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Számos olyan fejlesztés, beruházás végrehajtására kerül sor Füzesgyarmaton, amely javít a te-
lepülésen élők életkörülményein, és hozzájárul a város fejlődéséhez. Ezek egy része már el is indul, 
más beruházások pedig előkészítés alatt állnak, és várhatóan hamarosan azok is elindulnak majd.

Az egyik ilyen a Füzesgyarmat Város Önkormányzata által megvalósításra kerülő, már meg-
kezdett, jelentősebb beruházás, a Füzesgyarmat 1. számú öblözet csapadékvíz elvezetésének 
rekonstrukciója. Mindezt nyílt csapadékvíz elvezető árkok helyreállításával, újak építésével, a 
meglévőek részbeni burkolásával, műtárgyak átépítésével érintett terület lehatárolásával Füzes-
gyarmat belterületén, a kívánja az Önkormányzat megvalósítani. A beruházással érintett utcák az 
alábbiak szerint alakulnak: Dózsa utcáról (hrsz.: 1505/1) haladva a Bem utca (hrsz.: 1656) végéig 
csatlakozva a Lakatosszigeti csatornába (1-1-0), a Sas utca (hrsz.: 1468) jobb oldali árokrendszere, 
becsatlakozva a Tó utcán lévő baloldali (hrsz.: 1455) és az Akácfa utcán lévő (hrsz.: 1433) jobboldali 
árokkal. A Zrínyi utcai (hrsz.: 1427) kétoldali árokrendszer jobboldali árkába történik az Erkel utca 
(hrsz.: 1397) baloldali és Berzsenyi utca (hrsz.: 1381) jobboldali árokrendszerének a bekötése. A ki-
építendő, tervező által javasolt beton burkolóelemek segítségével biztosítva lesz a burkolt árkok-
ból történő elszivárgás is. A mély fekvésű, árkok nem lesznek teljes mértékben burkolva, csak a 
szükséges keresztmetszetű, „U” profilú árokelem kerül beépítésre, így az árok keresztmetszetének 
egy részén tud szikkadni is (amennyiben a talajvíz viszonyok engedik) a csapadékvíz. A projekt-
ben szereplő utcák csapadékvíz elvezető rendszerinek elsődleges befogadója a Nagyéri-Vettréti 
csatorna, majd továbbhaladva a Kunérkerti csatorna, melyek már külterületen helyezkednek el.

A „Leromlott 
terültetek rehabili-
tációja Füzesgyar-
maton” elnevezésű 
pályázatnak kö-
szönhetően belte-
rületi közúthálózat 
fejlesztésre is sor 
kerül, mint a Bacsó, 
Áchim és Somogyi 
utcák szilárd bur-
kolattal történő 
ellátása, aszfalto-
zása. Az utak 3,5 m 
szélesen 4 cm asz-
falt AC-11 kopóréteg 
és 4 cm AC-11 kötő-
réteg rétegrendűek 

lesznek. Önkormányzatunk egyéb forrásból is végrehajt belterületi útfelújításokat. Így kerülnek 
aszfaltozásra az idei évben a Nagyváradi, Vajda, Csokonai és Szabadkai utcák. Az utcák átlag-
szélessége 3 (Nagyváradi és Szabadkai) és 4 (Csokonai, Vajda) méter lesz, az aszfalt kopóréteg 
vastagsága 5 cm. A Csokonai utcában az aszfaltozási munkálatok előtt az meglévő ivóvízhálózat 
rekonstrukciója is megvalósul.

A belterületi utak 
mellett külterületi me-
zőgazdasági útfejlesz-
tésre is sor kerül. Fü-
zesgyarmat településen 
a mezőgazdasági vál-
lalkozások versenyké-
pességének növelése 
érdekében az önkor-
mányzat mezőgazdasági 
infrastruktúra fejlesztést 
kíván megvalósítani. Je-
len projekttel a Füzes-
gyarmat külterület 0599, 
0617/1 és a 0673 hrsz-ú 
külterületi földutak sta-
bilizálását valósítják meg. A tervezett út pályaszerkezete: 5 cm vastag M22 mechanikai stabilizáció, 
20 cm vastag M56 mechanikai stabilizáció, 20 cm vastag homokos kavics talajjavító és fagyvédő 
réteg. Az út egy forgalmi sávú, melynek szélessége 3 m, az útpadka szélessége 1,0 m az útkorona 
szélessége 5m. A tervezett út hossza 2209,50 m.

A településen elin-
dult a „Sárréti Komp-
lex Turisztikai Centrum 
kialakítása is. Alapvető 
cél egy turisztikai cent-
rum kiépítése. A térség 
kulturális örökségének 
a turisztikai hagyo-
mányának bemutatá-
sához járulna hozzá a 
turisztikai centrum. Egy 
olyan épület kialakítá-
sára kerül sor, melyben 
többfunkciós helységek 

lesznek, többek között 
vendégváró terek lesz-
nek kialakítva, ahol 
komplex turisztikai és 
információs szolgál-
tatások érhetőek el. A 
turisztikai centrumban 
a sárréti kulturális ha-
gyományőrzés mellett 
a lovas turizmus és az 
íjász sportot kedvelők 
részére kívánnak szol-
gáltatásokat és lehető-
ségeket biztosítani.

Önkormányzatunk 
támogatást nyert a 
Magyar Zsidó Hitköz-
ség Alapítvány által 
kiírt pályázati felhívá-
sa benyújtott támoga-
tási kérelme alapján. 
A projekt keretében le-
hetőség nyílt a Keleti 
temető mögött talál-
ható Zsidó temető be-
ton elemekből készült 
panelekkel való körül-
kerítésére. A támoga-
tás mértéke 5.000.000 
Ft, önerőt nem kell biz-
tosítani.

Hamarosan megújul a Hegyesi János Városi Könyvtár. Az épület mögött, a belvárosban egy 
közösséget szolgáló szabadtéri edzőpálya, úgynevezett FITNESS PARK kerül majd kialakításra.

A projekten belül még a Béke utcai játszótér aszfaltos részének felújítása, kialakítása is meg-
valósul. A városközpontban található mintegy 8250 m2 nagyságú területen park megújítások való-
sulnak meg, amelyek keretében többek közt burkolat csere, zöldfelület rendezés és a meglévő fák 
kezelése van betervezve. Ehhez kapcsolódóan utcabútorok kihelyezése (Növénydézsák kihelyezé-
se, Hulladékgyűjtők telepítése, Padok felújítása, Információs táblák kihelyezése) valósul még meg.

A közbiz-
tonság javítá-
sát, a fejlesztés 
eredményeinek 
m e g ő r z é s é t , 
f e n n t a r t á s á t 
szolgáló inf-
rastrukturál is 
fejlesztések ke-
retén belül a 
megvalósítási 
helyszínén tér-
megfigyelő ka-
merarendszer 
kerül kiépítésre, 
a városközpontban kerékpártámaszok kerülnek kiépítésre. Emellett a zöldterületen ciszterna rend-
szer kiépítése valósul meg annak érdekében, hogy biztosítsák a csapadékvíz összegyűjtését és a 
fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítását. A városközpontban energiatakarékos közvi-
lágítás korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezeték rendezett terepszint alá helye-
zése is megvalósul.

Elindult és elindulás előtt álló beruházások Füzesgyarmaton

2019. 08. 16-án került sor Megyesi István és Mogyorósi Katalin,
2019. 08. 17-én került sor Nyilas Nándor és Bíró Márta házasságkötésére.

Gratulálunk az ifjú Pároknak!

Házasságkötések

Köszönet minden résztvevőnek!

KERÉKPÁROS AKCIÓKERÉKKKKKKPPPPPPÁÁÁÁÁPÁP RRRRROOOOOOOSSSSSSS AAAAAAKCKCK IÓ
ÚJ LEHETŐSÉGEKKEL

2019. október 04. (péntek)

REGISZTRÁLTASSA KERÉKPÁRJÁT EGYEDI AZONOSÍTÓVAL

PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI KERÉKPÁROZÁS

A részvétel feltétele: működő világító berendezés a kerékpáron!

Gyülekező: 1830 órakor, indulás 1900 órakor:
Békéscsabán a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház parkolójából;
Békésen a Széchenyi téri (Katolikus Templom mögötti parkolóból);
Gyulán a Vár elől (Várkert utca);
Orosházán, Mezőkovácsházán, és Szeghalmon a Rendőrkapitányság épülete elől;
Sarkadon az Árpád fejedelem tér 1. (Ázsia Nagyáruház előtt);
Szarvason a Szent István Egyetem Szabadság úti parkolójából;

AJÁNDÉKSORSOLÁS
Mindenki ajándéksorsoláson vesz részt, melyre
az esti kerékpározást követően Békéscsabán a Csaba Centerben,
vidéken a felvonulások helyszínén kerül sor!

CSATLAKOZZON ÖN IS, KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN!
További információ: FACEBOOKON
(Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Információs Portál)

1600–2000 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál.

Vegyen részt a rendezvényen és éljen az akció nyújtotta lehetőségekkel, amelyeket az alábbiakban felsorolt 
kerékpárszervizek és a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság kínál Önnek!

SZERVIZEK:
Békés: Full Shop – Kerékpár Szerviz, Piactér 2.; Békéscsaba: Bringa Bolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piactér (Fövenyes utca); Speedy 
Kerékpár Szaküzlet, Gyóni Géza utca 22.; Fa-Bi-Ke Kerékpáros Bolt és Szerviz, Franklin u. 33.; Balocom Kft. Kerékpártechnikai Szaküzlet, Illésházi u; 
Kloki-Busz Kft. Kerékpár Szaküzlet, Andrássy út 51.; Battonya: Mirakel Bt, Fő u. 45.; Békéssámson: „Griffi thi” Gazdabolt, Szabadság út 123.; 
Csorvás: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Iparcikk Üzlet, Rákóczi utca 16.; Füzesgyarmat: Kábel Elektro Kft., Petőfi  út 1.; Gyomaendrőd: Jármű 
Műszaki Bolt, Zöldfa utca 1.; Gyula: Bike Corner Kerékpár Szaküzlet, Árpád utca 17.; Belvárosi Bringa Bolt, Kossuth tér 4.; Gyula Bringa,
Nagyváradi út 23.; Mezőberény: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Kerékpár Üzlet, Petőfi  utca 7.; Mezőkovácsháza: Sárközi Üzletház, Árpád utca 179.; 
Orosháza: Erdei Kerékpárbolt, Táncsics utca 9. Tótkomlós: Farkas Műszaki és Kultúrcikk Üzlet, Fő u. 10. Sarkad: Kerékpár Szaküzlet és szervíz, 
Vécsey utca 25.; Szarvas: Balázs Kerékpárbolt és Szerviz, Béke utca 6.; „Pazsa” Kerékpár és Műszaki Szaküzlet és Szerviz, Kossuth u. 60-62.; 

Szeghalom: Vésztő Kert Kft., Bocskai utca 2-4.; Vésztő: Vésztő Kert Kft. Kossuth u. 150. 

1. Ellenőriztesse kerékpárja műszaki állapotát! Nézesse meg, hogy rajta vannak-e 
a biztonságot szolgáló kötelező felszerelések!

Sorsjegyet adunk Önnek, mellyel ajándéksorsoláson vehet részt. Díjmentesen 
pótoljuk a hiányzó küllőprizmát, és kerékpárját fényvisszaverő matricával látjuk el.

2. Vásárolja meg kedvezményes áron kerékpárja első világítását! Ajándékba adjuk a hátsó világítást, amely lézeres szélességjelzővel rendelkezik

3.
„Legyen hátul is szeme!” vagy „Fokozza passzív biztonságát!”
Vásároljon kerékpárjára kedvezményes áron visszapillantó tükröt, vagy kerékpáros fejvédő 
sisakot, vagy térd- és könyökvédőt, vagy gyermekülést!

A visszapillantó tükröt díjmentesen felszereljük! Lámpa és prizma szettet 
adunk ajándékba!

4. „Legyen hallható!”: Cserélje le gyengén szóló hangjelzőjét, egy jól hallható, klasszikus 
csengőre, melyet kedvezményes áron vásárolhat meg! „Jólláthatósági szettet” adunk ajándékba!!

5. Tegyen kerékpárja műszaki állapotáért! Ellenőriztesse a fékeket, szükség esetén 
cseréltessen kedvezményes áron fékbetétet azért, hogy időben meg tudjon állni! Átvállaljuk a szerelés díját!

Az akció a készlet erejéig érvényes! Az 5. lehetőséggel csak a szervizzel is rendelkező üzletekben élhet!

KERESSE FEL A FELSOROLT SZERVIZEK EGYIKÉT ÉS VÁLASSZON AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL:

ÉRTÉKES FŐDÍJÉRT

HA TESZ A SAJÁT BIZTONSÁGÁÉRT, MI SEGÍTÜNK ÖNNEK, MEGAJÁNDÉKOZZUK ÖNT!
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Kiemelkedő eredményt elért sportolók és tanulók elismerése, díjazása

Fontos, hogy a füzesgyarmati diákoknak az anyagi lehetőségeik biztosítottak legyenek. Idén 
is döntés született a képviselő-testület Szociális és Humánügyek Bizottságában arról, hogy is-
kolakezdési támogatást nyújt Füzesgyarmat Város Önkormányzata minden, a településen élő, 
óvodai nevelésben részt vevő gyermeknek, továbbá az általános, a középiskolai és a felsőfokú 
tanulmányokat folytató nappali tagozatos diáknak.

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványokat a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 
Szociális Csoportjánál (ügyfélfogadási időben) lehet kérni. A kérelem benyújtásának határideje 
2019. szeptember 30. Ezt követően jogvesztővé válik.

Az előző évekhez haszonlóan, lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk, hogy a füzesgyarmati 
családoknak nyújtható támogatásának alapot szerezhessünk és mindennapi életük terheinek le-
küzdésében részt vállalhassunk!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei, illetve országos szinten ered-
ményesen szereplő tanulókat és a sportszervezetekben sportolókat, a köznevelési intézmény, 
illetve a sportegyesületek felterjesztése alapján elismerésben részesítette. Az elismerések a 2019. 
augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen kerültek kihirdetésre.

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, felterjesztése 
alapján:

•  Az Arany János Országos Magyar Versenyen elért VIII. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesült Földi Annamária tanuló. Díszoklevél elismerésben ré-
szesült felkészítője: Földi Lászlóné és Földi László.

•  A Megyei Szépíró Versenyen elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesült Rácz Dorina tanuló.

•  A Megyei Szépíró Versenyen elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesült Szilágyi Veronika tanuló. Díszoklevél elismerésben részesült felkészí-
tőjük: Székely Jánosné.

•  A Nagy Magyar Matematika Verseny megyei fordulóján elért II. helyezésért díszoklevél elisme-
résben és eredményességi támogatásban részesült Székely Norbert tanuló.

•  Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesült Székely Norbert tanuló.

•  Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesült Bujdosó Bendegúz tanuló. Díszoklevél elismerésben 
részesült felkészítőjük: Kovács Annamária.

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány és a Füzesgyarmati 
Mazsorett Együttes felterjesztése alapján:

•  a Vésztőn megrendezésre kerülő Pénzes Noémi Emlékversenyen bot kategóriában elért ezüst 
minősítésért, pom-pon kategóriában elért arany minősítésért, a VII. Nádudvari Országos Ma-
zsorett Fesztiválon elért ezüst minősítésért, díszoklevél elismerésben és eredményességi tá-
mogatásban részesült a „Csillagfürt” Mazsorett Csoport. A csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, 
Bánsághy Lara Ágnes, Budai Martina, Czibi Erzsébet, Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, Vigh 
Bianka, Vigh Dorina.

•  a VI. Szolnok Open Országos Mazsorett Fesztiválon pom-pon kategóriában I. helyezésért, bot 
kategóriában II. hely megszerzésért, VII. Nádudvari Országos Mazsorett Fesztivál versenyen 
Pom-pon kategóriában szerzett Kiemelt Arany oklevél, show kategóriában szerzett Kiemelt 
Arany oklevél megszerzéséért, a Pénzes Noémi Emlékversenyen bot kategóriában szerzett 
arany minősítésért, pom-pon kategóriában arany minősítés megszerzéséért díszoklevél elis-
merésben és eredményességi támogatásban részesült a „Százszorszép” Mazsorett Csoport. A 
csoport tagjai: Báthori Petra, Hegyesi Ágnes, Imre- Erdős Jázmin, Jakusovszki Réka Panna, Kovács 
Liliána Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes, Szabó Réka Anna.

•  az VI. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen pom-pon kategóriában, zászló kategóriá-
ban és botos kategóriában elért I. helyezésért, Pénzes Noémi Emlékversenyen pom-pon, bot 
és zászló kategóriában elért kiemelt arany minősítésért, ugyanezen versenyen a Pénzes Noémi 
Kupa I. fokozatának megszerzéséért, a VII. Nádudvari Országos Mazsorett Fesztiválon pom-pon 
és show kategóriában kiemelt Arany Oklevél megszerzéséért díszoklevél elismerésben és ered-
ményességi támogatásban részesült a „Napsugár” Mazsorett Csoport. A csoport tagjai: Barna 
Napsugár, Kocsán Kitti Anikó, Szabó Alexa Izabella, Széles Zorka Anna, Szőke Fanni, Turi Judit.

•  az VI. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen szóló kategóriában elért V. helyezésért, 
Pénzes Noémi Emlékversenyen elért kiemelt Arany minősítésért, és a Legtechnikásabb ver-
senyző külön díjának megszerzéséért, a VII. Nádudvari Országos Mazsorett Fesztiválon szóló 
kategóriában elnyert Legjobb tamburmajor cím megszerzéséért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesült Turi Judit.

•  a Pénzes Noémi Emlékversenyen egyéni kategóriában elért kiemelt Arany minősítés megszer-
zéséért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Imre-Erdős Jázmin.

•  a Pénzes Noémi Emlékversenyen egyéni kategóriában elért ezüst minősítésért díszoklevél el-
ismerésben és eredményességi támogatásban részesült Kiss Fanni.

•  a Pénzes Noémi Emlékversenyen elért egyéni kategóriában elért kiemelt arany minősítésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Báthori Petra.

Díszoklevél elismerésben részesült felkészítőjük: Macskinné Pór Erzsébet.

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület felterjesztése alapján

A Hajdú-Bihar Megyei leány U15 2018/2019. évi bajnokságban elért III. helyezésért díszokle-
vél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült az U15-ös leány labdarúgó csapat. 
A csapat tagjai: Jakus Lili, Nagy Nikolett, Rácz Dorina, Füredi Dóra, Vámos Adrienn, Bodnár Csilla, 
Hegedüs Bianka, Kovács Kata, Nyéki Alexandra, Rácz Virág. Díszoklevél elismerésben részesült a 
csapat edzője: Babai Sándor.

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület twirling szakosztályának felterjesztése alapján

•  A Pakson, Budapesten és Gyálon megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságokon Elő-
készítő szinten, gyermek/serdülő korcsoportban elért 2., 4. és 3. helyezésekért díszoklevél el-
ismerésben és eredményességi támogatásban részesült az Igazgyöngy csapat. A csapat tagjai: 
Behán Zsófia, Gergely Gréta, Kártik Janka, Pipó Janka, Tóth Sára.

•  A Pakson megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságon Előkészítő szinten, kisgyermek 
korcsoportban elért 1. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesült a Sárréti Gyöngyszemek csapat. A csapat tagjai: Behán Janka, Hegyesi Léna, Kiss Fanni, 
Vámos Viktória.

•  A Pakson, Budapesten és Gyálon megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságokon Fel-
készítő szinten, serdülő korcsoportban egyéni versenyen elért 6., 7. és 5. helyezésekért díszok-
levél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Béres Alexandra. 

•  A Pakson, Budapesten és Gyálon megrendezésre kerülő Országos Twirling Bajnokságokon Alap 
I. szinten, serdülő korcsoportban egyéni versenyen elért 3., 5. és 6. helyezésekért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Szilágyi Veronika Emma.

Díszoklevél elismerésben részesült felkészítőjük: Kiss Ildikó.

A Füzesgyarmati Sport Klub felterjesztése alapján:
•  a 2018/2019. évi NB III. Labdarúgó Bajnokság Keleti csoportjában elért IV. helyezésért díszok-

levél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült a Füzesgyarmati Sportkör Lab-
darúgó szakosztálya.

A bajnokságban szereplő labdarúgó csapat tagjai:
Achim Ádám Sándor, Fildan Calin, Ivicevic Márk, Kinczel Ervin János, Kis Szabolcs,
Lukács Zsombor Csongor, Pataki Zalán Lajos, Popescu Gheorghe Robert, Raducu Constantin Sorin, 
Székely Dávid, Toca Bogdan-Florin, Urbán Sándor, Villand Robert, Vincze Ákos.
Díszoklevél elismerésben részesült: Boros Tibor szakosztályvezető, Hajdu Csaba erőnléti edző, 
Csillag László asszisztens edző, Földesi Ambrus kapusedző, Pap Zsigmond masszőr , Révész Zol-
tán masszőr.

A Hegyesi Kick-box Sport Egyesület felterjesztése alapján:
•  Az Orosházán megrendezett Formagyakorlat Magyar Bajnokság pusztakezeskreatív versenytí-

pusban cadet 1 leány korcsoportban elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredmé-
nyességi támogatásban részesült Bak Ágnes Panna. Díszoklevél elismerésben részesültek felké-
szítői: Gasparik Róbert 3 dan és Fábián Mihály 1 kyu edzők.

A Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület felterjesztése alapján:

•  a Történelmi Íjász Világbajnokságon elért VI. helyezésért, a Történelmi Országos Teremíjász 
Bajnokságon elért III. helyezésért, a Szabadtéri Történelmi Országos Íjász Bajnokságon elért 
III. helyezésért, Történelmi Íjász Nemzeti Bajnokságon elért III. helyezésért és a Teremíjász 
Országos Bajnokságon elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támo-
gatásban részesült ifj. Szitás László.

•  a Történelmi Íjász Világbajnokságon elért IX. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredmé-
nyességi támogatásban részesült Szitás László.

•  a Szabadtéri Történelmi Íjász Országos Bajnokságon elért I. helyezésért, a Történelmi Íjász 
Nemzeti Bajnokságon elért I. helyezésért, a Történelmi Teremíjász Országos Bajnokságon elért 
I. helyezésért, a Teremíjász Országos Bajnokságon elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben 
és eredményességi támogatásban részesült Kovács Andrea.

•  a Történelmi Teremíjász Országos Bajnokságon elért V. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesült Molnár Imre.

•  a Történelmi Teremíjász Országos Bajnokságon elért XII. helyezésért, az Íjászat sportágban 
elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért díszoklevél elismerésben és eredmé-
nyességi támogatásban részesült Kovács Károlyné.

•  Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért díszoklevél elis-
merésben és eredményességi támogatásban részesült Kovács Károly. 

•  Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért díszoklevél elis-
merésben és eredményességi támogatásban részesült Fegyver László.

•  Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért díszoklevél elis-
merésben és eredményességi támogatásban részesült Tóth Nikoletta.

•  Íjászat sportágban elért országos szintű versenyeken elért I-III. helyezésekért díszoklevél elis-
merésben és eredményességi támogatásban részesült Tóth Károly.

A Boss Body Club felterjesztése alapján:

•  A Győrben megrendezett I. V4 Világkupán    -110 kg-os súlycsoportban, Open kategóriában elért 
I. helyezésért, valamint abszolút díjazásban elért II. helyezésért, a Mezőkeresztesen megrende-
zett Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán elért I. helyezésért, valamint abszolút díja-
zásban elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban része-
sült Zsíros József.

•  A Füzesgyarmaton megrendezett Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán    -100 kg-os 
súlycsoportban, Junior kategóriában elért I. helyezésért, az Egerben megrendezett GPC Világ-
bajnokságon -100 kg-os súlycsoportban, Junior kategóriában elért I. helyezésért, ugyanezen 
versenyen abszolút díjazásban elért II. helyezésért, a Mezőkeresztesen megrendezett Magyar 
Professzionális Erőemelő Liga Kupán elért I. helyezésért és ugyanezen versenyen abszolút dí-
jazásban elért I. helyezésért, valamint a Tiszakécskén megrendezett V4 Európa Bajnokságon 
elért I. helyezésért és ugyanezen versenyen abszolút díjazásban elért I. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Oláh Zsolt Nándor.

•  A Füzesgyarmaton megrendezett Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán    -100 kg-os súly-
csoportban, Ifi kategóriában elért I. helyezésért, díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesült Csák Viktor.

A Magyar Kick-box Szövetség sportolója, a Halker-Király Team Kick-box felterjesztése alapján:

A Budapesten megrendezett Magyar Kick-box Világkupán Kick-light Felnőtt Férfi korcsoport-
ban, +94 kg súlycsoportban elért I. helyezésért, Light-contact Felnőtt Férfi korcsoportban, +94 kg 
súlycsoportban elért II. helyezésért, a Zágrábban megrendezett Egyetemi Európa Bajnokságon 
Light-contact Felnőtt Férfi korcsoportban, +84kg súlycsoportban elért I. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült Vida Balázs.

Iskolakezdési támogatás
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2020. évre ismételten csatlakozott a BURSA HUNGARICA 
Ösztöndíjpályázathoz.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alap-
ján kizárólag a Füzesgyarmaton állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási hallgatói jog-
viszonyban álló nappali tagozatos hallgató, valamint érettségi után felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
– hátrányos szociális helyzetű diák részesülhet.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
-  a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat 2019. október 07. napjától 2019. november 05. napjáig nyújtható be a Füzesgyarmati 
Polgármesteri Hivatal Szociális csoportjához.
A pályázat benyújtásának feltételeiről információt kérhet a Füzesgyarmati Polgármesteri Hiva-
tal Szociális csoportjánál, illetve a https://www.emet.gov.hu honlapján. 

Figyelem!

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőr-
zését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva, aláírva, a szükséges mellékletek-
kel (tanuló jogviszonyról szóló igazolás, mindennemű jövedelemről szóló igazolás, hátrányos 
helyzet igazolása) a települési önkormányzat szociális csoportjánál kell benyújtani.

Dr. Blága János jegyző

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társa-
ságunk Füzesgyarmat településén 2019. szeptember 25-én lomtalanítási napot tart. 

A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagyobb darabos hulladékokat 
(amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el.

Kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett 
lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be 
tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 x 80 cm).
A lomtalanítás alkalmával az alábbi hulladékok nem kerülnek elszállításra:
• kommunális hulladék, • elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív 
hulladék) • zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű), • építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., 
síküveg, ablakkeret üveggel), • fénycső, • gyógyszerhulladék, • elektromos háztartási eszköz, elekt-
ronikai hulladék, • gumiabroncs, • veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, 
festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.) • szénpor, hamu, salak, föld, trágya, 
állati hulladék, • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett terme-
lési hulladék, sütőolaj, sütőzsiradék.

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
• egyes hulladéktípusok esetében a Társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon, 
• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett 
hulladékudvarokon, • a sütőolaj, sütőzsiradék a MOL kijelölt 100 üzemanyagtöltő állomásainak 
valamelyikén.

Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 06:00 óráig helyezzék ki az ingatlan elé! 
A lomtalanítással és a közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk a www.dareh.hu 

oldalon érhetőek el. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Szeptember 7-én, nagy részvét mellett búcsúztunk vá-
rosunk díszpolgárától, Szécsi József tanár úrtól. 1933. ja-
nuár 17-én született Füzesgyarmaton, iparos családban, 
Hidvégi Eszter és Szécsi József hírneves kovácsmester há-
zasságából. Középiskolai tanulmányait Szeghalmon kezdte 
el, Debrecenben érettségizett, majd Egerben szerzett ta-
nári diplomát történelem és földrajz szakon. Kicsiny falu-
ban Szamoskéren kezdődött tanári munkája, majd 1956. 
decemberében, szülővárosába hívták haza tanítani, ahol 
végleg letelepedett. Feleségével, Majorosi Judittal olyan 
pedagógus életpályát mutattak föl, hogy családjukban már 
a harmadik generáció szegődött a nemzet napszámosául. 
Élete nyitott könyv volt a város lakosai előtt. Sok talentumú 
emberként tanított, nevelt, a históriai, geográfiai ismerete-

ken túl a természet, a vizek, a kétkezi munka és a zene szeretetére. Törekedett a nehéz időkben is 
a történelmi sorskérdésekre igaz feleletet adni. Családjának, hazájának, egyházának megbecsült 
tagjaként tevékenykedett. 86 esztendőn át volt közöttünk. 1987-ben a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsa a Kiváló munkáért kitüntetést adományozta részére. Városunk pedig 1997-ben 
Pro urbe-díjjal tisztelte meg. Szeretteinek vigasztalódást kívánva őrzi meg emlékezetünk.

Füzesgyarmaton hivatalban lévő unitárius beszolgáló lelkész Pap Gy. László és felesége invi-
tációjára családommal együtt részt vettünk 2019. augusztus 10-én megrendezésre került 21.  Szej-
kefürdői Unitárius Találkozón. Melynek hirdetésén az alábbi idézet volt található: „A lelkiismeret 
semmiben meg nem nyugszik, hanem csak az igazságban.” /Dávid Ferenc/

A találkozó hagyományosan délelőtt 11 órától kezdődött Szejkefürdőn. Orbán Balázs, a legnagyobb székely egykori birtokán, és az ünnepi találkozó Orbán Balázs sírjának megkoszorúzásával zárult. 
Az egyetlen erdélyi alapítású egyház születése 451. évi útravalója: „gyűjtsenek lelki kincseket, tudván, hogy a következő ötven év a maiakkal kezdődik.” Az unitárius egyházban évente négy alka-
lommal osztanak úrvacsorát: karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor és az őszi hálaadás napján. Ez alkalommal Füzesgyarmaton 2019. 09. 29-én (vasárnap), 15 órakor lesz ünnepi Istentisztelet, melyre 
szeretettel várjuk a híveket, az érdeklődőket! Idézve Pap Gy. László beszolgáló lelkészünket: „Az őszi hálaadás ünnepe egy jó alkalom mindenki számára, hogy őszinte hálát mondjon az elvett jókért, 
életéért. Szóljon ez az ember vagy Isten felé. Hangosan, vagy lélekben. A megtörténte a fontos.” Kovácsné Czeglédi Mária Tünde unitárius gondnok

Felhívás Lomtalanítás Füzesgyarmaton

In memoriam Szécsi József 1933-2019
Nem saját tengelyünk körül forgolódtunk fiataljainkkal a mögöttünk lévő hónapokban. A hit-

tanos évzárónkon Pintér Béla koncerttel jól kezdődött a nyár. A folytatásért is hálásak vagyunk!
- Gyermektáborunkat június 24-30 között az Általános Iskola égisze alatt Erzsébet táborként 

tartottuk meg. Köszönjük a lehetőséget! A biblia hőseivel - Mózes, Sámson, Eszter, Dávid, Péter - 
ismerkedtünk napról napra. Zászlót készítettek csapataink: Izráel hősei, Péter és a Próféták, volt 
színjátszás, arcfestés, gyöngyfűzés, mézpergetés, templomépítés, fürödtünk a Hittantóban, kipró-
báltuk a Tanuszodát. Emellett kosarat készítettünk és elkalandoztunk a debreceni Kerekerdőbe.

Július 23-27 a Csillagpont hete volt. Több ezernyi református fiú és lány, közöttük füzesgyar-
mati ifjaink színe-java élte át Debrecenben: Isten országa körbevesz! Idén is Erélyben jártunk a 
legbátrabbakkal. Augusztus 5-9 között másfélezer méter magasan, patak partján táboroztunk-sá-
toroztunk a Bihari hegységben, Pádis fennsíkján. A csillagos ég alatt, hegyek karéjába zárva a 
zsoltárossal együtt köszöntük meg életünket: „Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod 
kezedet… csodálatos előttem e tudás…” /Zsoltár 139/5-6/ 

Templomfelújítás. Beköszöntött az ősz. Nemcsak az iskolatáska nehéz. Nehéz eljutni temp-
lomunkig is. Legtöbbször szellemi, lelki okai vannak, most fizikai, anyagi természetű is. Nehéz 
elkezdeni templomfelújításunkat, de nem is gondoltuk, hogy könnyű lesz. A munka nem vár ha-
lasztást, a tetőszerkezet állapota évről évre romlik. Nyertes pályázattal rendelkezünk: Település-
képet meghatározó épületek külső rekonstrukciója /VP6-7.2.1.- 7.4.1-16 /A nyert összeg 43,56 millió 
forint. Jelentős önerőre is szükség lesz. A technikai akadályok elhárítása érdekében városunk 
polgármestere Bere Károly és jegyzője Dr. Blága János is sokat fáradozott Kovács Zsolt tervező 
mérnök és Simon Ildikó építőmérnök önzetlen segítsége mellett. Köszönjük!

Hosszas egyeztetés és módosítás után néhány héten belől elkezdődhetnek a munkák. Már 
csak az utolsó örökségvédelmi engedélyre várunk…. Arkhimédesztől származik a híres mondás: 
„Ne zavard köreimet!” Most nem vesszük tolakodásnak, ha valaki templomfelújításunk ügye mel-
lé áll. Senki sem zavar, mindenki számít. Vegyük körül templomunkat! Ideje megújulnia, akár 
csak nekünk is Füzesgyarmat istenes népének. Tóth Zoltán református lelkipásztor

Virágos Füzesgyarmat

Állj be a körbe! - Református hírek...

Unitárius híranyag

Az idei évben 20 éves 
lett a Virágos Füzesgyar-
mat kezdeményezésünk. A 
20 évvel ezelőtti, első Vi-
rágos Udvar pályázat érté-
kelésére 2000. augusztus 
18-án került sor. A nyíregy-
házi Mandala Dalszínház 
„István a király” című roc-
koperáját láthattuk aznap 
este az általános iskola 
udvarán, több száz néző 
várta az előadást. A roc-
kopera előtt történt meg a 

díjkiosztás. Hatalmas izgalommal és lámpalázzal vártam, hogy sor kerüljön az általam előadott 
értékelésre. Elmondtam, hogy előző évben, 1999-ben egy Vidék Parlamentje nevű rendezvény 
kapcsán volt alkalmam Ceglédbercel és Csemő települések meglátogatására, ahol a helyi ön-
kormányzatok városszépítő munkáját látva fogalmazódott meg bennem a füzesgyarmati Virágos 
Udvar pályázat ötlete. 20 évig polgármestereink, és az aktuális Képviselő-testület minden évben 
biztosította a díjazás anyagi fedezetét. Demján Ilona 14 évig támogatta festményeivel a minden 
év augusztus 20-án megrendezett értékelést. Önzetlen felajánlását ezúton is köszönjük!

Volt néhány olyan év, amikor csak a belső udvarokban kialakított kerteket értékeltük. Volt egy 
év, amikor az önkormányzat által biztosított egynyári palántákat használhatták fel a versenyre 
jelentkezők a portájuk előtti közterület díszítésére. Később Virágos Füzesgyarmat néven hirdettük 
meg a pályázatot, és nem kellett jelentkezni, hanem minden évben végigjártuk a város utcáit, és 
válogattunk a köztereket díszítő lakosok közül díjazottakat. Keblusek Béla és Pál Lajos 20 éven 
keresztül segítségemre voltak a kertek bejárásában, az értékelésben, amit hálásan köszönök.

A Virágos Udvar pályázat tizedik évfordulója kapcsán egy fotókiállítást is rendeztünk az addig 
összegyűlt képekből. Azóta újabb tíz év telt el, éveken keresztül minden évben díjaztuk a környe-
zetüket szebbé tenni akarókat. Az idei évben 30 közterületet értékeltünk. Hely hiányában csak az 
első három helyezett nevét közöljük: Az idei év harmadik helyezettje Elek Imréné előkertje lett. 
Ganzánia, dália, őszirózsa, porcsinrózsa, kokárdavirág, rózsák díszlenek előkertjükben. Betegen 
is erőt vesznek magukon, hogy gondozzák, ápolják kertjüket. Húsz éve tartó kertkialakításba fek-
tetett munkájukhoz gratulálunk. A Mogyorósi Sándorné által gondozott közterület lett az idén a 
második. Tavaly is előkelő helyen végzett, az egyszerű, de sok gondozást igénylő egynyári nö-
vényekből példamutató környezetet alakított ki. Munkájához oklevéllel, utalvánnyal és Demjén 
Ilona festményével gratulálunk.

Az idei év első helyezett kertje Bedő Istvánné munkáját dicséri.Ízlésesen kialakított ágyásokat, 
sok energiát igénylő egynyári növényeket láthatunk a házuk előtt. Gratulálunk kertkialakításba 
fektetett munkájához!

Minden díjazottnak szívből gratulálok, további örömteli kertészkedést kívánok!
Bere Katalin önkormányzati képviselő
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Lapzárta minden hónap 30-án. A szerkesztőség a magán jellegű közleményekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

Beszámoló a Népdalkör kirándulásáról

Polgármester Úr megnyitotta!

2019 augusztus 21.-én 
elindult az önkormányzati 
kisbusszal a Népdalkör kis 
csapatával. Az idén már 
tavasszal elkezdtük szer-
vezni, választásunk Aggte-
lekre esett, hisz közel van 
az országhatárhoz, na meg 
a gyönyörű hegyes tájak 
látványa nekünk ritkán 
adatik meg. Első nap „To-
kaj”-i kirándulás, időzés, 
meg pihés a Bodrog part-
ján. Aki kitartó volt a kilá-
tóba is felment, és onnan 
gyönyörködhetett a kilátás 
szépségében. Innen utunk 
Szerencsre vitt minket, 
főbb nevezetességeit is 
meglátogathattuk. A régi „Szerencsi” cukorgyár teljesen lepusztult, csak emléktábla őrzi mivoltát. 
Szerettünk volna bejutni a Csokoládé Múzeumba, de felújítás alatt áll és zárva volt. Nagy sétát 
tettünk a város parkjában, 22-én lett volna a „Csokifeszt” aminek előkészületeit lehetett látni.

További utunk a hegyvidék csodálatos látványa a 7 vízeséshez vezetett, de a szárazság miatt 
csak épphogy csordogált a kicsi patakból a íz, de ez sem szegte örömünket mi mindent közelről 
megnéztünk. Első nap este 6-7 óra között érkeztünk meg szálláshelyünkre, aggtelekre, ahol finom 
vacsorával fogadtak minket, Népdalkörhöz méltán hatalmasat énekeltünk, a szálló lakói telefon-
jaikkal vették, nagyon tetszett nekik. 

Második nap a Betléri Kastélyba szerettünk volna bejutni. Ez a kastély Andrássy Gyula grófé 
volt, aki Krisztina főherceg asszonnyal élt itt. 

Innen indultunk Kassára, főterén a zenélő harang, szökőkút, a gyönyörű székesegyház. A főut-
cáján van a Rákóczi Cukrászda, ahová mi is betértünk. Nagy örömmel mentünk, róttuk a Kassai 
utcákat, mire eljutottunk a Rákóczi Ferenc emlékmúzeumába, ahol idegenvezető ismertette élet-
útját, családját, feleségét. Rodostói ebédlőjét is bemutatta, ami teljes eredeti mivoltában van 
kiállítva, az ebédlő széke középen, amit Szili Katalin készített el és ajándékozott a múzeumnak. 
A rodostói emlékek bemutatása végén a népdalkörünk egy gyönyörű népdallal köszönte meg a 
bemutatót:

Harmadik és egyben utolsó napunkon az utunk a Jóstán található múzeumba vezetett. Itt 
van a világ legnagyobb könyve. Ez a könyv az Aggteleki Nemzetipark természeti értékeit mutatja 
be. Ez a múzeum magában foglalja a Vizsolyi Biblia nyomtatásához minden eszköz. Utolsóként 
még az Aggteleki Cseppkőbarlangban is sikerült bejutni. Innen már hazafelé indult a kis csapat. 
Csodálatos eseményekben gazdag 3 napunk volt. Köszönettel az önkormányzat támogatásáért.

Fekete Jánosné E.elnök

Lovas hírek 2019
A Lovas Barátok Egyesületének az idei nyár sem 

telt másképp az eddigiekhez képest. Elsőként a ha-
gyományos, 5 napos lovas tábort szervezte az egye-
sület 30 résztvevővel, ahol a táborozó gyerekek napi 
kétszer lovagoltak, így lehetőséget kaptak a lovak, a 
vidéki élet, az állatok alaposabb megismerésére, a 
lovaglás alapjainak elsajátítására. A fő programon 
kívül számos más napirendi pont is teret kapott, töb-
bek között kézműves foglalkozás, sorverseny, külön-
böző hagyományos játékok készítése. A gyerekek sok 
élménnyel, tapasztalattalgazdagodtak táborunkban, 
s bízunk benne, hogy jövőre újra találkozunk. Máso-
dik lovas táborunk az Önkormányzat támogatásával 
valósult meg 22 füzesgyarmati általános iskolás gyer-
mekkel, ahol szintén lovaglás is szerepelt a progra-
mok között, viszont az első táborhoz képest nagyobb 
hangsúlyt fektettünk a csapatépítés, összetartás fon-
tosságára. A hét folyamán egy természetjáró túrával 
kedveskedtünk nekik Takács Attila Fővadász vezeté-
sével, aki felhívta a figyelmet a környezet tisztaságá-
nak fontosságára, a szemetelés veszélyeire, valamint 

bemutatásra került néhány erdei állat, növény egyaránt. Erre a programra a friss levegőt kihasználva bicikli-
vel érkeztünk, ezáltal a mozgás, a sportolás fontossága is előtérbe került.

2019. augusztus 19-én a hagyományos Szent István Napi Lovas Vigadalom nevű rendezvényünk alkalmá-
ból idén is sok néző látogatott el Lovas Centrumunkba, ahol sok érdekes program várta az érdeklődőket, töb-
bek között a nagy sikert aratott buborékfoci bajnokság, ahol a fődíjat, a raklap sört a hajdúhadházi fogathajtó 
csapat vitte el. A tombola főnyereményét Dr. Blága János Füzesgyarmat jegyzője ajánlotta fel. 

Ezzel még nem zártuk le az idei rendezvény-sorozatunkat, hiszen októberben egy családi rendezvényt 
szeretnénk megvalósítani a szüret jegyeiben, ahová minden kedves vendéget nagy szeretettel várunk. A rész-
letek kidolgozása után természetesen a szokásos csatornákon keresztül tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Ezúton szeretné megköszönni a Lovas Barátok Egyesülete Füzesgyarmat Város Önkormányzatának a 
tábornak nyújtott támogatást, Takács Attila Fővadásznak a természet ismertetésében nyújtott segítségét, 
a kézműves foglalkozást tartók segítségét, Dr. Blága János jegyző felajánlását, és természetesen a szülők, 
nagyszülők bizalmát, hogy gyermeküket, unokájukat táborunk idejére ránk bízta. Búcsúzunk minden ked-
ves táborozónktól a jövő évi találkozás reményében! Vad Judit

2019. szeptember 7. nagy nap volt 
a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület 
történetében; délelőtt 10 órakor sor 
került az állandó helytörténeti kiállítás 
megnyitójára. Az ünnepélyes alkalom-
ból Ibrányi János elnök köszöntötte a 
megjelent érdeklődőket. Nagy László 
András muzeológus, a kiállítás szerve-
zője és szakértője néhány gondolatban 
összefoglalta, hogy milyen elvárások-
nak és céloknak igyekeztek megfelelni a megvalósítás során: a tájház gyűjteményének felhasználásával méltó mó-
don való megemlékezés Füzesgyarmat település 800 éves múltjáról,- egyesületi közösségi tér és kutatószoba létre-
hozása,- a helyiség későbbi múzeumpedagógiai célú foglalkozások színteréül is szolgálhasson… Elmondása szerint: 
a „kiállítás alapját a Helytörténeti Egyesület évtizedekre visszanyúló gyűjtőmunkája teremtette meg. Amely, mint 
földben szunnyadó mag, most megfelelő feltételek és gondoskodás mellett szárba szökkent, kibontotta szirmait 
és megmutatja értékeit.” Az Árpád,- és a Középkor régészeti hagyatékától kezdve, az okleveles forrásokat is érintve 
jutunk el a Füzesgyarmati református egyház legrégebbi tárgyi emlékéig, egy 1635-re datált úrasztali pohárig… 
Szemet gyönyörködtető tárgyak és képek sokasága vezet minket  tovább a gazdálkodás, az életmód, a kultúra vál-
tozásain, a történelmi események emlékein keresztül a közelmúltba, és onnan napjainkba. Nagy László köszönetet 
mondott a kiállítás szervezésében és kivitelezésében résztvevők segítségéért, munkájáért. Végül: Bere Károly pol-
gármester úr néhány üdvözlő mondatot követően megnyitotta a kiállítást! Reméljük, hogy sok-sok érdeklődő fogja 
élvezettel nézegetni, tanulmányozni a bemutatásra kerülő anyagot! Lőrincz Gyuláné/egyesületi elnök-helyettes/

Füzesgyarmati tehetségek
Ebben a hónapban egy olyan fiatalembert szeretnék 

bemutatni Önöknek, akit körülbelül már két évtizede is-
merek. Eddigi életútjára jellemző, hogy a nehézségek, 
küzdelmek ellenére sem adta fel álmait. ő Nyári János, 
aki beszélt nekem életének meghatározó állomásairól. 
Füzesgyarmaton nőttem fel, gyermekkorom élményei 
szülővárosomhoz kötődnek. Az általános iskola elvégzése 
után Mezőberénybe kerültem, ahol a Petőfi Sándor Gim-
názium Kéttannyelvű tagozatán szereztem érettségit, és 
ezzel egyidőben felsőfokú német nyelvvizsgát. 2003-ban 
felvételt nyertem a Nyíregyházi Főiskolára, ahol Művelő-
désszervező szakon, Média szakirányon szereztem dip-
lomát. A felnőtt élet nem indult könnyedén számomra. 

A végzettségemmel nehezen tudtam elhelyezkedni, így Szentesen egy ipari kerámiát gyártó cégnél kezdtem 
el dolgozni. Nehéz fizikai munka volt, de egy percig sem bánom, hiszen keményen dolgoztam és megtanul-
tam, mi is az a munka! Ezt követte a családalapítás, hiszen 2008-ban megnősültem és Szentesre költöztem 
feleségemmel, majd 2014-ben született meg a fiam, Rókus. 2017-ben újabb költözés következett Fábiánse-
bestyénre, ahol jelenleg is családommal élek. Közben sikerült a végzettségemnek megfelelő munkahelyet is 
találnom. A Csongrád Televíziónál helyezkedtem el, és 2 évet dolgoztam ott, Zajácz D. Zoltán mellett - aki töb-
bek között a Friderikusz Show főszerkesztője is volt -, mint operatőr-vágó, adásszerkesztő. Meghatározó idő-
szak volt számomra, hiszen a szakma alapjait itt tanulhattam meg. Ezután jött a nagy lehetőség: megkerestek, 
hogy lenne-e kedvem a Kurca Televízió főszerkesztője lenni. Természetesen igent mondtam a megkeresésre, 
hiszen mostmár még magasabb szinten művelhetem a szakmát, és azóta is itt dolgozom. Úgy érzem, hogy 
a karrierem is a helyére került. Azt csinálhatom, amire mindig is vágytam! Mindezek mellett pedig esküvői 
filmezéssel foglalkozunk a feleségemmel. Ez egy új kihívás, de nagyon élvezem, hiszen megörökíthetem, és 
részese lehetek az emberek egyik legboldogabb pillanatának.  Amikor én is számot vetek eddigi életemről, 
eszembe jut édesanyám és édesapám, akiknek sokat köszönhetek. Ha fogalmazhatok úgy, édesanyám az 
egyik példaképem, aki korai haláláig a helyi általános iskolában volt tanár. Az ő motiváltsága, tenni akarása 
példa értékű számomra. Az élete tele volt küzdelemmel, de egyben sok pozitívum és siker is ötvözte útját. 
A környezetvédelem, - ami szintén fontos volt számára –, ezt is tőle örököltem.

Sok emlék köt Füzesgyarmathoz. Igaz, hogy már évente csak néhányszor tudok hazalátogatni édesapám-
hoz, illetve keresztanyukámhoz, de mindig jó szívvel gondolok a településre, hiszen innen indultam a nagy-
betűs életbe. Itt fociztam a barátaimmal, de eszembe jut a Hati Fagyizó, a Kedves Presszó, a Strand, egyszóval 
a boldog gyerekkor, ahol jó volt felnőni. A jövőmet így képzelem el, ahogy most élek. Persze szeretném, ha 
egy-két gyermekkel több szaladgálna majd a kertben. Jövőre pedig egyetemre készülök: tanár szeretnék len-
ni, mint ahogy anyukám is volt. Suchné Szabó Edit

Erdő mellett estvéledtem,
Subám fejem alá tettem.
Összetettem két kezemet,
Úgy kértem jó istenemet:

Én Istenem, adjál szállást!
Már meguntam a járkálást;
A járkálást, a bujdosást,
Az idegen földön lakást.

Adjon Isten jó éjszakát,
Küldje hozzám szent angyalát:
Bátorítsa szívünk álmát;
Adjon Isten jó éjszakát!

A kitöltött szelvényt hozza be a Tourinform Irodába (Kossuth u. 89.) vagy scannelve küldje el e-mail-
ben (fuzesgyarmat@tourinform.hu) szeptember 30-ig. A helyesen válaszolók között 1 db, a Tourinform 
Iroda által felajánlott ajándékcsomag kerül kisorsolásra! Az októberi számban a nyertes nevét közzé 
tesszük. Elakadt? Jöjjön be az irodába, és segítünk!

1.  Melyik évben került meghirdetésre az első Virágos udvar pályázat?
 a.) 1999 b.) 2002 c.) 2000

2. Hol kezdte első napi programját az Erdélyi kiránduláson a nyugdíjas klub?
 a, Vargyas b, Parajd c, Korond

3. Hol található a Rákóczi Cukrászda?
 a, Kassa b, Szerencs c, Tokaj

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


