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A 2020-as karantén egyik pozitív hozadéka volt, hogy sokan 
próbálkoztak otthon a kenyérsütéssel.  Sok ügyes háziasszony osztotta 
meg gyönyörű kenyeréről készült fotóját a facebook-on. Ez adta az 
ötletet, hogy indítsunk útra egy vándorkupát „Gyarmati új kenyér” 
néven.  A kupa minden évben ahhoz kerül, aki a legszebb, legjobb 
kenyeret süti meg az Új Kenyér ünnepére. Füzesgyarmat várossá 
válásának 20 éves évfordulója, valamint a református templomunk 
felújítás utáni avatása méltó keretet ad egy nagyobb szabású városi 
ünnepség megtartásához, amelyet szeretnénk színesebbé tenni ezzel 
az új kezdeményezéssel, amellyel reméljük, hagyományt teremtünk! 
Nosza rajta lányok-asszonyok, fiúk-férfiak! Lássuk, ki viszi el a kupát? 
A versenyen bárki részt vehet, az egyetlen feltétel, hogy a kenyeret 
otthon, saját kezűleg kell elkészíteni. A kész kenyereket a 
templomkertben felállított sátrakban tesszük közszemlére. A nevezők 
sorszámot kapnak, a verseny végéig kilétük titkos. Szakértő zsűri 
értékeli a kenyereket, és jutalmazza az első 3 helyezettet. A győztes 
megkapja egy évre a vándorkupát, és a dicsőséget, ami egy ilyen díjjal 
együtt jár! A kenyereket 2020. augusztus 21-én pénteken 13-15 óráig 
lehet leadni a templomkertben. Várjuk szeretettel a vállalkozó 
szelleműeket!

- Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” - belterületi utak felújítása című pályázati 
lehetőségre pályázat kerül benyújtásra, melynek keretében a Bocskai és a Hunyadi utcákat kívánja aszfalttal ellátni az 
Önkormányzat.
- A Képviselő-testület az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról, valamint a köztemetőkről és a 
temetkezés rendjéről új rendeletet fogadott el. Módosításra került a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról, igénybevételük feltételeiről és az ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet, valamint az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet. Megalkotásra került a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
szóló rendelet. A rendeletek a  honlapon elérhetőek.
- Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a közigazgatás területén több, mint két évtizedes kiemelkedő és 
lelkiismeretes munkájáért, mellyel hozzájárult az önkormányzati feladatok színvonalas ellátásához, „Füzesgyarmat Város 
Kiváló Köztisztviselője” díjat adományozott a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, Vadné Nagy Judit 
részére.
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázat kerül benyújtásra, melyből nyertes pályázat 
esetén a Napközi Konyha teljes belső tere felújításra kerül, valamint eszközbeszerzés valósul meg.
- A Bölcsőde bővítése és felújítására elnyert pályázat következtében szükségessé vált a Füzesgyarmat Város 
településrendezési eszközeinek, a Mátyás király utca - Zrínyi utca - Erkel Ferenc utca és Szabolcska Mihály utca által 
határolt terület vonatkozásában való módosítása, az ehhez szükséges döntéseket meghozta a Képviselő-testület.

dr. Blága János
      Jegyző

HJVKKI

Kedves füzesgyarmati lakosok!

Önkormányzati Hírek
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Galambos Hintókészítő Műhely - hagyomány és haladás
A város határán túl is méltán híres Galambos 
Hintókészítő Műhely az elmúlt időszakban nagy 
változásokat élt meg.  Másfél éve távozott közülünk a 
vállalkozás alapítója, Galambos Sándor, kinek helyébe 
fia, Galambos Nándor lépett. Vele beszélgettünk a 
múltról, a jelenről és a jövőbeli tervekről.

Lehet, hogy sokan nem tudják, hogy te válogatott 
fogathajtó vagy, illetve mezőgazdasági végzettséggel 
rendelkezel. Éveken keresztül nem úgy tűnt, hogy a 
hintókészítés fogja kitölteni az életedet. Sajnos az élet 
közbeszólt, amikor másfél éve édesapád meghalt.
Halála nagy veszteség volt elsősorban a családunknak, de a 
vállalkozásnak is, hiszen negyven év szakmai tapasztalatát, 
tudását vitte magával. Bár édesapám szinte az utolsó 
pillanatokig kézben tartotta a cég ügyeit, de a betegsége 
kiderülésekor én azonnal letettem a hajtószárat, és a bakról 
leszállva igyekeztem levenni válláról a terheket.  Akkor is és 
ma is nagy segítséget jelentett, hogy a munkatársainkkal 
régóta (5-10-30 éve) dolgozunk együtt, és szakértelmükre, 
jártasságukra támaszkodhattam.
Milyen nehézségekkel szembesültél az első időszakban?
Tulajdonképpen az volt a legnehezebb, hogy az 
emberekben tudatosítsuk: a Galambos Hintókészítő 
Műhely továbbra is működik! Az első 3-4 hónapban 
rengeteg telefon, személyes találkozó volt szükséges, hogy 
ezt megértessem, illetve a személyemet is elfogadtassam.  
Azt gondolom, a megrendelésekből az látszik, hogy 
sikerült. 
Volt-e szükség változásokra, változtatásokra, illetve kik a 
megrendelőitek?

A kezdetektől nagy hangsúlyt fektettünk a hagyományos 
kocsigyártás folytatására, de azért elindítottunk egyfajta 
óvatos modernizációt. Elkezdtük a Nyugat-Európában már 
bevált újítás, az úgynevezett késleltetős díszkocsi gyártását, 
amelyre sok megrendelést kapunk. A Hortobágyra 
készítettünk pusztabuszokat, valamint a Kurultáj 
rendezvényeire gyártottunk le ősmagyar mintára készült 
ekhós szekereket. De alapvetően a fogathajtó versenyzők, a 
hobbilovasok, valamint a szolgáltatók adják a 
megrendeléseink oroszlán részét. Mindezek mellé érkezik 
néha egyedi kérés filmesektől, kaszkadőröktől például. 
Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
A cég jelenlegi mérete ideálisnak mondható. Még átlátható, 
kezelhető, de megfelelő minőségű és mennyiségű 
kapacitással rendelkezünk. Így ebben nem tervezünk 
változást. De ettől függetlenül a modernizáció nem áll le, 
hiszen az elmúlt években is folyamatosan figyeltük a 
pályázatokat és lehetőségeinkhez mérten próbáltuk 
fejleszteni, korszerűsíteni az eszközparkunkat és az 
épületeinket egyaránt. Jelenleg egy napelem pályázat van 
látókörünkben, majd meglátjuk milyen sikerrel pályáztunk. 
Kitérhetünk a magánéletedben történt változásokra is? 
A cég átvételével párhuzamosan költöztem össze a 
menyasszonyommal, akit ez év augusztusában feleségül 
veszek. Összességében elmondhatom, hogy az elmúlt két év 
a feje tetejére állította az életemet szinte minden 
szempontból, de állok a kihívások elé és optimistán nézek a 
saját és a Galambos Hintókészítő Műhely jövője felé.
Köszönöm a beszélgetést és sok boldogságot, valamint 
sok sikert kívánok neked és a cégnek!

Nyári nyitva tartások

Szerkesztőség

Tájház:
2020. nyári időszakban telefonos egyeztetés alapján 
látogatható. 
Elérhetőség: Guruczi Krisztina, +3630-907-7984
Szitás Erzsébet Képtár és Lázár Lajos Tűzoltó Eszközök 
Gyűjteménye:
Hétköznapokon: 8:00-16:00
Ettől eltérő időpont egyeztetés a 20/770-5752-es, vagy  
30/793-8350-es telefonszámokon.
Füzesgyarmat sportcsarnok:
Iskolaidőben hétköznapokon: 
8:00-16:00 iskolai rendszerű foglalkozások
16:00-18:00 Gyöngyhalász egyesület foglalkozásai (foci, 
kézilabda, twirling)
18:00-21:00 szabadon bérelhető előre egyeztetett 
időpontban
Iskolaidőn kívül hétköznapokon:   8:00-21:00
Iskolaidőben és iskolaidőn kívül hétvégén: csak előre 
egyeztetett időpontban!
Időpont egyeztetés: Turbucz Róbert 30/5642737, 66/648662

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-
testület Szociális és Humánügyek Bizottsága települési 
támogatáson belül iskolakezdési támogatást nyújt, 
minden Füzesgyarmaton élő óvodai nevelésben részt vevő 
gyermekeknek, általános, középiskolai valamint felsőfokú 
tanulmányokat - nappali tagozaton – folytató diákok 
részére.
A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványokat a 
Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szociális 
Csoportjánál (ügyfélfogadási időben) 2020. július 27-
napjától lehet kérni.
A kérelem benyújtásának határideje 2020. szeptember 30. 
Ezt követően jogvesztővé válik.
A támogatások egymással nem halmozhatóak, a 
jogosultság kizárólag egy támogatás tekintetébe állapítható 
meg.
Bővebb felvilágosítás: 
Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal,
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
facebook oldal

Felhívás

Koncz Imre 
polgármester
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A Gara Hotel operatív igazgatóját, Boros Tibort 
kérdeztük a turizmusban és vendéglátásban tapasztalt 
nehéz időszakról és az újraindításáról. 

Milyen hatással volt a vírushelyzet, illetve a karantén a 
szálloda működésére?
-A szállodát a hatósági rendeletek miatt nem lehetett 
üzemeltetni, vagyis be is kellett zárnunk. Ez annyit 
jelentett, hogy gyakorlatilag a bevételeink nullára 
csökkentek. Bevételeink nem csak a szálloda 
üzemeltetéséből származnak, hanem a gyermek - felnőtt és 
az egyházi étkeztetésből is, ennek segítségével próbáltunk 
túlélni. Ehhez nagyon komoly tulajdonosi hozzájárulásra 
volt szükség. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy az 
üzemeltető cégben tulajdonos az Önkormányzat, ezért nem 
voltunk jogosultak a meghirdetett támogatásokra, és az 
önkormányzat sem tudott segíteni. A pandémiás helyzet 
miatt a 30 fős személyzetből nem küldtünk el senkit, 
csupán 11 fő esetében részmunkaidős foglalkoztatás mellett 
döntöttünk. Számunkra ez jelentette a legnagyobb anyagi 
terhet.
Mikor kezdtetek, vagy hogyan lehetett kezdeni? Milyen 
szolgáltatásokkal készültetek?
-Június közepén nyitottunk újra, amihez az NNK 
jóváhagyására volt szükség. Tartottak egy bejárást és 
ajánlást fogalmaztak meg számunkra, ami meghatározta, 
hogy csak a keringtetővel ellátott medencét lehet használni. 
A gyógyvizest, a jakuzzit és a szaunát nem, valamint 
megvolt az a korlátozás, hogy 4 m2-ként egy főt 
fogadhattunk. Sajnos ilyen feltételekkel csak 8-10 vendég 
vette igénybe a szolgáltatásunkat. Ez még több gondot 
okozott, mert a személyzetet újra vissza kellett tölteni 

annak megfelelően, hogy biztosítsuk a 24 órás ellátást, ez az 
első két hétben tovább nehezítette a cég financiális 
működését. Miután ezeket a korlátozásokat feloldották, és 
lehetett használni a gyógyvizes, illetve wellness 
szolgáltatásokat, rohamosan nőtt a vendéglétszám. 
Örömmel mondhatom, hogy azóta rendszeresen 100 fő 
fölötti vendéggel kalkulálhatunk, ami még alapesetben is 
egy szép szám. 
Mivel próbáljátok visszacsalogatni a vendégeket?  Van 
valami akció, kedvezmény?
- Már az jó dolog, hogy tudtuk tartani az árakat, annak 
ellenére, hogy a beszerzési árak jelentősen megemelkedtek. 
A szállóvendégekhez kapcsolódóan: vannak bizonyos 
feláraink, mint a hétvégi, vagy az apartmanok után 
felszámítottak. Mióta meghirdettük a felárak 50%-os 
csökkentését, meglepően megszaporodtak a foglalások, kis 
túlzással mondhatjuk, hogy megduplázódott a 
vendégszám.
Úgy tudom, hogy az éttermetek szolgáltatásait nem csak 
a szállóvendégek vehetik igénybe, hanem a helyiek és az 
átutazó vendégek is.
- Igen, fogalmazhatunk úgy, hogy egymás mellett, és 
egymástól függetlenül is működik. A vendégeknek 
korlátlan fogyasztású reggelit és vacsorát biztosítunk, de a 
helyiek, vagy az átutazók is igénybe vehetik éttermünk 
szolgáltatását. Továbbra is menüztetünk, van helyben 
fogyasztható, vagy kiszállításos menünk is, és egy kicsit 
szűkítetten, de az a'la carte szolgáltatásunk is ugyanúgy 
rendelkezésre áll.  Éttermünk reggel 7 órától este 21 óráig 
várja a vendégeket. Mi pedig minden helyi lakost várunk 
szeretettel!

Hogy vagy, Gara?

Szerkesztőség

Hagyományőrző klub alakult Füzesgyarmaton
Helyi kézművesekkel és hagyománytisztelő egyesületek 
tagjaival beszélgetve már többször szóba került, hogy 
nagyon kevés gyermek ismeri a hagyományainkat, keveset 
tudnak városunk múltjáról, és arról, hogy hogyan is éltek 
itt elődeink. Milyen munkát végeztek, milyen volt az 
otthonuk, a ruházatuk, hogyan tanultak, milyen eszközöket 
használtak?  Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 
lehetőséget kapjanak e téren is, hiszen azt tapasztaltuk, 
hogy mindig nagy örömmel vettek részt a kicsik ilyen 
jellegű foglalkozáson, rendezvényen.  Füzesgyarmaton sok 
tehetséges ember él, akik szívesen továbbadnák azt a 
tudást, amelyet birtokolnak. Legyen az szövés, varrás, 
kosárfonás, játékkészítés, fafaragás, ostorkészítés, 
nemezelés, festés, fazekasság, vagy egyszerűen csak a 
gyógynövények vagy a régi eszközök, használati tárgyak 
ismerete, stb. Néhány lelkes kézművessel és kisgyermekes 
szülővel összefogva a Csánki Dezső Helytörténeti 
Egyesülettel szorosan együttműködve megalakítottuk a 
Hagyományőrző klubot, amelynek valós célja, hogy 
gyermekeinknek tovább tudjuk adni tudásunkat, a múlt 

szellemi, kulturális és tárgyi emlékeit, örökségét.  A 
Szörpös ház ad otthont kis közösségünknek. Amíg a 
gyerekekkel foglakozunk, addig a szüleik beszélgethetnek, 
kikapcsolódhatnak, pihenhetnek, de kedvük szerint 
bekapcsolódhatnak a tevékenységekbe is. Havonta egy 
ilyen alkalmat tervezünk, de igény szerint ez gyakoribb is 
lehet. 2020.07.17-én tartottuk nyílt napunkat, amely 
betekintést engedett az érdeklődők számára klubunk 
tervezett tevékenységeibe. Egy igazán sikeres, tartalmas 
napot töltött együtt, az a közel 70 ember, aki a 
rendezvényen megjelent. Lelkes kézművesek fogadták a 
látogatókat és szívesen adták át a régi hagyományos 
eszközök elkészítésének és használatának tudományát. 
Későbbi terveink között szerepel Boross Magdolna a 
Népművészet mestere, egykori füzesgyamati védőnő 
emlékére, tiszteletére megrendezett alkotótábor és 
munkáiból való kiállítás megszervezése. Minden olyan 
gyermeket és felnőttet szeretettel várunk közénk, aki 
fontosnak tartja a hagyományaink tiszteletét.
                                                                                            Korán Ibolya
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Jézus mondja: Én vagyok az élet kenyere…/ János 
evangéliuma 6, 35./
Éhes vagy? Látszik a szemeden, ahogy a kisült cipóra 
rápillantasz. A mindennapi kenyér nélkülözhetetlen. Élni 
kell.
De most éhes vagy. És mégsem jössz oda ahhoz a terített 
asztalhoz, amit én kínálok neked, ahová én magam hívtalak 
meg. Igaz, hogy szerény a felhozatal az ételből. Egyetlen 
dolog van csak: kenyér.
Az a kenyér, amely már a kezdetekkor, az ember 
teremtésénél jelen volt. Az a kenyér, amely Egyiptomban, 
az éhínség idején összehozott egy szétszakadt családot. Az a 
kenyér, amely a vándorláskor napról- napra az egyetlen 
ételforrást jelentette. Az a kenyér, amely oly sokszor 
megtöretett... A pusztában a tömegnek. Az utolsó 
vacsorakor. De legfőképp a kereszten.
Mert én voltam, vagyok, és leszek az a kenyér, amely a 
legfontosabb pillanatokban megjelenik.
Jóllaktál. Látom a szemeden. A mosolyodon.
Ha újra megéheznél, gyere vissza. Én újra, és újra, és újra 
megterítek neked...
Hogyan lehet ez a kenyér a miénk? A felújított Református 
Templomunkban megtudhatjuk vasárnaponként….
Nyári rendezvényeink: 
Július 27-én hittanos gyermekeinkkel Szegedre 
kirándulunk.                         
Augusztus 16-tól konfirmandusainkkal a Zemplén 
hegységben táborozunk. 
Augusztus 21-én du. 17 órától tartjuk 
templomfelújításunkért hálaadó istentiszteletünket. 
Egyházkerületünk püspöke hirdeti az igét, 
orgonakoncerttel, szeretetvendégséggel zárul alkalmunk. 
Füzesgyarmat várossá avatásának 20 esztendejéről is 
megemlékezünk! Mindenkit szeretettel várunk!
Könyvajánló: 
Szik és virág. - Református múlt és jelen Füzesgyarmaton. 
                            /Megjelent a templomfelújítás alkalmából./

Füzesgyarmat reformátusainak múltját és jelenét fejezi ki a 
választott cím. Induljunk el a rögtől, elérünk a virágig, a 
templomtól, eljutunk az élő közösségig, az 
anyaszentegyházig.
Egyházközségünk élete bővelkedik az eseményekben, szinte 
szédítő a múlt mélységes mély kútjába bepillantani. Ritka 
kincsekkel bírunk, irattárunk őrzi az itt szolgáló 
lelkipásztorok évszázados kéziratait. Kiemelkedik közülük 
Szabó Magda írónő ükapja, Gacsári István „Hazafi 
prédikátor” 1838-ban befejezett krónikája. Szilágyi Márton 
úgyszintén jelentős örökhagyó lelkipásztor. Krónikáját 
1898-ban írta, meg is jelent Debrecenben.  A 20. század 
eleji egyházi belső meghasonlás történetét Református 
szakadás-unitárius kezdet címmel, Dr. Bódán Zsolt 
történész foglalta össze. Pluhár Gábor, Baráth János és Tóth 
Zoltán lelkipásztorok írásai pedig a közelmúlt eseményeibe 
engednek bepillantást. 
Évszázadokig egyház és város élete egymás nélkül 
elképzelhetetlen volt. Álmainkat, vágyainkat a maguk 
idejében már megélték elődeink. Ők már bizonyítottak. 
Korunk kihívásai között most ránk vár a megújulás 
feladata. Protestánsként valljuk: Semper reformanda! A 
mindig megújuló egyházról alkothat sajátos képet az 
olvasó. Helytörténeti, néprajzi művelődéstörténeti, 
szociológiai ismereteken túl az Egyház Titka lép közel 
hozzánk. Azok, kiknek Krisztus Megváltójuk, egymásnak 
Testvérei. 
A Kedves Olvasót is biztatom, találja meg identitását, saját 
útját az Anyaszentegyházban! 

Templomfelújításunkhoz az önerő biztosításához szükség 
van a minél szélesebb összefogásra! Köszönet legyen az 
eddig beérkezett segítségért! A támogatásról híradással 
leszünk!
Számlaszámunk: Füzesgyarmati Református Egyházközség: 
54000052-10002364

Tankerületi elismerés: "Kiváló pedagógiai munkáért" kapta,
Várkonyiné Csáforda Éva tanárnő, aki 1981 óta 
tantestületünk tagja. Munkáját kiemelkedő, kimutatható 
elismerés övezi kollégái, az osztályában tanuló gyermekek 
és a szülők részéről is. Iskolánk fő feladatainak számító 
alapkészségek elsajátíttatása, tehetséggondozás, 
felzárkóztatás területén minden évben szép, 
dokumentálható eredményeket ér el. Testnevelés 
tantárgyból általa oktatott tanulók körzeti, megyei 
sportversenyeken rendszeresen kiváló helyezéseket érnek 
el. Idegen nyelvoktatás területén az erre a területre 
szakosodott alapítvány alapítója, vezetője. Mindezek mellett 
sok-sok éven keresztül volt tanulóink nyári programjainak 

egyik fő szervezője és lebonyolítója. Tantestületünk és 
városunk közösségi életének ma is kimagaslóan aktív tagja, 
önkormányzati képviselő. Várkonyiné Csáforda Éva ez év 
végén – kihasználva a kedvezményes lehetőséget – 
nyugdíjba vonul. 
Tankerületi dicséret "Kiemelkedő pedagógiai munka 
elismeréseként" kapta:
Fodorné Vékony Csilla, 
Czeczéné Tóth Mónika.
Tankerületi dicséret "Kiemelkedő pedagógiai munkát segítő 
tevékenységek elismeréseként" kapta:
Kovács István, 
Török Edit.

Tóth Zoltán 
református lelkész

Bánfi Attila 
Intézményvezeztő

Tankerületi dicséretek

Új kenyér ünnepére - Református hírek...
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Az én történetem 1967-68–ban kezdődik, amikor 
nyolcadikos tanuló voltam. Volt egy szuper testnevelő 
tanárunk, Baranyi János, aki akkor a gimnáziumi 
kézilabdás leány csapatot vezette és bennünket, 
nyolcadikosokat is beszervezett. Az iskola udvarán 
játszottuk a meccseket, ami akkor még földes pálya volt, de 
mi örömmel csatlakoztunk a nagyokhoz, bár nem utaztunk 
velük más településre, csak a hazai mérkőzéseken voltunk 
néha bevetve. Csapatunkban játszott a vendéglátó egység 
két kitűnő alkalmazottja, Bogdán Jutka (kiváló átlövő és 
irányító), Nagy Anna /Panci/ (kapus), egy kereskedő, Rácz 
Irma (bal kettőben), testvérem Fekete Mari és az én 
korosztályomból, valamint a kiváló balkezes játékos, Fodor 
Ilona. Az ő lövéseitől mindig rettegtek a kapusok, mert 
csípőből elengedte a labdát és csak akkor látták, amikor 
kivették a hálóból. Később csatlakoztak hozzánk olyan 
kézilabdázni szerető lányok, mint Rácz Panka, a remek 
szélső, befutó játékos, akitől, mint beállós, sok labdát 
kaptam. A másik balkezes, kiváló játékos D. Oláh Marika 
volt, akinek édesapja szállított bennünket teherautóval, 
később busszal. Sok kitűnő játékos került ki a tanár bácsi 
keze alól. Szerintem jó szeme volt arra, hogy tudja ki az, 
aki tud és akar is kézilabdázni. Az általános iskola elvégzése 
után sajnos itt hagyták a csapatot azok, akik 
továbbtanultak, sőt a jól játszókat vitték az általuk 

választott iskolába, hogy majd az ő csapatukat erősítse. 
Csak azok maradtak a csapatban, akik a szomszéd városba 
mentek tanulni, vagy a településen maradtak dolgozni:

Molnár Mária, Hegedűs Éva, D. Oláh Erzsi, Tóth Erzsi / 
Zsizsi / Gyányi Erzsi, Konyár Zsuzsa, Tőkés Piroska, Séffer 
Kati / kapus /, Varga Katalin, Szentirmai Kati / kapus /, 
Tasnádi Margit, Dobi Mária, D. Oláh Marika.

Nagyon ütőképes csapattá alakultunk, ha hiányzott a 
kezdőből valaki, volt, aki tudta helyettesíteni, bár olyan is 
előfordult, hogy egy-egy játékosért érte kellett menni. Ha 
hiányzott a kapus Panci, akkor könyörögtünk Szentirmai 
Kati anyukájának, hogy engedje el Katit, hisz haza jövünk, 
mire menni kell a kollégiumba. Voltak azért alkalmi 
kapusok is, ha véletlenül megsérült az elsőszámú kapus, 
volt, aki be mert állni a kapuba. A fiatalok folyamatosan 
érkeztek, így egy szuper, ütőképes csapattá értünk, akiktől 
tartottak az ellenfelek. Nem kaptunk túl nagy  támogatást, 
így saját ruhát, cipőt használtuk, akár azonos színű felső is 
megtette. A fürdő építésével egy időben, a mai focipálya 
mellett, készült egy új kézilabda pálya, amit akkor még 
salakkal terítettek. 

Amikor ezek a sorok íródnak, a Füzesgyarmati Hegyesi 
Kick-boksz SE reményei szerint két versenyzővel készül az 
Utánpótlás VB-re, amit ha a helyzet megengedi, akkor 
Belgrádban fognak megrendezni november 13-20. között.  
Előtte szeptemberben lesz megrendezve a korosztályos 
magyar bajnokság, ahol eldől, kik képviselhetik 
Magyarországot ezen a megmérettetésen.
Sajnos az idei év teljesen áthúzta a terveinket, mivel 
mostanra már értékes nemzetközi tapasztalatokat, és 
ranglistapontokat szerettünk volna bezsebelni, a 
formagyakorlat szabályrendszerben Bak Ágnes, és Horváth 
Fruzsina révén. Az utóbbi versenyzőnk még eredményesen 
szerepelt az Országos Diákolimpián Békéscsabán, amiről 
akkor még nem is sejtettük, hogy hosszú időre az lesz az 
utolsó versenyünk.  Május 7-től kezdhettük el újra az 
edzéseket akkor még szabadtéren. Júniustól végre újra 
teremben edzhettünk, és újra elkezdhettük felépíteni a 
gyakorlatokat az OB-ra, és szerencsés esetben a VB-re.  Jó 
gyakorlásként beneveztük 3 versenyzőnket egy nemzetközi 
online formagyakorlat versenyre, amin a világ minden 
részéről vannak induló karatékák. A mi egyesületünket 
Szilágyi Veronika, Bak Ágnes és Horváth Fruzsina 
képviseli. Mint a nevezések lezárása után kiderült, 
Magyarországról csak a mi klubunk nevezett erre az 
eseményre.  Mindenféleképpen hasznos tapasztalatokkal 

fogunk gazdagodni ez után a verseny után.
Reméljük, a mostani nemzetközi helyzet nem rombolja le a 
gyermekeink reményeit, hogy városunkat minél 
eredményesebben képviselhessék az elkövetkezendő 
versenyeken!
Itt szeretnénk megköszönni, dr. Barta Krisztina 
alpolgármester asszonynak, Bánfi Attila igazgató úrnak és 
mindenkinek, akik közbenjártak, hogy az egyesület újra 
működhet és edzéseket tarthat!

Júliusban került megrendezésre az E-tournament World 
Series – Forms verseny a formagyakorlat 
szabályrendszerben versenyzők részére. A klubot három fő 
képviselte, Szilágyi Veronika, Horváth Fruzsina az U16-os, 
és Bak Ágnes az U13-s korcsoportban. Mindhárman a 
Pusztakezes Kreatív formagyakorlat rendszerben  
neveztek.  Az E-tournament verseny eredmények: 
Szilágyi Veronika 5., Horváth Fruzsina 3., Bak Ágnes 2. 
helyezést ért el. 
Gratulálunk!

A cikk beérkezése után kaptuk a hírt, hogy sajnálatos 
módon az utánpótlás VB a koronavírus helyzet miatt 
elmarad.

Gasparik Róbert
vezető edző

Folytatás a 6.oldalon

Utánpótlás VB-re készülve

Szerkesztőség

Volt egyszer egy csapat
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 A mérkőzések előtt mi boldogan toltuk a kis talicskát, hogy 
a mészporral kijelöljük a pálya kerületét, a felezővonalat, a 
hatos és hetes vonalakat. A sportkör is haladt a korral, 
Mogyorósi házaspár vállalta a gondnoki teendőket, 
takarítottak is utánunk, így a bírókat és az ellenfelet tiszta 
hellyel vártuk. Még ma is megvan az az épület, amit mi 
használtunk öltözőnek. Időközben alakult egy férficsapat is, 
ők mindig előttünk játszottak, ilyenkor az ellenfél 
játékosaival osztottuk meg az öltözőt, hogy mi is 
elkészüljünk mire pályára kellett lépni. A mérkőzések után 
a fürdőbe mehettünk mosakodni az ellenfél játékosaival 
együtt és edzések után is. A salakpályán a játék már sokkal 
több ember figyelmét felkeltette, és egyre nőtt a 
szurkolótáborunk. A pálya talaja egy kicsit veszélyes volt, 
főleg nekem, mint beállósnak, mert gyakran felsértette a 
bőrt és egy-két salakdarab is befúródott a sebbe, amit a víz 
is nagyon csípett. Kis idő kellett, míg meggyógyult, de 
aztán jött az újabb seb. Szerencsére ilyen sérülések voltak 
csak, semmi komoly nem történt senkivel, gondolok itt kéz 
vagy lábtörésre. Azt mondták, hogy mindez annak 
köszönhető, hogy szívvel, lélekkel csináltuk a kézilabdát, 
nem kellett noszogatni bennünket, hogy bemelegítsünk és 
végig tudtuk játszani a két félidőt. Akkoriban még nem volt 
szabad szombat, így ha akkor volt meccsünk, nehezen 
tudtunk eljönni a munkahelyről, igaz általában vasárnap 
délelőtt voltak a mérkőzések. Bizony előfordult, hogy azon 
a vasárnapon kukoricát mentünk fiókolni, mislinget 
összeszedni a tehénnek és vittük haza, én azonban csak az 
iskoláig jutottam, ott felszálltam a teherautóra és mentem 
kézilabdázni, majd estefelé megvártam a dolgozókat és 
együtt mentünk haza. Édesapám csak később tudta meg ezt 
a csínytevésem és a többieket is elmarasztalta, hogy falaztak 
nekem. Nagy rivális volt a szeghalmi "kézislányok" csapata, 
hol ők nyerték a bajnokságot, hol mi diadalmaskodtunk. 
Innen a megye l-ből lehetett feljutni a nemzeti bajnokság 
csoportjába, ami nekünk is többször megadatott, de az 
anyagiakat sosem biztosították. Mindig azt a választ kaptuk, 
hogy nincs rá pénz. Az  utolsó ilyen döntés 1974 tavaszán 
történt, amikor szintén feljebb léphettünk volna, de nem 
kapott a csapat támogatást, így a kiváló edzőnk, Baranyi 
János lemondott. Azt mondta: ha sosem tudjuk 
megmutatni hogy mit tudunk, akkor ő befejezte. Így oszlott 
fel a nagy csapat 1974 -ben. A szeghalmiak sajnálták, hogy 
megszűnt a csapat, de örültek is és hívták a csapatukba a 
játékosokat, és aki vállalta, ott folytatta a kézilabdázást, 
mint én is. Csatlakozott még a szeghalmi csapathoz Rácz 
Panka és Molnár Mária, aki sajnos hamar feladta a 
kézilabdát, pedig ha komolyan csinálja, ő is sokra vitte 
volna. A kézilabda iránti szeretetem máig megvan, és ezt is 
a kiváló edzőtől tanultam. A kitűnő edző lemondása, majd 
elvesztése után sajnos hosszú ideig nem volt olyan 
testnevelő, aki foglalkozott volna a női kézilabdával, míg 
nem jött Kovács Gábor, aki ismét összefogta a gyarmati 
kézilabdát szerető gyerekeket, lányokat. Az 1995-ben 

átadott sportcsarnokban már könnyebb volt a játék és a 
hetedik-nyolcadik osztályos lányokból ismét lett egy 
említésre méltó csapat. Egy jó edzővel lehet jól dolgozni, fel 
lehetett ismét építeni egy ütőképes csapatot, ők voltak a 
második generáció, amiből még én is kivettem a részem:

 Pelléné Klári / kapus/ Báthori Betti, Dajka Marcsi, Bácsa 
Éva, Mészáros Ancsa, Mészáros Szilvi, Simon Kati /kapus/ 
Tóth Erzsi, Oláh Erika, Macsári Móni, D. Oláh Mari , Tóthné 
Diriczi  Erzsi, Báthori Erika, Farkas Klaudia, Csétai Andi, 
Turbucz Ági, Tóth Móni, Sárközi Ági, Károlyi Julika, Fekete 
Ildikó, Farkas Vera, Csikós Gabi, Jenei Szilvi /kapus/ 
Kovácsné Márton Edit, Szabó Edina, Végh Dóri.

Ha valakit mégis kihagytam, elnézést kérek, csak nem 
jutott eszembe a neve. Engem a lelkesedésem is hajtott, 
ezért az öreg "kézislányokat" ismét összeverbuváltam és 
rendszeresen bejártunk mozogni a csarnokba, illetve a kinti 
pályára, mert nekünk nagyon puha volt a csarnok talaja. A 
74- es megszűnés után Szeghalomra mentem játszani, így a 
velem együtt visszavonult játékosok onnan is átjártak 
hozzánk, amikor meghallották, hogy mi ismét 
játszogatunk, mert szeretjük a kézilabdát. Ott még ekkor 
nem volt csarnok, ezért ide jöttek és együtt mozogtunk heti 
rendszerességgel. A versenyszellem is hajtott bennünket, 
így eldöntöttük, hogy egy öreglányok meccset szervezünk. 
A kora délutáni meccset szép számú szurkolótábor 
buzdította, ami nagyon jó hangulatban telt, majd a napközi 
konyhán volt a közös vacsoránk, amit hajnalig tartó 
táncmulatság követett. Mai napig emlegetik a részvevők, 
aminek nagyon örülök, hisz gyarmati részről én voltam a 
főszervező.

Ez volt az én kézilabdás történetem!                        

Fekete Juci / Korsósné /
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2020.07.01. - Babai Sándor Soma 

2020.07.09. - Megyesi Petra 

Születések

Füzesgyarmati Programok

Időpont Program Szervező Helyszín
08.03 -08.07. Lovas tábor                     Lovas Barátok Egyesülete                  Lovas Centrum
08.03 -08.07. Mini állatpark tábor      Füzesgyarmati Állatpark És               Klapka u.41.
                                                                  Vadfarm Alapítvány
08.03 -08.07. Sport tábor                      Nyéki Szabolcs                                      Kossuth Lajos Ált. Isk.
08.03 -08.07. Túlélő tábor                     Hegyesi János Városi Könyvtár         Mátyás u.10.
                                                                   és Közművelődési Intézmény
08.10 -08.14. Bocs tábor                        Kossuth Lajos Ált. Isk.                          Gépállomási Isk.
08.10 -08.12. Boross Magdolna               Hagyományőrző Klub                           Szörpös ház
                             emléktábor
08.10 -08.14. Nagymama tábor             Füzesgyarmati Nők Egyesülete           Szitás Erzsébet Képtár
08.13 -08.19. Interaktív kereső játék           Lovas Barátok Egyesülete       Közösségfejlesztés-                

    Füzesgyarmat facebook
08.14.              Terepasztal játék               Lovas Barátok Egyesülete                   Hegyesi János Városi Könyvtár
08.15.              Nyitott műhely                  Lovas Barátok Egyesülete                  Szitás Erzsébet Képtár
08.15.              Sárszigeti Piknik                Horváth Lászlóné                                Klapka u.8. - Sárszigeti 

focipálya
08.16.              Lovas tornászok              Füzesgyarmati Gyermeklovas             Németi lovaspálya

          találkozója                   Alapítvány
08.17.              Kiállítás megnyitó          Csánki Dezső Helytörténeti                 Közösségi Központ

          Egyesület
08.18.              Véradás  Magyar Vöröskereszt Békés Megyei           Közösségi Központ

          Szervezete Füzesgyarmati
           Alapszervezete

08.19.               Szent István napi            Lovas Barátok Egyesülete                    Lovas Centrum
          Lovas Vigadalom

08.20.              Ünnepi testületi ülés       Füzesgyarmat Város          Szabadság tér 1.
           Önkormányzata

08.21.               20 éves a Város            HJVKKI és CSDHE és     Közösségi Központ és
           programsorozat             Református Egyház                              Református templom kert

08.22.              Városi Gyermeknap              Füzesgyarmat Város     Kastélypark Fürdő
           Önkormányzata, 
           HJVKKI és EFI iroda

08.25.               Zs. Nagy Lajos Hunor       Zs. Nagy Lajos Hunor Alapítvány         Közösségi Központ
          Alapítvány Díjkiosztó
        Ünnepség

Augusztusi mérkőzések  kezdés időpontja - 17:30
2020.08.02.  -VÁRDA LABDARÚGÓ KFT.-FÜZESGYARMATI SK
2020.08.09.  -FÜZESGYARMATI SK    -   CEVASPORT KFT.
2020.08.12.  -TISZAKÉCSKEI LC KFT.   -  FÜZESGYARMATI SK
2020.08.16.  -FÜZESGYARMATI SK-BALASSAGYARMATI VÁROSI SE
2020.08.23.  -TISZAFÜREDI VÁROSI SE  -   FÜZESGYARMATI SK
2020.08.26.  -FÜZESGYARMATI SK   -  SBTC KFT.
2020.08.30.  -MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT.-FÜZESGYARMATI SK

A program változtatás jogát fenntartjuk!

Füzesgyarmati SK

Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatása

Ügyfélfogadás: 2020.08.12. szerda, 12:00-15:00-ig, Helyszín: Füzesgyarmat, Mátyás u.10. Közösségi Központ
Zöldhulladék szállítás: 2020.08.12. szerda, Szellektív hulladék szállítás: 2020.08.19. szerda



 

Kiadja: FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE • Felelős kiadó: FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA • 

Felelős szerkesztő: DR. BARTA KRISZTINA • Szerkesztőség címe: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Füzesgyarmat Szabadság tér 1.• E-mail: amondofgy@gmail.com • 

Tel.: 491-058 • Nyomda: PAP KRISZTIÁN e.v. • ISSN 2732-074X (Nyomtatott) • A szerkesztőség a magán jellegű közleményekért, nyomdai hibákért felelősséget 

nem vállal!

Gyere haza - egyhetes programsorozat Füzesgyarmat
Augusztus 13-án egy interaktív játékkal indulunk. A 
Közösségfejlesztés-Füzesgyarmat  facebook oldalán minden nap 
két helyi nevezetesség leírása kerül fel, amit a leírás alapján kell 
felfedezni és ott egy szelfit készíteni az oldalra.
Augusztus 14-én egy várostérkép (terepasztal) társas játékkal 
várunk mindenkit a Hegyesi János Városi Könyvtárban.
Augusztus 15-én Nyitott műhelyt tartottunk a Szitás Erzsébet 
Képtárban, ahol helyi alkotók munkájába lehet betekinteni, sőt ki 
is lehet próbálni.
Augusztus 16-án a Füzesgyarmati Lovastornászok Találkozójára 
invitáljuk a hazalátogatókat  és minden kedves érdeklődőt a 
Németi lovaspályára.
Augusztus 17-én a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület 
kiállítására várunk mindenkit a Közösségi Központba.
Augusztus 18-án Tablókeresés, keresse meg a régi tablóját a Nagy 
Iskolában és fotózkodjon vele! 
Augusztus 19-én Szent István napi Lovas Vigadalomra este 19 
órától várunk mindenkit.
Szeretettel  várjuk haza a volt füzesgyarmatiakat is. A 
rendezvényeken részt vevőket arra sarkalljuk, hogy a 
programokon készítsenek egy szelfit, amit a 
Közösségfejlesztés-Füzesgyarmat facebook oldalra kérjük, 
hogy töltsenek fel, ezzel igazolva az ottlétüket! Amennyiben ez 
megtörtént, és egy programon igazoltan részt vettek, 
jogusultak lesznek egy 50%-os fürdő belépőjegyre.


