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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2012. augusztus 19-én a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

ünnepi üléséről 
 

Jelen vannak: Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva alpolgármester, Bere 
Katalin képviselő, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, Suchné 
Szabó Edit képviselő, Szabó László képviselő,Várkonyiné Csáforda 
Éva képviselő 

 
Hiányzik: Koncz Imre képviselő, Vida Imre képviselő 
 
Állandó meghívottak: Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, Sándor 

Gyuláné pénzügyi irodavezető, Vízer Istvánné szociális 
csoport vezetője 

 
Napirendhez meghívottak: Gács Tibor, Gács Ilona, Bánhidi Lóránd, Vincze 
Katalin, ifj.Bánhidi Lóránd, Rheindt Gyula István,  Rheindt Gyöngyi Judit, 
Rheindt Rudolf, Rheindt Boglárka, Rheindt Roland, Czaholi Tibor, Rheindt 
Robert, Czaholi Julianna Margareta, Gáspár László, Gáspár Klára, ifj.Gáspár 
László, Bányai Zsolt Levente, Bányai Zsófia, Bányai Iringó Mária – 
állampolgársági esküt tevők. 
Füzescske Bábcsoport tagjai: Bánsághy Martin, Csák Szabolcs, Csatárfalvi 
Márk, Dobák Csaba Mihály, Földesi Kitti, Kiss Bence, Köleséri Csongor, 
Mester Lili, Székely Tamás, Tóth Nikoletta, Madar Diána, Gasparik Panna, Tóth 
Laura, Molnár Bettina, Tóth Boglárka, Török Levente, felkészítőik, Pálfi Judit 
és Mészáros Zoltánné pedagógusok. Zs.Nagy Gergő, Gorgyánné Nagy 
Annamária pedagógus, Kiss Boglárka, Kiss Ildikó, Novák Vivien, Zsíros 
Patrícia 
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Lévainé Homoki Éva Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmények igazgatója, Balázsi László unitárius megbízott püspök. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
 
Himnusz 
 
 Bere Károly polgármester: Köszönti a jelenlévőket, külön köszönti az 
Erdélyből érkező állampolgársági esküt tevő vendégeket, valamint az 
eredményesen szereplő tanulókat, sportolókat, és tanáraikat, akik az 
önkormányzat rendelete alapján díjazást vehetnek át. Az ünnepi ülés után a 
katolikus kápolnában ökomenikus istentiszteleten emlékezünk meg 
államalapítónkról. Az ünnepi ülés napirendje: 
 
1./ Állampolgársági eskütétel 
  
2./ Az önkormányzat 20/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete alapján az 
 eredményesen szereplő sportolók és tanulók díjazása 
  
Felkéri Sári Irén anyakönyvvezetőt az első napirend lebonyolításához.  
 

 
Első napirend: 

 
- Állampolgársági eskütétel 

 Sári Irén anyakönyvvezető: „Szeretettel köszöntöm a határon túl élő 
barátainkat: Gács Tibort és feleségét: Ilonát, Bánhidi Lórándot, Vincze Katalint 
és gyermeküket: Lórándot, Rheindt Gyula Istvánt és feleségét: Gyöngyi Juditot, 
Rheindt Rudolfot, feleségét: Boglárkát és gyermekeiket: Rolandot és Robertet, 
Czaholi Tibort és feleségét: Juliana Margaretát, Gáspár Lászlót, feleségét: 
Klárát, és fiukat: Lászlót, Bányai Zsolt Leventét, feleségét: Zsófiát és 
gyermeküket: Iringó Máriát, akik a mai napon ünnepélyes keretek között 
állampolgársági esküt tesznek.  

Köszöntöm továbbá Bere Károly polgármester urat, Ibrányi Éva alpolgármester 
asszonyt, Füzesgyarmat Város Képviselő-testületének és vezetőségének tagjait, 
valamint minden kedves vendéget, akik jelenlétükkel megtisztelték 
állampolgársági ünnepségünket. 

Ünnepségünk nyitányaként kérem, hallgassák meg Éri Alexandra és Éri Brigitta 
előadásában Sajó Sándor: Magyarnak lenni című, 1909-ben írt versének egy 
részletét. 
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Magyarnak lenni, tudod mit jelent? 
Magasba vágyva tengni egyre - lent; 
Mosolyogva, mint a méla őszi táj, 
Nem panaszolni senkinek, mi fáj. 

Borongni mindig, mint a nagy hegyek, 
Mert egyre gyászlik bennünk valami 
Sok százados bú, amelyet nem lehet 
Sem eltitkolni, sem bevallani 
Magányban élni, ahol kusza árnyak 
Bús tündérekként föl-fölsírdogálnak. 

De túl minden bún, minden szenvedésen 
Önérzetünket nem feledve mégsem. 
Nagyszívvel, melyben nem apad a hűség, 
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! 

Magyarnak lenni nagy szent akarat, 
Mely itt reszket a Kárpátok alatt: 
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva: 
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva: 

Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, 
Vérünkbe oltva örök honszerelmét, 
Féltőn borulni minden magyar rögre, 
S hozzátapadni örökkön-örökre!... 

 Sári Irén anyakönyvvezető: Kedves Jelenlévők! A mai, illetve holnapi 
nap többes ünnepet hozott nekünk. Egyrészt emlékezünk az 
első keresztény magyar királyunkra: Szent Istvánra, aki a keresztény magyar 
állam megalapítója és a magyar keresztény egyház megszervezője volt. Az 
államalapítás előtt útitervek jellemezték akkor a magyarokat, a kalandozások 
után alakult ki az a máig ható elképzelés, amit Szent István teremtett meg, mely 
biztonságot, földet, házat, hazát jelentett a magyaroknak. Másrészt augusztus 
20-a az Új Kenyér ünnepe is, amelyet 1949 óta ünnepelünk.  

És most, ezekben a felemelő percekben, amely egyben történelmi pillanat is, 
arra készülünk, hogy a sok éves tervek, álmok a mai állampolgársági eskü 
letételével megvalósulhassanak. 

Tisztelt Honfitársaink! Ezzel a megszólítással szólok most Önökhöz, amelyet 
oly méltatlanul, hosszú évtizedeken keresztül kénytelenek voltunk mellőzni. 
Azért jöttünk ma össze, hogy igazságot tegyünk, visszaadjunk egy olyan kincset, 
örökséget, egy olyan jogos jussot, amit elvettek Önöktől, szüleiktől, 
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nagyszüleiktől. A 20. század viharai, igazságtalan békediktátumai sokfelé 
szakították hazánkat.  

A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényben az 
Országgyűlés kinyilvánította, hogy a több állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, 
melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok 
személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Ez állásfoglalás 
amellett, hogy a mindenkori magyar állam és a mindenkori magyar kormány a 
jövőben nemcsak felelősséget érez, hanem felelősséget visel a történelem során 
hazától elszakított közösségek iránt. Itt gróf Széchenyi István gondolata jut 
eszembe, miszerint „a múlt már elesett hatalmunkból, a jövendőnek azonban 
még urai vagyunk”.  

Trianont – az ország fizikai megcsonkítását – követően pusztultunk és vesztünk. 
Oldott kéveként szét is hullhatott volna nemzetünk. De a lélekben szorosan 
összefűzött kévét, a lelkileg összetartozó venyigét nehéz széttördelni. A 
magyarság szétmorzsolódása a trianoni trauma óta eltelt évtizedek alatt  
hatalmas volt. De a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt. A magyarság 
tudatában tovább él a történelmi Magyarország. 

Kedves Barátaink! Önöket Dr. Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke 
honosította, illetve visszahonosította, és erről okiratot adott ki. Az 
állampolgársági törvényben szabályozottak szerint Önök – polgármesterünk 
előtt – választásuk szerint esküt tesznek, és ezt követően veszi kezdetét magyar 
állampolgárságuk. 

Kedves Ünneplő Jelenlévők! Kérem Önöket, hogy az eskütétel idejére 
szíveskedjenek felállni! 

Tájékoztatom a gyermekek szüleit, hogy most az ő nevükben is tesznek esküt, 
mint törvényes képviselők.  

Kérem, mondják utánam az eskü szövegét!   

„Én, ……… (kérem, mondják a nevüket) esküszöm,  
hogy Magyarországot hazámnak tekintem.  
Magyarországnak hű állampolgára leszek,  
az Alaptörvényt és a jogszabályokat  
tiszteletben tartom és megtartom.  
Hazámat erőmhöz mérten megvédem, 
képességeimnek megfelelően szolgálom.  
Isten engem úgy segéljen.” 
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Köszönöm szépen! Kérem, foglaljanak helyet!  

Felkérem Bere Károly polgármester urat, köszöntse hazánk legújabb 
állampolgárait, majd adja át a honosítási okiratokat.  

(Bere Károly polgármester átadja a honosítási okiratot és emléklapot, Ibrányi 
Éva alpolgármester adja át a bort, a  virágot, a gyerekeknek édességet.) 

  

 Sári Irén anyakönyvvezető: „Köszönöm szépen polgármester úrnak a 
köszöntőt. Kérem, foglaljanak helyet! 

Kedves Ünnepeltek, Tisztelt Jelenlévők! A Kárpát-medencében egy olyan 
nemzet él, amelyet közös értékek és közös gondolkodás köt össze. Összeköt 
továbbá bennünket a közös jelenünk, egyebek mellett a mai nap, amikor újra 
megfogjuk egymás kezét, hogy soha többé ne eresszük el.  

Az országhatárok fölött átívelően él a nemzeti nyelv, a hagyományőrzés, és a 
közös viselkedési normák. A magyar nemzet egységes, ami azt jelenti, hogy 
olyan közös identitásunk van, ami összeköt minket, bárhol is éljünk a világban.  

Magyarnak lenni soha nem volt könnyű. Ma sem az. De a magyarság érzése, 
tudata minden magyarnak a szívében, lelkében él. Ahogy Vörösmarty Mihály 
megfogalmazta: „és annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva 
bár, de törve nem, él nemzet e hazán.”  

A nemzetrészek összetartozásának fontos pillére lett a magyar állampolgárság 
megszerzésének könnyített lehetősége. Lehetővé vált az állampolgárság 
megszerzése a szülőföld elhagyása nélkül. Ideje volt már, – ha a magyar nemzet 
részéről és sorsáról beszélünk – hogy ne fájdalommal teljen meg a lélek, hanem 
az együttlét örömével. 

Aki igényli a magyar állampolgárságot, az tulajdonképpen a nemzethez 
tartozását fejezi ki. Most nem a sebek feltépése, hanem azok gyógyítása a cél. 
Ezért köszönet és tisztelet jár Önöknek, hogy mégis itt vannak.  

Soha nem volt nagyobb szükségünk a nemzeti imánkban leírtakra, mint most. 
Igen, Isten áldd meg és segítsd a magyart. Csak remélni tudjuk, hogy nem érik el 
céljaikat, akik a szentkorona országát támadják, és báránybőrbe öltözött 
farkasként viselkednek az országunkkal szemben a nagyobb haszon 
reményében, s hogy ellehetetlenítsék és igába hajtsák a magyart.  

Most kérem, hallgassák meg Dobák Csaba előadásában Faltysné Ujvári Anna: 

Magyar vagyok című versét. 
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Az én népem neve: magyar, 
Jelünk: piros-fehér-zöld. 
Hogy én magyar gyermek vagyok, 
Engem büszkeséggel tölt. 

Az én hazám: Magyarország 
Bölcső helyem, otthonom, 
Gyarapítom, vigyázok rá, 
Tönkre tenni nem fogom. 

Az én édes anyanyelvem 
– Édesanyám bízta rám – 
A nagyvilág legszebb nyelve. 
Bízzál bennem, kis hazám! 

Az állampolgárság kezdet, annak a kezdete, hogy Magyarország a magyar 
nemzet által kiteljesedhet, megerősödhet és gyarapodhat.  

Nemcsak a magyar állampolgárságot igénylők, hanem a magyar nemzet, és így 
Füzesgyarmat város számára is történelmi pillanatot élünk most meg. Olyan 
pillanat ez, amelyre az ember idősebb korában is szívesen emlékszik majd 
vissza. Mostantól fogva Önök egy kicsit „gyarmatiak” is lettek magyar 
állampolgárságuk mellett.  

Nem Önök csatlakoztak hozzánk, hanem mi Önökhöz. Segítsenek a nemzetté 
válás útján, mert sajnos néppé soványodott a határon belüli nemzet. Önök 
otthonról érkeztek, és hazajöttek. Hiszem, hogy „a magyar név megint szép lesz, 
méltó régi nagy híréhez; mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot!”  

Kedves Ünnepeltek! A mai nap tiszteletére hadd nyújtsam át Önöknek a magyar 
föld magyar búzájából sütött kenyeret. A nemzeti színű szalag pedig, amely 
mindezeket körbeöleli, őrizze életükben a békét és a biztonságot. Fogadják 
szeretettel. 
Végezetül szívleljük meg mindannyian Vörösmarty Mihály 1836-ban megírt 
Szózatának első sorait, amely így hangzik: Hazádnak rendületlenül, légy híve, ó 
magyar! Kedves Barátaink! Isten éltesse sokáig Önöket magyarságukban. 

Állampolgársági ünnepségünk véget ért. Köszönöm figyelmüket!” 

 Bere Károly polgármester: A 2. napirend kapcsán felkéri Fehér László 
aljegyzőt, hogy ismertesse a díjazottakat. 
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Második napirend: 
 
- Az önkormányzat 20/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete alapján az 
eredményesen szereplő sportolók és tanulók díjazása 
 
 Fehér László aljegyző: „Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 20/2012.(VI.21.)önkormányzati rendeletével a megyei illetve 
országos szinten eredményesen szereplő tanulókat és  sportszervezetekben 
sportolókat, az intézményvezető, illetve a sportegyesület elnökének 
felterjesztése alapján eredményességi támogatás elismerésben részesíti: 
A XIX. Országos bábfesztivál Megyei döntőjén elért I. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Pedagógiai Intézmény  művészeti intézményegységének 
bábcsoportja a „Füzecske Bábcsoport”. A csoport tagjai: Bánsághy Martin, 
Csák Szabolcs, Csatárfalvi Márk, Dobák Csaba Mihály, Földesi Kitti, Kiss 
Bence, Köleséri Csongor, Mester Lili, Székely Tamás, Tóth Nikoletta, Madar 
Diána, Gasparik Panna, Tóth Laura, Molnár Bettina, Tóth Boglárka, Török 
Levente, felkészítőik, Pálfi Judit és Mészáros Zoltánné pedagógusok.  

 
• A Herman Ottó országos természetismereti verseny országos döntőjén 

elért VI. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesül  

Zs. Nagy Gergő 5.b osztályos tanuló 
Felkészítője:    Gorgyánné Nagy Annamária pedagógus 

 
• Atlétika sportágban a Diákolimpiai Megyei döntőjén II. korcsoport egyéni 

összetettben elért III. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesül  

  Kiss Boglárka  4.c osztályos tanuló 
 Felkészítője:    Kovács Gábor pedagógus 
 
• Atlétika sportágban a Diákolimpiai Megyei döntőjén IV. korcsoport 100 

m síkfutásban elért III. helyezésért díszoklevél elismerésben és 
eredményességi támogatásban részesül  

Kovács Dániel 8.a osztályos tanuló 
  

Felkészítője:  Bánfi Attila  pedagógus 
 
• Twirling országos döntő „B” junior korcsoportban elért IV. helyezésért, 

valamint Free style junior párosban elért II. helyezésért Díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 

Túri Judit a Szeghalom PAG tanulója 
 a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület versenyzője. 
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• Twirling országos döntő „B” senior korcsoportban elért III. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 
Kiss Ildikó  a Mezőberény Petőfi Sándor Gimnázium tanulója 

 a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület versenyzője. 
 

• Twirling országos döntőn „C” junior korcsoportban elért III. helyezésért, 
valamint Free style junior párosban elért II. helyezésért díszoklevél 
elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 

Novák Vivien 7.b osztályos tanuló 
 
• Twirling országos döntő „D” junior korcsoportban elért IV. helyezésért 

Díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül 
Oláh Panna 5.c osztályos tanuló 

 Felkészítőjük:  Gál Ágnes 
 
A Füzesgyarmati SK Kézilabda Szakosztály női ifjúsági csapata által a 

2011-2012 évi Megyei Ifjúsági Kézilabda Bajnokságban elért I. helyezésért a 
kézilabda szakosztály Díszoklevél elismerésben és eredményességi 
támogatásban részesül. A csapat tagjai: Herczeg Szabina,  

Fábián Fruzsina, Megyesi Zsanett, Bujdosó Judit, Vízer Erika, Fodor 
Csilla, Marton Klaudia, Szabó Réka, Petri Fruzsina, Kovács Janka, 
Zsíros Patrícia, Bíró Nóra, Felkészítő edzőjük: Kovács Gábor 

 
(Az elismerésben részesülők átvették a díszoklevelet és az eredményességi 
támogatásról szóló utalványt a polgármestertől. Ibrányi Éva alpolgármester a 
felkészítőknek ajándékot adott át. ) 
 
Szózat 

 Sári Irén anyakönyvvezető: „Ünnepségünk záróakkordjaként kérem, 
hallgassák meg a következő dalt: „Öleld át, ki melletted áll…” 

 Bere Károly polgármester: Az ünnepi ülést bezárja, az ünnepség a 
katolikus kápolnában folytatódik tovább, melyre meghívja a jelenlévőket. Majd 
a Gergely tanyán a lovarda I. ütemének az átadására kerül sor.  

K. m. f. 

         Bere Károly         Botlik Tiborné  
         polgármester              jegyző 
  távollétében megbízásából 
 
                    Ibrányi Éva alpolgármester 


