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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. szeptember 8-án tartandó ülésére  

a Lenin és a Rajk László utcák nevének megváltozatására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
I. 

 
A rendszerváltozás egyik velejárója az volt, hogy a diktatúra emblematikus 

alakjairól elnevezett utcák neveit megváltoztatták. Így volt ez az ország minden 
részén és a környező településeken is. Gondoljunk csak a szomszédos 
Szeghalomra, ahol az egykori Lenin utcát már két évtizede átkeresztelték 
Széchenyi utcára. 

Füzesgyarmatnak még mindig van Lenin utcája, amely miatt - a településen 
belülről és kivülről is – már többször kaptunk jelzéseket, kritikákat. Elérkezettnek 
látjuk az időt, hogy ezt a két évtizedes elmaradást most orvosoljuk, és a jelenlegi 
Lenin utcának végre új nevet adjunk, hogy ne hordozzuk tovább magunkkal a 
diktatúra nyomasztó emlékét. 

Az átnevezés ötlete nem újkeletű, de amikor egy utcának új nevet adunk, kellő 
körültekintéssel kell eljárnunk, hiszen lehetőleg olyan nevet kell választanunk, 
amelyet hosszú évtizedeken keresztül visel majd az adott közterület.  

Három nevet javasoltam a lakosoknak a helytörténészetben és a település 
múltjában jártas emberekkel való többszöri egyeztetés után a Lenin utca név 
helyett. 

Az egyik ilyen név a Gacsári István utca lenne, aki egykori híres füzesgyarmati 
prédikátorként, és a Füzesgyarmati Krónikák szerzőjeként mindenképpen méltó 
arra, hogy végre utcát nevezzünk el róla a településen.  

Másik lehetőségként többen is javasolták a Blankenstein nevet, hiszen sokáig ők 
voltak Füzesgyarmat város meghatározó nemesi családja, és a kastélyuk is az 
átkeresztelésre javasolt utca közelében feküdt. 

Harmadikként egy földrajzi név merült fel, a közelben folyó Berettyóé. A 
Berettyó a Sárrét meghatározó folyója, és ha a város térképére nézünk, akkor az 
utca is hasonlóan kanyarog, mint a közeli folyó. 

Megnyugtatásul a lakosokat tájékoztattam, hogy a névváltoztatással járó 
dokumentumváltozások költségmentesek. 

A Lenin utcai lakosokat tájékoztattam az utcanév változásra készített 
előterjesztésről és kértem, hogy a három javasolt utcanévből az eljuttatott lapon 
jelöljenek meg az általuk elfogadhatónak tartott egy utcanevet és azt szeptember 5-
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éig juttassák el A lakossági véleményekről bizottsági üléseken, majd a testületi 
ülésen szóban tudom tájékoztatni a képviselő-testületet. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bek h) pontja 
alapján át nem ruházható hatáskörébe sorolja a közterületek elnevezését.  A 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásának végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet alapján a cím megállapítást a jegyző, a képviselő-testület 
közterület elnevezéséről szóló határozata alapján állapítja meg.  

 
Kérem az előterjesztés alapján, szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni: 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bek. h) pontja alapján át 
nem ruházható hatáskörében eljárva Füzesgyarmat város belterületén a Lenin 
utca nevét  
 
a) Gacsári István utca 
 
b) Blankenstein utca 
 
c) Berettyó utca 
 
névre változtatja, 2011. november 1-jétől.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a névváltoztatással kapcsolatos szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2011. november 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
II. 

 
Több javaslat érkezett  hozzám, hogy Hegyesi János költőnkről is nevezzünk el 

utcát is. A képviselő-testület 1992-ben díszpolgári cím adományozásával ismerte el 
a sárréti nép, a viharsarki szegényparasztság sorsát megörökítő költő munkásságát. 
A magyar falusi ember életformájának és gondolkodásmódjának megőrzője volt 
írásaiban is és tetteiben. Füzesgyarmat hírnevét öregbítette a Nemzeti 
Parasztpártban és az országgyűlésben szerzett érdemeivel. 1956-ban a forradalom 
idején ki mert állni a tömeg elé és a törvényesség, a békesség hangoztatásával elejét 
vette egy véres eseménynek és az ő egyszerű meggyőző szavára Füzesgyarmat 
lakossága jó útra tért és ezzel megmenekült több ember a kíméletlen haláltól.  

A jövő nemzedéke számára egy utcanév elnevezése Hegyesi Jánosról a 
képviselő-testület és a lakosság tiszteletadása és megbecsülésének kifejezése, aki 
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tollával és emberségével sok hírnevet szerzett a Sárrétnek, különösön 
szülőfalujának, Füzesgyarmatnak.  

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy Hegyesi Jánosról nevezzük el a Rajk László 
utcát. 

Kérem az előterjesztés alapján szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni: 

 
HATÁROZATI  JAVASLAT  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bek. h) pontja alapján – 
át nem ruházható hatáskörében eljárva – Füzesgyarmat város belterületén a 
Rajk László utca nevét, 2011. november 1-jétől, Hegyesi János utca névre 
változtatja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a névváltoztatással kapcsolatos szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2011. november 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
 
Füzesgyarmat, 2011. szeptember 1. 
 
 
 
 
        Bere Károly 
        polgármester 

 
 


