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Kiemelkedő eredményeket elért tanulók és sportolók díjazása

Önkormányzati hírek

      
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 tekintetében 
állapítható meg.
Bővebb felvilágosítás: 
Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal,
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
facebook oldal
 

Felhívás

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
megyei, illetve országos szinten eredményesen szereplő 
tanulókat és a sportszervezetekben sportolókat, a 
köznevelési intézmény, illetve a sportegyesületek 
felterjesztése alapján eredményességi támogatás 
elismerésben részesítette. Az elismerések a 2020. augusztus 
19-i ünnepi testületi ülésen kerültek átadásra.
A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola felterjesztése alapján:
 • A Megyei Matematika Versenyen elért II. helyezésért 
Szijjártó Balázs tanuló, III. helyezésért Bánsághy Lara 
Ágnes tanuló, III. helyezésért Bujdosó Szófia tanuló 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesültek. Díszoklevél elismerésben részesült 
felkészítőjük: Dürgő Szilvia pedagógus.
 • A Megyei Matematika Versenyen elért III. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesült: Szűcs Gábor István tanuló. Díszoklevél 
elismerésben részesült felkészítője: Csákné Tóth Edit 
pedagógus.
 • A Megyei Matematika Versenyen elért I. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesült: Székely Norbert tanuló. Díszoklevél elismerésben 
részesült felkészítője: Bánfi Attila pedagógus.
 • Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen elért 
megyei és országos I. helyezésért díszoklevél elismerésben 
és eredményességi támogatásban részesült: Bak Lajos 
tanuló, Kártik Janka tanuló, Turbucz Ákos tanuló. 

Díszoklevél elismerésben részesült felkészítőjük: Zs. 
Nagyné Lakatos Ilona pedagógus.
 • Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen elért 
megyei és országos I. helyezésért díszoklevél elismerésben 
és eredményességi támogatásban részesült: Szántó Bence 
tanuló. Díszoklevél elismerésben részesült felkészítője: 
Földi Mónika pedagógus.
 • Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen elért 
megyei és országos I. helyezésért díszoklevél elismerésben 
és eredményességi támogatásban részesült: Szijjártó Balázs 
tanuló. Díszoklevél elismerésben részesült felkészítője: 
Dürgő Szilvia pedagógus.
 • Az Arany János Országos Magyar Versenyen elért III. 
helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesült: Földi Annamária tanuló. 
Díszoklevél elismerésben részesült felkészítője: Földi 
Lászlóné pedagógus.
 • A NyelvÉSZ Verseny megyei és országos fordulóján elért 
arany fokozat elérésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesült: Földi Annamária 
tanuló és Székely Norbert tanuló. Díszoklevél elismerésben 
részesült felkészítőjük: Földi Lászlóné pedagógus.
 • A Tudásbajnokság megyei és országos fordulóján elért 
arany fokozat elérésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesült: Földi Annamária 
tanuló és Székely Norbert tanuló. Díszoklevél elismerésben 
részesült felkészítőjük: Földi Lászlóné pedagógus.
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   • Az angol On-Lion webes versenyen elért I. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesült: Kovács Géza tanuló és Bujdosó Glória tanuló. 
Díszoklevél elismerésben részesült felkészítőjük: Fülöp 
Sándor pedagógus.
 • A német Löwenzahn webes versenyen elért I. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesült: Székely Norbert tanuló. Díszoklevél elismerésben 
részesült felkészítője: Várkonyiné Csáforda Éva pedagógus.
A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány és a Füzesgyarmati Mazsorett 
Együttes felterjesztése alapján:
  • a Nagyrábén megrendezésre kerülő Iúsági Művészeti 
Fesztiválon elért ezüst minősítésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült a 
„Levendula” Mazsorett Csoport. A csoport tagjai: Bátori 
Boglárka, Gyányi Karolina, Kiss Fanni, Lázár Ariella, 
Legény Norina Léna, Rózsás Anikó, Sándor Zita, Zsóri 
Amira.
  • a Nagyrábén megrendezésre kerülő Iúsági Művészeti 
Fesztiválon elért arany minősítésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült a 
„Csillagfürt” Mazsorett Csoport. A csoport tagjai: 
Bánsághy Gréta Inez, Bánsághy Lara Ágnes, Budai 
Martina, Czibi Erzsébet, Somogyi Jázmin, Vigh Bianka, 
Vigh Dorina Ilona.
  • a Nagyrábén megrendezésre kerülő Iúsági Művészeti 
Fesztiválon bot kategóriában és pom-pon kategóriában 
elért arany minősítésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesült a „Százszorszép” 
Mazsorett Csoport. A csoport tagjai: Báthori Petra, 
Hegyesi Ágnes, Jakusovszki Réka Panna, Kovács Liliána 
Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes, Szabó Réka Anna.
  • a Nagyrábén megrendezésre kerülő Iúsági Művészeti 
Fesztiválon elért kiemelt arany minősítésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült a 
„Napsugár” Mazsorett Csoport. A csoport tagjai: Barna 
Napsugár, Kocsán Kitti Anikó, Szabó Alexa Izabella, Szőke 
Fanni, Turi Judit.
   • a Nagyrábéi Iúsági Művészeti Fesztiválon egyéni 
kategóriában elért arany minősítésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült 
Kiss Fanni és Szabó Réka Anna.
  • a Nagyrábéi Iúsági Művészeti Fesztiválon egyéni 
kategóriában elért kiemelt arany minősítésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült 
Báthori Petra és Turi Judit.
Díszoklevél elismerésben részesült felkészítőjük: 
Macskinné Pór Erzsébet művészeti vezető.
A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület twirling 
szakosztályának felterjesztése alapján:
 • a „Dobj Velünk” Online Országos Twirling 
Bajnokságokon elért ezüst minősítésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült 
Tóth Sára.

 • a „Forgass Velünk” Online Országos Twirling 
Bajnokságokon elért ezüst minősítésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült 
Pipó Janka.
 • a „Gördíts Velünk” Online Országos Twirling 
Bajnokságokon elért ezüst minősítésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült 
Gergely Gréta Amira.
 • a „Dobj Velünk” Online Országos Twirling 
Bajnokságokon elért bronz minősítésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült 
Vámos Viktória.
 • a „Mozogj Velünk” Online Országos Twirling 
Bajnokságokon elért bronz minősítésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült 
Hegyesi Léna.
Díszoklevél elismerésben részesültek felkészítőik: Kiss 
Ildikó és Turi Judit.
A Füzesgyarmati Sport Klub felterjesztése alapján:
A 2019/2020. évi NB III. Labdarúgó Bajnokság Keleti 
csoportjában elért II. helyezésért díszoklevél elismerésben 
és eredményességi támogatásban részesült a Füzesgyarmati 
Sportkör Labdarúgó szakosztálya. A bajnokságban szereplő 
labdarúgó csapat tagjai: Achim Ádám Sándor, Achim 
Sebastian Zoltán, Benkő-Bíró Norbert, Fejes János, Fildan 
Calin Florin, Ivicevic Márk Fülöp, Katona György, Kis 
Szabolcs, Kovács Dávid Szilveszter, Pataki Lajos Zalán, 
Popescu Robert, Raducu Constantin Sorin, Székely Dávid, 
Villand Robert, Vincze Ákos.
Díszoklevél elismerésben részesült: Boros Tibor 
szakosztályvezető, Csillag László vezetőedző, Sorin Cigan 
asszisztensedző, Pap Zsigmond masszőr, Révész Zoltán 
masszőr.
A Hegyesi Kick-box Sport Egyesület felterjesztése alapján:
• Az online megtartott Nemzetközi Sportdata E-
Tournament Word Series-Forms #3-Spon-Sored by top ten 
versenyen, pusztakezes kreativ versenytípusban e-Creative 
Forms U13 Female korcsoportban elért II. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesült Bak Ágnes Panna.
• Az online megtartott Nemzetközi Sportdata E-
Tournament Word Series-Forms #3-Spon-Sored by top ten 
versenyen, pusztakezes kreativ versenytípusban e-Creative 
Forms U16 Female korcsoportban elért III. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesült Horváth Fruzsina.
• Az online megtartott Nemzetközi Sportdata E-
Tournament Word Series-Forms #3-Spon-Sored by top ten 
versenyen, pusztakezes kreativ versenytípusban e-Creative 
Forms U13 Female korcsoportban elért V. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesült Szilágyi Veronika Emma.

Folytatás a 3.
oldalon
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Díszoklevél elismerésben részesültek felkészítőik: Gasparik 
Róbert 3 dan és Fábián Mihály 1 kyu edzők.
A Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász 
Egyesület felterjesztése alapján:
• a Pécsett megrendezett 3D Teremíjász Országos 
Bajnokságon elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesült i. Szitás László és 
Kovács Andrea.

• a Kaposmérő-Kassai-völgy Történelmi Íjász Országos 
Bajnokságon elért V. helyezésért díszoklevél elismerésben 
és eredményességi támogatásban részesült Molnár Imre.
• a Pécsett megrendezett Történelmi Teremíjász Országos 
Bajnokságon elért VIII. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesült 
Szitás László. Lázár Kata 

testületi ügyintéző

Rendőrségi felhívás
Ittas járművezetés

Ittasan járművet vezetni kockázatos és balesetveszélyes!
A Szeghalmi Rendőrkapitányság illetékességi területén 
2020-ban az év első 6 hónapjában a tavalyi év azonos 
időszakához képest kevesebb esetszámmal történt közúti 
közlekedési baleset. A kedvező tendenciát azonban 
beárnyékolja, hogy az ittasan okozott balesetek száma 
változatlan maradt, illetőleg az ittas állapotban történő 
járművezetés esetszáma növekedett.
A rendőrség felhívja a figyelmet a szabálytalan közlekedés 
veszélyeire, így az ittas vezetés veszélyeire is!
Az alkohol megváltoztatja az érzékelési képességeket. Az 
ittas ember torz képet lát a környezetéről, a forgalomról. 
Nem tudja jól megbecsülni a körülötte lévő dolgok, 
épületek távolságát, méretét, a közeledő járművek 

távolságát, sebességét, ráadásul veszélyhelyzetekben sem 
olyan gyorsan cselekszik, mint józanul.
A rendőrség a közlekedésbiztonság javítása érdekében 
változatlanul minden nap végzi a közúti ellenőrzéseket és 
következetesen intézkednek a szabálytalankodókkal, így az 
ittas vezetőkkel szemben is. Ez a munka azonban mit sem 
ér, ha a közlekedők nem tartják be az előírásokat, 
szabályokat.
A felelőtlenségnek nagy ára lehet, ezért kérjük, hogy 
mindenki közlekedjen szabályosan!

Szeghalom Városi Baleset-megelőzési Bizottság

2000. július 20-án másodállásként váltottam ki a vállalkozói 
igazolványomat, mint Egeresi István egyéni vállalkozó.  Az 
első két évben nem volt sok munkám. Egy nyugdíjas, volt 
kollégámmal együtt tápot hordtam, költöztettem, és pár 
fuvarmegbízást kaptam az akkori Inda K.-től.
Mivel a fuvarozási megrendelések megszaporodtak, a 
vállalkozást 2 év után főállásként vittem tovább. 2003-ban 
döntenem kellett, hogy a fejlődés útjára lépek, bővítem a 
vállalkozást, vagy stagnálok. Bíztam a megérzésemben, és a 
fejlődés útját választottam. 2003 decemberében felvettem 
az első kollégát. 2004-től - az iskolai tanulmányai mellett -  
a fiam  is dolgozott mint  gépkocsivezető,  majd 
tanulmányai befejeztével  műszaki  vezető lett. A 
gépkocsivezetők jelenleg  11 szerelvénnyel nemzetközi és 
belföldi fuvarozást végeznek. A húsz év alatt a gépkocsik 
több, mint 15 millió km-t tettek meg. Pár éve családi 
vállalkozásként működünk, és jelenleg 22 kollégánk van. Fő 
megbízónk, a Kuka Hungária K. igényt tartott a 
raktározásra, így 2012 novemberében átadásra került az 
első, pályázati kiírás alapján felépült raktár, azóta még egy 
kisebb és két nagyobb épült két telephelyen. A vállalkozás 

2014-ben a település vezetőségétől megkapta „Az év 
vállalkozása" címet, amely az itt dolgozó kollégák érdeme 
is.
A koronavírus miatt nem volt leállás a megbízómnál, így a 
nemzetközi fuvarozásra ebben az időszakban továbbra is 
kaptunk megbízást. A sofőrök nagy odafigyeléssel tették 
meg ezeket az utakat, vigyázva a saját maguk, kollégáik és 
családjaik egészségére.
A jövőben is szeretném szinten tartani a járműparkomat és 
folyamatosan kezelni a fiatalítását , a kollégákkal minél 
tovább együtt dolgozni.

Húsz éves a vállalkozás

Egeresi István
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Boross Magdolna 90 éve született Füzesgyarmaton, 1958-
tól itt dolgozott, mint diplomás   védőnő. Közismert, 
népszerű személy volt. Szakmai munkája mellett erősen 
kötődött a népművészetekhez. 
Alapító tagja volt a helyi népdalkörnek, több alkalommal 
külföldön is felléptek. Több mint 10 évig vezette a helyi 
díszítőművészeti szakkört, a kórus fellépő ruháit is Ők 
varrták, helyi népművészeti motívumokkal. 
A szövés állt legközelebb hozzá.  Felidézte, hogy felnövekvő 
korában ott volt nagyanyja, anyja, nagynénje mellett, akik 
művészi szőtteseket szőttek, ebben együtt dolgozott a 
felnőttekkel. Tovább képezte megát ezen a területen, így 
nyerte el a Népművészet mestere címet. Több kiállításon 
nyert sok, rangos díjat munkájával. 
A várostól megkapta a Pro Urbe díjat.
Ma már nincs közöttünk. Életének utolsó éveit Szegeden 
töltötte, testvére, Boross Irma és családja  közelében. Innen 
került vissza újra Füzesgyarmatra művészeti munkájának 
hagyatéka. Népművészeti ismereteiről, tapasztalatairól 
megírta (a mai napig kiadatlan) könyvét, „Őseimtől 

tanultam” címmel. Napjainkban Füzesgyarmaton, az Árpád 
utca 43. szám alatti Szörpös házban Díszítőművészeti 
szaktábort rendeztek emlékére, ahol felnőttek és 
gyermekek egyaránt szőni tanulhattak egykori kedves 
tanítványától, Kovács Sándorné Pleskonics Ilonától, aki  a 
népi kismesterségek okleveles oktatója. Ugyanott, munkái 
egy részéből emlékkiállítás nyílt, amely ingyenesen 
továbbra is megtekinthető. A kiállítás megnyitóján nagy 
létszámú érdeklődő volt jelen. Közel hetvenen tisztelték 
meg jelenlétükkel a megnyitót, közülük több mint harminc 
fő családtag, akik az ország távoli pontjairól érkeztek 
Füzesgyarmatra.  A jelenlévők közül többen is beszéltek az 
ünnepelthez kapcsolódó emlékeikről.
Megható volt látni, hallani, hogy most, halála után 10 évvel 
is  ápolják, tisztelik munkásságát,  milyen szeretettel szóltak 
róla. Nagyon színvonalas, jó hangulatú rendezvény volt. 
Köszönet Füzesgyarmat Város Önkormányzatának az 
anyagi támogatásért, a szervezésben résztvevőknek, 
közülük kiemelten Korán Ibolyának.

Gergely Mária

2020. augusztus 8-án délután a Füzesgyarmati Foltvarró 
Csoport újra, immár harmadik alkalommal közös varrásra 
hívta, várta az érdeklődőket a Közösségi Központban. A 
kézműveskedés nem csak divat, nem csak hasznos egyéni 
hobbi, hanem komplex személyiségformáló – együtt 
végezve pedig közösségépítő tevékenység. A kézzel (szívvel, 
lélekkel, türelemmel) elkészített alkotás pedig – akár 
megtartjuk magunknak, akár elajándékozzuk – boltban 
soha meg nem vásárolható értékkel bír: igazán személyes, 
ahogy mondani szoktuk, lelke van. 
A civil szervezetek számára juttatott önkormányzati 
támogatásnak és a foltvarró csoport hozzájárulásának 
köszönhetően minden szükséges anyagról, kellékről 
tudtunk gondoskodni. Alapos előkészítéssel könnyítettük 
meg a hozzánk érkezők munkáját. Ezzel is szerettük volna 
sikerélményhez juttatni minden vendég - foltvarrót, kicsit 
és nagyot egyaránt. Ismét négy „mű” elkészítésére volt 
lehetőség: kétféle babát, ajtókopogtatót alkottak, illetve a 
hagyományos foltvarró technikák közül a „nagymama 
virágoskertje” mintával díszítették az előre megvarrt 

bevásárlószatyrokat. Örömmel tapasztaltuk meg, milyen 
sokan éltek most a lehetőséggel, hogy ennyien részesei 
lehettek a közös alkotás, az együttműködés lélekemelő 
élményének. Örömünkre már hárman jelezték csatlakozási 
szándékukat. Szeptember 9-től minden második szerdán 
délután öt órától várjuk az érdeklődőket.

Boross Zsigmond

Boross Magdolna emlékkiállítás

Füzesgyarmat, a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület működési területére 
meghirdetett, VP6-19.2.1.-55-3-17 kódszámú, Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztésének támogatása című felhívás alapján 
elnyert 3,89 millió forint támogatással és saját tőke felhasználásával új vendégházzal gyarapodott.
Július 1-jén megnyitotta kapuit a Kemencés Udvarház. Megújult külsővel és bővülő szolgáltatásokkal várja vendégeit a 
korábban falusi vendégasztalként működő szolgáltató hely. A vendégház összkomfortos, 4 hálószobás, a konyha teljesen 
felszerelt. Egyszerre egy család vagy baráti társaság számára vehető igénybe, maximum 8 fővel, így a teljes ház és kert a 
vendégek rendelkezésére áll. 

 Sajtóközlemény
Kemencés Udvarház - Füzesgyarmat, Kossuth u. 48/a.

Közös varrás a foltvarró csoportban

Füzesgyarmati Foltvarró Csoport
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Milyen érzés volt, amikor megtudtátok, hogy 4 baba 
érkezik? 
A 8 hetes terhes vizsgálaton az derült ki, hogy 3 babával 
vagyok terhes. Ez a hír teljesen lesokkolt bennünket. Én 
nagyon boldog voltam, és úgy fél óra elteltével, amikor az 
első sokk véget ért, már a férjem is nagyon örült. Az 
orvosom jelezte, hogy sok olyan terhesség van, amely 
ikerterhességnek indul, de csak egy magzat marad meg 
végül. Mi a három babára kezdtünk felkészülni. Később, a 
10 hetes ultrahangvizsgálaton derült ki, hogy nem 3 
szívhang van a pocakomban, hanem 4 kis csöppség 
növekszik odabent. Az érzés, amikor az ember megtudja, 
hogy babát vár az élete párjával, felfoghatatlan nagy 
boldogság, legalábbis nekem mindenképpen az volt, 
megannyi sikertelen próbálkozás után. Nehezen indult a 
feldolgozás, de annál gyorsabban beleéltük magunkat, és ha 
újra kezdhetnénk, akkor is amellett döntenénk, hogy mind 
a négy gyermeket vállaljuk, ők a mindeneink.

Milyen volt a babavárási időszak?
Nem tudom, milyen egy gyermeket kihordani, de a 
terhesség végére a súly, amit cipeltem a hasamban, nem 
volt kevesebb, mint 15 kiló. Nem volt egyszerű ekkora súlyt 
cipelni, de ezt csak az utolsó két hétben éreztem. A 
terhességet a 28. hetéig otthon, maradhattam, persze, 
vigyázva magamra. Ezután 4 hét kórházban fekvés 
következett, ez volt a legnehezebb időszak a terhességem 
alatt. Az, hogy nem lehetek otthon a szeretteimmel, nagyon 
megviselt, persze a babáknak ez volt a legjobb, hiszen 
minden nap vizsgáltak bennünket. Csak az lebegett a 
szemem előtt, hogy minél tovább bírjam vinni a 
terhességet, akármi is legyen. A 32. héten megindult a 
szülés, ez a 32. hét négyes ikrek esetében már a biztos életet 
és a lehető legfejlettebb állapotot jelentette. 2019. október 
24-én világra jött Nagy Anna, Nagy Panna, Nagy Anita, és 
Nagy Richárd mint egy szem fiú. 
Sosem panaszkodtam, a körülöttem lévő emberektől 
tudom, mindig azt mondtam, jól vagyok, semmim nem fáj, 
és ez nekem nem teher. Nagyon bíztunk abban, hogy 
semmi rossz nem fog történni, amit az bizonyít, hogy a 
világra jöttek. A klinikai bentlét alatt gyorsan fejlődtek. 

Mennyi idő volt, mire belerázódtatok a nagycsaládos 
életbe, és sikerült-e kialakítani a babák napirendjét?
Nagyon sokat köszönhetünk a klinika dolgozóinak, akik a 
koraszülött osztályon dolgoznak. Hatalmas hála és 
elismerés a munkájukért! Rengeteget tanultunk tőlük az 
öthetes hetes bentlét alatt. Igazából mindent tudtunk, mire 
hazajöhettünk. Persze nagyon izgultunk, mivel négy 
gyereket nem egyszerű ellátni. Nagyon gyorsan 
belerázódtunk, és beállt a napi rutin. Mára már, 
mondhatni, tökéletesen működünk együtt. Hónapok óta 
átalusszák az éjszakákat. Az étkezéseknél próbálnak 

türelmesek lenni, mi pedig ügyesek és gyorsak. Általában 
két gyereket etetünk egyszerre ketten, így mind a négyen 
egy időben tudnak enni. Biztosak vagyunk benne, hogy 
ezzel, ők tisztában vannak, és ezért ilyen jó gyerekek. Az 
esti fürdetésnél próbálunk négyen vagy hárman lenni, így 
az is sokkal könnyebb, mivel mindenkinek jut egy baba. A 
mindennapok kemény logisztikát igényelnek néha, de sose 
keseredünk el, és mindig vidáman, mosolyogva próbáljuk a 
kisebb zökkenőket is áthidalni. Egy dologban egyformák: 
mind nagyon hálásak, folyamatosan mosolyognak! Ez adja 
nekünk azt a rengeteg energiát, amire nap mint nap 
szükségünk van.   

Kaptatok-e segítséget bárhonnan?
A klinikán a gyerekeknek saját orvosuk volt, aki most is 
nyomon követi a fejlődésüket és az egészségüket. Neki 
nagyon sokat köszönhetünk, nagyon sokat segített, 
intézkedett, amit mi nem tudtunk és ez most is így van. 
Örökre hálásak leszünk neki. Nem feledkezünk meg és 
szintén hálásak vagyunk az itthoni gyermekorvosnak és a 
vele együtt dolgozó védőnőknek. Tőlük is rengeteg 
segítséget kaptunk és kapunk. Anyagi téren is próbálnak 
segítséget intézni, és a hozzáállásuk a négy gyerekhez 
rendkívül emberséges. Bármikor bizalommal fordulhatunk 
hozzájuk. Örülünk, hogy ilyen emberekkel vagyunk 
körülvéve.
A családtól kapjuk a legnagyobb segítséget. Ha ők nem 
lennének, mi sem működnénk ilyen jól együtt. Jó, hogy van 
kikre számítani. Ezúton is köszönjük, reméljük, a gyerekek 
egészsége és növekedése sok erőt és egészséget ad nekik, 
hogy még nagyon sokáig láthassák az unokákat cseperedni!

Ha lehetne kívánni bármit, mi lenne az?
Ha lehet kívánni, azt kívánjuk, hogy mind a négy 
gyermekünk egészségben nőjön fel, és mi úgy tudjuk őket 
felnevelni, ahogy a mi szüleink tették velünk, és mi is ilyen 
példát mutathassunk nekik!

Köszönjük a beszélgetést a gyermekek szüleinek: 
Nagyné Kozák Anitának és Nagy Richárdnak!

HJVKKI Szerkesztőség

A gyarmati négyes csodaikrek
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A 24 éves Füzesgyarmati Mazsorett Együttes Levendula, 
Csillagfürt, Százszorszép és a Napsugár csoportjainak a 
színvonalas záróbemutatóját a Sportcsarnokban tekintette 
meg a közönség.
Ballagásuk alkalmából köszöntöttük és gratuláltunk 
Hegyesi Ágnesnek a Százszorszép és Turi Juditnak a 
Napsugár csoportból.
5 éves kitartó munkájáért, példamutató szorgalmáért, 
jubileumi serlegben részesült, Kiss Fanni, Legény Norina 
Léna, Rózsás Anikó, Sándor Zita a Levendula csoportból, 
Bánsághy Lara Ágnes, Vigh Bianka és Vigh Dorina a 
Csillagfürt csoportból.
10 éves kitartó, szorgalmas és eredményes munkájáért, a 
mazsorett népszerűsítéséért, Füzesgyarmat jó hírének 
öregbítéséért, díszoklevelet és arany karláncot vett át a 
Napsugár csoportból Széles Zorka Anna.
A Várkonyi Imre–díjat Szabó Alexa Izabella, az Aggott 
Noémi Emlékdíjat Barna Napsugár nyerte el, mindketten a 
Napsugár csoport tagjai. 
20 éves kitartó, szorgalmas és eredményes munkájáért, a 
mazsorett népszerűsítéséért, Füzesgyarmat jó hírének 
öregbítéséért, díszoklevélben és emléktárgyban részesült a 
Napsugár csoportból Turi Judit.
A Levendula Csoport tagjai: Bátori Boglárka, Gyányi 
Karolina, Kiss Fanni, Lázár Ariella, Legény Norina Léna, 
Rózsás Anikó, Sándor Zita, Zsóri Amira.
A Csillagfürt Csoport tagjai: Bánsághy Gréta Inez, 
Bánsághy Lara Ágnes, Budai Martina, Czibi Erzsébet, 
Somogyi Jázmin, Textor Sára Andrea, Vigh Bianka, Vigh 
Dorina Ilona. 
A Százszorszép csoport tagjai: Báthori Petra, Imre – Erdős 
Jázmin, Hegyesi Ágnes, Jakusovszki Réka Panna, Kovács 
Liliána Ildikó, Pálfi Angelika Ágnes, Szabó Réka Anna.
A Napsugár csoport tagjai: Barna Napsugár, Kocsán Kitti 
Anikó, Szabó Alexa Izabella, Széles Zorka Anna, Szőke 
Fanni, Turi Judit.
A 2019/2020–ban indított mazsorett tanfolyamot mindenki 
sikeresen elvégezte. Szívből gratulálunk!
A díjakat, elismeréseket, ajándékokat Várkonyiné Csáforda 

Éva képviselőasszony, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde és 
Aggott Péterné adta át. 
Az önkormányzati támogatással megvalósuló Nyári 
Mazsorett Tábor, az új anyag elsajátítása mellett felkészülés 
volt a Nagyrábéi Iúsági Művészeti Fesztiválra, ahol 
nagyszerűen szerepeltünk.
EREDMÉNYEK:
Levendula csoport: Bot kategória: ezüst minősítés
Csillagfürt csoport: Bot kategória: arany minősítés, Pom-
pon kategória: arany minősítés
Százszorszép csoport: Bot kategória: arany minősítés, Pom-
pon kategória: arany minősítés
Napsugár csoport: Bot kategória: kiemelt arany minősítés, 
Pom-pon kategória: kiemelt arany minősítés, Zászló 
kategória: kiemelt arany minősítés + különdíj 
a   ,,Legtechnikásabb Csoport" részére.      
Egyéni kategória: Kiss Fanni: arany minősítés, Szabó Réka 
Anna: arany minősítés, Báthori Petra: kiemelt arany 
minősítés, Turi Judit: kiemelt arany minősítés
Köszönjük a támogatóinknak, az intézményeknek, a civil 
szervezeteknek az együttműködést. 
Köszönjük a szülők pozitív hozzáállását, példás 
összefogását, anyagi áldozatvállalását.

                                                                                       

2020. 07. 28. - Molnár Zsófia
       2020. 08. 03. - Kontra János 

2020 .08. 14. - Kiss Zoé

Macskinné Pór Erzsébet

Születések

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes

Házasságkötések

               2020. 08. 14. - Tóth Erzsébet és Barta József
               2020. 08. 15. - Nyiri Gábor és Füredi Andrea 
2020. 08. 15. - Mezei Melinda és Antal Viktor Szilárd

Gratulálunk a gyermekek születéséhez, és gratulálunk az iú pároknak!
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Szeptemberi mérkőzések  kezdés időpontja - 17:30
2020. 09. 05.  -FÜZESGYARMATI SK - BVSC - ZUGLÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
2020. 09. 09.  -SÉNYŐ - CARNIFEX FC - FÜZESGYARMATI SK    
2020. 09. 13.  -FÜZESGYARMATI SK - PUTNOK FC KFT.
2020. 09. 27.  -TÁLLYA KÖZSÉG SE - FÜZESGYARMATI SK

Füzesgyarmati MB3

A Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatója

Ügyfélfogadás: 2020. 09. 09. szerda, 12:00-15:30-ig, Helyszín: Füzesgyarmat, Mátyás u.10., Közösségi Központ
Zöldhulladék szállítása: 2020. 09. 09. szerda, Szelektív hulladék szállítása: 2020. 09. 16. szerda

Lomhulladék szállítása: 2020. 09. 21. hétfő

Focihírek - Füzesgyarmati SK

Füzesgyarmati Megye 3
Szeptemberi mérkőzések  kezdés időpontja - 16:30
2020. 09. 05.  - MEDGYESEGYHÁZA SE - FÜZESGYARMATI SK II
2020. 09. 12.  - FÜZESGYARMATI SK II - CSABAI AK
2020. 09. 13.  - KÖTEGYÁNI FC - FÜZESGYARMATI SK II
2020. 09. 27.  - KAMUTI SK - FÜZESGYARMATI SK II

20 éves a város - ünnepi program

2020. augusztus 21-én délután három  helyszínen várta 
program a lakosságot. 
A Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület kutatta fel azokat a 
tárgyakat, fényképeket, dokumentumokat, amelyek 
fennmaradtak a város egykori birtokosa, a Blanckenstein 
család után. 
Ennek a gyűjtőmunkának az eredménye az a kiállítás, 
amelynek 15 órakor tartották a megnyitóját. Sokan 
érdeklődtek, böngésztek az írott emlékek között, 
gyönyörködtek az egykori kastélyt és az ott lakók életét 
bemutató képekben, használati tárgyakban. Megcsodálták a 
pazar, aprólékos munkával hímzett miseruhákat és 
kiegészítő egyházi tárgyakat, amelyet a nemrég 
megalakult ,,Füzesgyarmati Blanckenstein Örökség Őrzői 
Egyesület" adott kölcsön a kiállításra. 
A kiállítás a Közösségi Központban szeptember 11-ig lesz 
látogatható.
A megnyitót követően a református templom előtti Kálvin 
téren folytatódott az ünnepségsorozat. 
Füzesgyarmat 20 éve kapta meg újfent a városi rangot. A 
kerékpárút mellett az egykori városavatást idéző képek, 
újságcikkek után az azóta eltelt években megvalósult 
fejlesztések láthatóak a fotókiállításon. Németh Norbert 
elkészítette a város stilizált térképét, amely előtt este fénylő 
mécsesek hirdették a jeles évfordulót.
Hagyományteremtő céllal indult útjára a "Gyarmati Új 
Kenyér" házikenyérsütő-verseny, melyet a kezdeményezők 

sokkal inkább bemutatkozási lehetőségnek, mint 
versenynek szánnak.
Most, az első alkalomra 5 vállalkozó kedvű jelentkező 
nevezett be. Pontosabban 6, mert két fiatal lány, Kártik 
Johanna és Kovács Liliána közösen készítették el a 
kenyerüket. A résztvevők a kenyér leadás sorrendjében: 1. a 
Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület, 
2. Kártik Johanna-Kovács Liliána,  3. Nagy Lászlóné, 4. 
Pozojevich Miklósné, 5. Nagyné Banadics Anikó. 
A szebbnél szebb kenyereket először szakértő zsűri 
értékelte: Czinczár István és Ladányi Attila pékek, és a zsűri 
elnöke, Tóthné Orosz  Ildikó tiszteletes asszony, aki a 
későbbiekben az értékelést és a díjkiosztást bonyolította le. 
Ezután a nagyközönség kóstolhatta és értékelhette a 
kenyereket, és szavazhatott, hogy kié legyen a közönségdíj.  
A vándorkupát ebben az évben  Nagy Lászlóné kapta meg a 
hagyományos kovászos kenyeréért, a közönség pedig 
Nagyné Banadics Anikó szezám- és lenmagvas kenyerét 
ítélte a legjobbnak. 
Az ünnepségsorozat a református templomban folytatódott 
hálaadó istentisztelettel. Igét hirdetett Dr. Fekete Károly 
püspök úr, utána Dr. Barta Krisztina alpolgármester 
asszony mondta el ünnepi beszédét a város 20 éves 
jubileuma alkalmából. A napot Elischer Balázs 
orgonaművész koncertje zárta.  Az Amondó következő 
számában részletes beszámolót olvashatnak az eseményről.

HJVKKI Szerkesztőség
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nem vállal!

20 éves a város - Ünnepi program képekben

Füzesgyarmati programok

2020. 09. 13. 14:00 órától
Generációk Találkozója Füzesgyarmaton,
Közösségi Központ
5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 10.,  
Szervező: a Füzesgyarmati Nők Egyesülete

2020. 09. 19. 10:30 órától 
Népzenei Találkozó Füzesgyarmaton,
Közösségi Központ
5525 Füzesgyarmat, Mátyás u.10., 
Szervező:
Füzesgyarmat Hagyományörző Egyesület Népdalköre      

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

 


