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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a füzesgyarmati polgármesteri hivatal dísztermében, 2009. október 23-

án, a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

Ü N N E P I    Ü L É S É R Ő L 
 
Jelen vannak:     Várkonyi Imre polgármester, Antal Ágnes képviselő, Bere 

Katalin képviselő, Bere Károly alpolgármester,  Furkó 
Sándor képviselő, Herczegné Fehér Mónika képviselő, 
Ibrányi Éva képviselő, Károlyi Sándorné képviselő, Laskai 
András képviselő, Markovitsné Bischof Éva képviselő, 
Mészáros Zoltán képviselő Vida Imre képviselő,  
Veress József országgyűlési képviselő, 
Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, Sándor 
Gyuláné pénzügyi irodavezető,  
Földi Mihály oktatási biz. tagja, Németi József 
településfejlesztési bizottság tagja, Papp Gyula MSZP 
képviselője, Lévainé Homoki Éva igazgató, Balázsi László 
unitárius püspök-helyettes 

 
Napirendhez meghívottak: Fekete János Pro Urbe kitüntetett 
 
Hiányzik:           Bakonyi Lajosné képviselő, Koncz Imre képviselő 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
(A jegyzőkönyv hangfelvételről készült.) 
 
Himnusz 
 

 



 2 

Várkonyi Imre polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket, külön köszöntöm a 
kitüntetettet és családját, valamint Veress József országgyűlési képviselő urat. 
A képviselő-testület határozatképes az ünnepi ülést megnyitom.  
Ma ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. és a köztársaság 
kikiáltásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból a képviselő-testület döntése 
alapján elismerjük egy tősgyökeres füzesgyarmati ember, Fekete János munkáját 
Pro Urbe kitüntetéssel. Megkérem Botlik Tiborné jegyző asszonyt, hogy 
méltassa a munkáját. 
 
Botlik Tiborné jegyző: „Fekete János 1947-ben született Füzesgyarmaton.  
Az általános iskola elvégzése után az ÁFÉSZ ipari tanulója, majd segédje volt. 
1968 óta üzletvezető. A tudását folyamatosan fejlesztette. 
Közgazdasági technikumot végzett. Munkája során több kitüntetésben részesült. 
A 40 éves szakmai irányítása alatt a térség legismertebb ruházati áruháza lett a 
miénk. Felesége Szabó Anna, aki otthon és mindig, mindenben segíti a mai 
napig párja munkáját. Két gyermekük van János és Gyöngyi és három unoka 
boldog, büszke nagypapája. Családi élete példamutató. A munkájából adódóan 
kapcsolatba került a város lakóival, számos társadalmi, kulturális, sport 
megbízatásnak tett eleget az elmúlt évtizedekben. 1994-től 1998-ig a helyi 
önkormányzat képviselője, a pénzügyi bizottság elnöke volt. 1972-ben a 
Pávakör mellett szervezője a citera zenekarnak. Több éven keresztül oktatta az 
ifjúságot a citerázásra. 1983-ban tagja lett a Csánki Dezső Helytörténeti 
Egyesületnek, 2004-től a Sárréti Múzeum Baráti Kör elnöke. Jelenleg az 52 
tagú, Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület elnökeként tevékenykedik. Aktív, 
tenni akaró munkáját dicséri a városért végzett tevékenysége: a tájháznál végzett 
munkák, a táborok szervezése, a lakosság körében végzett gyűjtőmunkák, ami 
nagyon fontos az utókor számára az életünkben. Az ő gyűjtőmunkája kapcsán 
lett több neves polgárnak emléktábla avatása a városunkban. Füzesgyarmatról 
megjelentetett számos ismeretterjesztő anyag összeállítása is az ő nevéhez 
fűződik. M inden civil szervezettel nagyon jó a kapcsolata. Nemcsak helyben, 
hanem a megyei és országos szervezetekkel is. Részt vesz az elszármazottam 
Baráti Körének munkájában is, öregbítve a város hírnevét. A hazatérő 
füzesgyarmati lakosoktól több dokumentumot sikerült megszereznie a városunk 
történetét feldolgozó kiadványaihoz. Jelenleg nagy munkába kezdett, sikerült a 
kitelepítettek névsorát összeállítani, sőt már a kitelepítettek találkozóját szervezi.  
A Békés megye elnéptelenedett, elpusztult falvairól egy emlékhely felállításán 
dolgozik. Vezetésével az egyesület megkezdte az 1945 utáni idők, történelmi 
eseményeinek a feldolgozását.   
Fekete János a felsorolt elhivatottsággal, önzetlenül végzett tevékenységéért , a 
város társadalmi életének fejlődése területén a lakosság érdekében több 
évtizeden át végzett tevékenysége elismeréseként méltó a Pro Urbe kitüntetés 
adományázására.” 
Felkérem polgármester urat a kitüntetés átadására. 
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Várkonyi Imre polgármester: Megtiszteltetés számomra a kitüntetés átadása, 
hiszen a citerától kezdve a helytörténeti egyesületig, az elszármazottak, a 
népdalkör munkájában elismerésre méltó munkát végez János. A Tájházban volt 
egy rendezvény, ahol az országos vezetőség elnöke, főtitkára, megyei vezető is 
jelen volt, akiknek mondtam, hogy milyen kitüntetést fogunk adni, ők is nagy 
örömmel vették és egyetértettek vele, hogy jó helyre kerül ez az elismerés.  
Jó egészséget kívánok a kitüntetéshez és még sokáig végezze János ezt a munkát 
a városunkért.  
Átadja a kitüntetést. 
 
Bere Károly alpolgármester: Virágcsokrot ad át Fekete János feleségének a 
hosszú évek segítségéért, a jó családi légkör biztosításáért.  
 
Veress József országgyűlési képviselő: Egy könyvet olvastam, aminek az volt a 
címe, hogy „A múlt mint jelen”. Ez egy fontos üzenet, úgy nézni a múltat, mint 
a jelent. Úgy nézni a múltunkat, mint a valódi forrását a jelenünknek. Azt 
kívánom, hogy ez a fajta szemlélet maradjon meg, a múlttal való összekötő 
kapocs megtalálása, annak felfedezése, hogy hogyan tudunk együttműködve 
előrelépni. Ez a legfontosabb üzenete ennek a munkának, amit végez. 
Megköszönöm, hogy a civil társadalom összekötésével segíti az előrelépést és 
nagyon sokáig tegye még ezt az itt élők javára, és sok boldogságot kívánok az 
egész családjával együtt. 
 
Fekete János: Köszönöm az elismerő szavakat a családom és az egyesület 
nevében, hiszen nem csak egyedül csinálom ezt a munkát. A megyében 6-7 
helyen van hasonló egyesület, de mi vagyunk a legnagyobb létszámmal. 
Ismerem Füzesgyarmat múltját és a személyeket. Voltak olyanok, akik kiválóak 
voltak, mint a Csánkiak, a Gacsáriak, Hegyesi János, akikhez én kicsinek érzem 
magam, mert ők alkottak is én pedig csak összegyűjtöm azokat, amit ők 
csináltak. De ezek szerint ez is elismerésre méltó, és szeretném tovább is 
csinálni. Van anyag, főként a ’45. utáni dolgok, amit össze kellene gyűjteni. 20. 
éve van ez a pro urbe kitüntetés. Ismereteink szerint 1907-ben kapott először 
elismerést Füzesgyarmaton élő Csánki Dezső, az Országos Levéltár alapítója 
személyében, de sokáig nem volt ilyen kitüntetési lehetőség és sok olyan 
személy nem kapott elismerést, aki megérdemelte volna, mert sok kiválóság 
volt. A képviselőknek átadok egy kis füzetet, ami a gyermekkori 
visszaemlékezéseimet tartalmazza, hogy láttam az akkori világot 
gyermekszemmel. Illetve a másik füzet a Füzesgyarmat sportjáról szóló 
visszaemlékezésről szól. Sajnos sokan már nem élnek közülük és így nehéz 
visszaemlékezést írni róluk. A helytörténet hitvallását az alábbiakban állítottam 
össze, ami összefoglalja a munkám lényegét is: A helytörténet, honismeret 
lényegét már többféleképpen megfogalmazták, a lényeg ugyanaz, kötődés a 
szülőföldhöz. A honismeret, a településre vonatkozó ismeretek összességét 



 4 

jelenti. A jövőt csak a múlt ismeretében lehet építeni, építés az alapozással 
kezdődik és az alapozást ismerni kell. (Úgy ne járjunk, mint Pécsett, ahol lápos 
területre kezdtek el építkezni, mert nem tudták, hogy ott valamikor láp volt és 
most 6 méterrel mélyebb alapot kell építeni.) Ne fedje homály a múltat, a 
település történetét, kik munkálkodtak a közért. Ez folyamatos tevékenység, 
mert jelenünk egyszer múlt lesz és rajtunk áll ma, hogy a jövő kutatói – 
reméljük lesznek – a helytörténeti munkában találnak-e értékeset, említésre 
méltót a mai tevékenységünkben. Minden ismerettel jobban megszeretjük 
szülővárosunkat. Füzesgyarmatra is jellemző az a sajátosság, hogy a 
szülőföldhöz, a hagyományokhoz, a méltó elődök tiszteletéhez való ragaszkodás 
érzését nemzedékről nemzedékre átörökítse. Amit legegyszerűbben fogalmazva, 
hazaszeretetnek nevezünk. Ez akkor is így van, ha az utóbbi 20 évben 
bizonytalanság tapasztalható a dolgok megítélésében, mert az igaz magyar 
ember nem változik és történelmi léptékben ez a 20 év kicsi idő, el fog törpülni 
és a dolgok előbb-utóbb a helyükre kerülnek. Köszönöm a figyelmüket.  
 
Várkonyi Imre polgármester: A gratulációk után, 10 órától a kopjafánál lesz az 
ünnepi megemlékezés, műsor és koszorúzás, majd 11 órától az unitárius 
templomban folytatódik az ünneplés. Aki teheti vegyen részt ezeken az 
eseményeken. Gratulálok még egyszer az ünnepeltnek és ezzel a mai ülést 
bezárom. Énekeljük el együtt a Szózatot.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
     Várkonyi Imre     Botlik Tiborné 
                         polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


