irodában!
5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 89. • Telefon: +36 66 470 395
E-mail: fuzesgyarmat@tourinform.hu
Web: www.sarretitura.hu • Bővebb információ: https://kajla.hu/

Íjászok a Tanácsi erdőn

Margaréta tábor 

Képzések a CsakPONT-ban

Ha az ember gyerekekkel dolgozik, 

abban van valami építő, valami derűlátó…

Július 6-án ismét benépesítették a ta-
nácsi erdőt az íjászok, ahol megrendezésre 
került a III. Tanácserdei Örömíjász- és OB 
Kvalifikációs verseny, ami egyben idén he-
lyet adott az Észak-Alföld Régió Versenyso-
rozat záró fordulójának, illetve itt hirdették 
ki a bajnokokat is. Szép számú, közel 150 
fős nevezővel indítottuk a versenyt, melyet 
Bere Károly polgármester úr nyitott meg. 
Nagyon jó hangulatban, zökkenőmentesen 
telt a verseny.

Egyesületünk tagjai is megmérettették 
magukat, nagyon szép eredménnyel: Pintér 
Patrik, Tanácserdei Verseny gyerek fiú ka-

tegória 5. helyezett, ÉAR Bajnokság mini fiú kategória 1. helyezett.  Barna János Lőrinc, Tanácserdei Verseny gyerek 
fiú kategória 3. helyezett, ÉAR Bajnokság 2. helyezett.  Tóth Nikoletta, Tanácserdei Verseny gyerek lány kategória 4. 
helyezett.  Szigetiné Varga Viola, Tanácserdei Verseny és ÉAR Bajnokság felnőtt nő kategória 4. helyezett.  Molnár 
Imre, Tanácserdei Verseny felnőtt férfi kategória 2. helyezett, ÉAR Bajnokság 1. helyezett.  Fegyver László, Tanácserdei 
Verseny felnőtt férfi kategória 3. helyezett, ÉAR Bajnokság 5. helyezett.  Kovács Károly, ÉAR Bajnokság felnőtt férfi 
kategória 8. helyezett.  Szitás László, ÉAR Bajnokság felnőtt férfi kategória 7. helyezett. Gratulálunk mindenkinek!

Támogatóink: Macskási Tejtermelő Zrt.,Billerbeck Hungária Kft., Bihardancsháza Polgármesteri Hivatal, Korsós Ró-
bert, Olasz Lajos - Húsbolt, Margaréta Családos Egyesület, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, Spar Partner - Földi Cse-
mege, Füzes TV. Kft - Szabó Zoltán, Kláricz János Bucsa polgármestere, Bere Károly Füzesgyarmat polgármestere, Tarr 
József, Füredi Julcsi, Polgárőrség, Lovas Polgárőrök, Hotel Gara, Kastélypark Fürdő, Koronglövő Egyesület, Id. Csató Jó-
zsef, Zs. Nagy Kertészet, Városgazdálkodás, Szeghalmi Szakrendelő Alapítvány, Kovács Edit és Csikós László - Zöldség-
bolt, Ösvény Esélynövelő Alapítvány, KUKA Robotics Hungária Ipari Park Kft. Nagylelkű támogatásukkal hozzájárultak 
a rendezvény sikeres lebonyolításához, melyet ezúton is köszönünk mindenkinek!

A Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE nevében: Kovács Károlyné

A Margaréta Családos Egyesület ebben 
az évben is felvállalta, hogy – csakúgy, mint 
az előző években – július második hetében 
megrendezi a Margaréta tábort. 

Így július 8-ától a Klapka utcai Civil 
ház, valamint a Család és KarrierPONT 
épülete újból a táborba érkező gyermekek 
nevetésétől lett hangos. Az előző évekhez 
hasonló tematikával megrendezett össze-
jövetelek nagy sikert arattak a lakók köré-
ben. A hétfő az ismerkedés, csapatalakítás 
és csapatzászló, csapatinduló elkészítésé-
vel telt. A gyerekek három, vegyes életkorú 
csapatban küzdöttek az egész héten ke-
resztül tartó megmérettetéseken. Hétfőn 
és kedden a kézműves foglalkozásoké volt 
a főszerep, melynek keretében több kreatív 
ötletnek megfelelő dolgok elkészítése után 
a csapatok elkezdhették pontjaiknak be-
szerzését. A szerdai nap a Margaréta tábor-
ban mindig a kirándulás napja. 2019-ben a 
debreceni Kerekerdő Élményparkba vihet-
tük el a gyerekeket és a tábor életét megkönnyítő segítőket azután, hogy megtekintettük a Déri Múzeum szebbnél szebb kiállításait, 
valamint külön katartikus élményt nyújtott minden résztvevő számára Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának fényjátékkal kísért 
megtekintése, történetének megismerése. Az élménypark játékait maximálisan kihasználták a gyermekek, és nagy elánnal vették 
bele magukat a park kínálta lehetőségekbe. Csütörtökön a helyi nevezetességek közül a megtekintettük, illetve ajándékkal is ked-
veskedtünk a Szörpös házat meglátogató gyermekek számára. Itt a nagyon kedves fogadtatás mellett, rendkívül finom szörpöket kós-
tolhattunk, felüdülhettünk, játszhattunk. Pénteken pedig a szokásos mozivetítés következett. Egy megható és csodálatos állatsztori 
megtekintése után könnyes szemmel, azonban boldogan vettük birtokba a Kastélypark által nyújtott hűsítő fürdőt, amelyet egész 
héten délután a csoport meglátogatott, hiszen különböző vizes játékok, versenyek közepette pénteken is itt került sor a táborzárásra. 
Ekkor lettek kihirdetve a csapatok eredményei is. Kiosztottuk az egyesület által megvásárolt és adományozott ajándékokat. Minden 
gyermek, résztvevő a tarsolyában egy-egy csodálatos ajándékkal ment haza az utolsó napon. 

Összességében elmondhatjuk, hogy újból egy sikeres, mozgalmas és érzelmekkel is bőven megtűzdelt egy hetet tudhatunk ma-
gunk mögött, amikor is az egészen nagyok és a fiatalabb korú gyerekek is együtt, összhangban tudtak működni az egész hét során. 
Reméljük, hogy elsősorban a gyermekek, másodsorban a résztvevő segítők nagyon jól érezték magukat ezen a nyáron is nálunk! 
Kedves gyerekek! Kedves szülők! Jövőre ugyanitt, újakkal kiegészülve a jelenlegi csapatot is várjuk! Kedves segítők! Köszönjük a mun-
kátokat, és számítunk rátok a továbbiakban! Kovácsné Czeglédi Mária Tünde egyesületi elnök

A füzesgyarmati Család és KarrierPONT megalapítója és az EFOP 1.-2.-9.-17-2017-00008 számú „Édesanyák, mint társadalmunk 
alappillérei - Nők munkaerőpiaci reintegrációja Füzesgyarmaton” elnevezésű pályázat konzorciumvezető Margaréta Családos Egye-
sületének elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy megindultak képzéseink az alábbi témakörökben: 

- Munka és magánélet összehangolása,
- Otthon is alkalmazható varrás alapjai,
- Személyiségfejlesztő és önismereti tréning.
Fentiekben felsorolt képzéseink keretein belül CsakPONT-unk 300 fő képzését vállalta, több lépcsőben történő oktatással. Si-

keresen lezajlott képzéseinken, ahonnan a résztvevők tanúsítvánnyal a kezükben térhettek haza egy tartalmas, kézzel fogható és 
a mindennapi életben jól adaptálható ismeretanyaggal és technikákkal a tarsolyukban. A képzésre jelentkezők, azon részvevők 
minden esetben „motivációs díjban” részesülnek, amelyet a tanúsítvány megszerzése után kapnak meg. Igyekszünk a program lehe-
tőségein túl is megköszönni már élő, illetve leendő együttműködő, célcsoportba tartozó jelentkezők nyitottságát a pályázati célnak 
megfelelően történő előrelépés érdekében tett fáradozásaikért. A képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni a Család és Karrier-
PONT-nak is otthont adó Civil Házban, illetve a szóróanyagokon, közösségi oldalon közzétett telefonszámokon. Az együttműködés 
reményében bízva szeretettel várjuk Önöket képzéseinkre, tanácsadásainkra! 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde szakmai vezető

Jean Webstertől vettük az idei táborunkról szóló beszámoló címét. Való-
ban tudunk minden évben épülni, tanulni a gyerekektől. Türelmet, önural-
mat, szeretetet adni és kapni. Mellettük újra gyermekek lehetünk egy kicsit, 
amikor beállunk közéjük a játékba csapattagnak.

2019. július 15-19-ig rendeztük meg a Kossuth Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében, az Erzsébet Napközis Táborok 
209-NAP-01-02677 projekt támogatásával, a helyi Család és Gyermekjóléti 
Intézmény területén lebonyolított nyári táborunkat. A Füles tábor nyolcadik 
alkalommal fogadta az intézményünkkel kapcsolatban álló gyermekeket, 
biztosított a részükre tartalmas programokat. A tábor ideje alatt ismerked-
hettek a gyerekek a településünk épített és természeti örökségével. Az épí-
tett örökség a Boróka vendégház és az idén 50 éves Kastélypark fürdő volt. 
A természeti örökség a kishagymási Tüzefa, amely a környék legidősebb 
fája, jóval több, mint 200 éves. Az idei kirándulást a nyíregyházi Állatparkba 
szerveztük. E mellett kézműves foglalkozást, rostában kukorica pattogta-
tást, az elmaradhatatlan számháborút biztosítottunk a gyerekeknek. A cél-
pontjainkat kerékpárral közelítettük meg, ami jó kis testmozgás volt. A reg-
geli tornát just dance formájában bonyolítottuk le. A déli elcsendesedést a 
vén diófa árnyékában Lilla és Tündérbogyó történetei kísérték.

Bízunk benne, hogy minden gyermek jól érezte magát, aki megtisztelt 
bennünket a jelenlétével. Köszönet a támogatóknak, a segítőknek: Anony-
mus Motoros Egyesület, Református Egyház, Boróka vendégház, Kastélypark 
fürdő, Zs. Nagyné Lakatos Ilona, Antal Ágnes, Furkó Bálint, Bánfi Julianna, Tö-
rök Edit, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói Találkozzunk 2020-ban!

Pengő Lászlóné


