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 Örömmel hallottuk, hogy városunkban a turistaszezon 
kezdetére ismét megnyitott Füzesgyarmat ékessége, a 
Hotel Gara. Riportunkban Bazsó Józsefet, a szállodát 
működtető cég egyik tulajdonosát kérdeztük erről.
 - Meséljen magáról egy kicsit! Mivel foglalkozik? Milyen 
vállalkozásokban van még érdekeltsége?
 - Évtizedek óta dolgozom a turizmusban, tulajdonunkban 
van a Cserkeszőlőn található, 2000 óta működő, 72 szobás 
Napsugár Hotel K., valamint a Gyopárosfürdőn található 
47 szobás szálloda. Mindemellett rendezvényszervezéssel is 
foglalkozunk: a Forster Vadászkastély és Szállodában, 
valamint  a Bodrogi Kúria és Wellness Szállodában évi 80-
120 esküvőt is lebonyolítottunk. Igyekszünk több lábon 
állni, egyik cégrészünk vagyonkezeléssel, egy másik pedig 
Tiszakécskén menyasszonyiruha-készítéssel foglalkozik. 
 - Hogyan került kapcsolatba a szállodánkkal?
 - Egy törzsvendégünk eljött hozzánk a gyopárosfürdői 
hotelba, s elmesélte, milyen kellemetlen szituációba került, 
ugyanis időpontfoglalása volt, a kért előleget is kifizette a 
Gara Hotelnek, de cserébe nem kapott semmit, a foglalása 
nem élt. Mint később megtudtam, az egyik jogvégzett 
károsult felkereste a helyi polgármestert, panaszt nyújtott 
be annak az 1300-1500 fő károsultnak a nevében, akiket az 
előző tulajdonosi kör 2020-2022 februárig összesen 17 M 
Ft-tal rövidített meg, holott az épület 2020 novembere óta 
már zárva volt. A károk nagyságrendje változó: 30.000-
450.000 Ft-ig terjed, a pénz pedig eltűnt. Eljöttünk ide, 
mert fantáziát láttunk ebben a szállodában, elhatároztuk, 
hogy három éven belül felújítjuk egy 4 csillagos minősítésű 
hotellé (a minősítés folyamatban van). Elsődleges célunk 
jelen pillanatban a károsultak üdültetése, megvédve ezáltal 
a szálloda becsületét.
 - Mivel szembesültek az ideérkezéskor? Milyen álla-
potok uralkodtak?
  - Szándékunkban áll megvenni a hotelt, de még csak a 
működtetési engedélye van a kezünkben, ugyanis a szálloda 
tulajdonjoga most még bizonytalan. Tehát formailag ez 
most egy bérlemény, a kialkudott összeg 50%-át már 
kifizettük, s akkor lesz a miénk, ha a tulajdonjogi viszonyok 
rendeződnek. Remélhetőleg a fennmaradó összeget 
elengedik nekünk, mert addig is mi fizetjük a hiteleket, az 
átütemezett adósságokat. A gyógyászati részlegnek pedig 
egyéb cégek, hivatalok (NAV) felé 300 M Ft tartozása van, 

nem fizették a banki hiteleket, kikötötték a vizet, villanyt, 
gázt is (amit azóta sikeresen visszaköttettünk), így csődbe 
ment. A hotel szobáit az itt tartózkodó focisták lelakták 
úgy, hogy megfelelő takarító személyzet hiányában, ha egy 
szoba elkoszolódott, átköltöztek a következőbe, 40 m³ 
szemetet hagyva maguk után. A berendezési tárgyak sem 
voltak egységesek, ugyanis egy ötcsillagos hotel - az 
önkormányzat által megvásárolt - bútorait is áthozták ide. 
Mielőtt bármibe is belefoghattunk volna, első lépés volt a 
bolha- és ágyipoloska-mentesítés 2 millió Ft értékben. 

 
- Átvették-e a teljes személyzetet? Jelenleg van-e felvétel? 
Megfelelő-e a jelenlegi létszám?
 - Jelenleg 20 fő körüli a létszám (ebből 3 fő dolgozott itt 
korábban), 2 fő kivételével mindannyian helybeli lakosok, 
kiváló szakemberek, rugalmas, tisztességes munkás-
emberek. A felszolgáló- és szakácsposzton van még 1-1 
emberhiány. A szállodában található 90 szobából 66-ot már 
rendbehoztunk. Ha a hotel minden szobája lakhatóvá válik 
(1 hónap múlva), akkor az optimális személyzetet 25 főre 
kell emelni. 
- Milyen szolgáltatásokkal várják a vendégeket? 
- A szállodáinkban már bevált, de itt még kuriózum a 
„büféről való kínálás”. Ezzel szeretnénk hagyományt 
teremteni. Nem célunk a korábban megszokott 
tömegétkeztetés, hanem mi svédasztalos. szabadszedéses, 
napi háromszori étkezést kínálunk, nem csak szálló-
vendégeinknek. Ez azt jelenti, hogy a szélesebb kínálatú 
reggeli és a vacsora 3500 Ft-ba, az ebéd - 3 fajta leves, 1 
fajta húsétel, 1 fajta tésztaétel, 1 fajta vegaétel, salátabüfé, 1 
desszert - 1950 Ft-ba kerül. Remek szakácsunk van, aki 16 
évig dolgozott külföldön, s ügyelünk arra, hogy minden-
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kinek az igényeit kielégítsük. Gondolok itt arra, hogy a 
vendégeknek lehetőségük van glutén- és laktózmentes 
ételek fogyasztására is. Az árak szabásánál figyelembe 
vesszük a helyi árakat és a konkurenciát is, tehát a hotelünk 
jelenleg 3 csillagos minősítésű, mi ennek megfelelően elvárt 
szolgáltatást nyújtunk, s ehhez szabjuk az árakat. Ezen 
kívül  mindenhol kiépítettük a wifirendszert (korábban 
csak az alsó szinten volt), a 6 csatornás tévét kibővítettük 
44 csatornás LCD televíziókra. A 15 fős szaunát is 
felújíttattuk a hotelben megszállók számára (korábban a 
fizetős szállóvendégek a focisták miatt innen is 
kiszorultak), ehhez tartozik egy jacuzzi is. A nyári 
időszakban az udvarunkon három medence működik 
kizárólag a vendégeink részére: egy gyógymedence, egy 
úszómedence, egy gyermekmedence. Külön szabadidő- 
szekciónk is van: biliárd, pingpong és konditerem, valamint 
hátul, a gyógyászatnál gondoskodtunk 50 autó parkolási 
lehetőségéről, miután 65-68 m³ szemetet szállíttattunk 
onnan el.

 
- Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
 - Bár már egy 50 M Ft-os fejlesztést véghez vittünk az 
elmúlt három hónapban, a közeljövőben három pályázatot 
szeretnénk beadni (melyek egyeznek a magyar és az uniós 
fejlesztési tervekkel): 1. energetikai, hőszigetelés, 
nyílászárók cseréje, napelem, hőszivattyúk; 2. a saját 
fürdőnk befedése, téliesítése; 3. a szálloda minőségi 
fejlesztése, bútorok, berendezési tárgyak, szekrények (a 
négy csillagos minősítéshez követelmény, hogy ezek egy 
stílusúak legyenek). A gyógyászatot és a szállodát összekötő 
folyosó beázás miatti tetőburkolását már lindab cserepes 

lemezzel megoldottuk. A gyógyászati részlegnek jelenleg 12
törzskönyvi engedélyszáma van, ezt mi ki szeretnénk 
bővíteni, s már folynak a tárgyalások egy - Szegeden 
klinikát működtető - orvoscsoporttal. Elképzeléseink 
szerint napi orvosi felügyelet melletti ellátást tervezünk 
nyújtani a betegeknek, lehetőség lesz a műtétek utáni 
rehabilitációra és bárminemű kezelések helyszíni 
lebonyolítására. Szeretnénk visszahozni az előző tulajdonos 
által teljesen leépített rendezvényszervezést, gondolok itt az 
esküvők helyszíneinek biztosítására. Ehhez már elkezdtük a 
dísztó melletti parkot rendbe rakni, ezt a célt fogja 
szolgálni a kemping melletti terület is. Tervezünk pályázat 
keretében a kempingnél levő cölöpvár helyére egy nagyobb 
fedett úszómedencét létesíteni, ezzel is segítve az általános 
iskolások úszásoktatását. Ha a város a fürdő működtetését 
másra bízná, nem zárkózunk el annak megvétele elől sem, 
mert úgy gondoljuk, a strand, a gyógyászat és a szálloda 
remek egységet alkotna. 
 - Szeretne még valamit mondani olvasóinknak?
 - Csak két dolgot jegyeznék meg. Az egyik: sokaknak 
furcsa lehet, hogy mi senkitől sem kérünk olyan 
szívességet, amely sem nem etikus, sem nem elegáns. A 
tisztességes, legális üzleti kapcsolatokat szeretjük, 
semmilyen svindlerségbe nem megyünk bele. A másik: 
elsődleges szempontunk a szálloda vezetésénél, hogy 
mindig a vendég az első és a legfontosabb, és ehhez a 
későbbiekben is tartjuk magunkat.
 Köszönjük szépen a beszélgetést, sok sikert kívánunk a 
jövőben.

HJVKKI

Sorsfordulat az idősek otthonában
 A következő riportunkban Kiss Jánosnét, az intézmény 
vezetőjét kérdeztük a változásokról.
 - Új fenntartó érkezett az intézményhez. Miért történt a 
változás és ki az új fenntartó?
 - 2008-tól a Békés Megyei Hajnal István Szociális 
Szolgáltató Centrum öt intézményt magába foglalva 
működött, 2022. február 28-ig. Ebben a formában 
részlegként tevékenykedtünk, majd ez év márciusától újra 
önállóvá vált az otthon. A jelenlegi fenntartó a Szent 
Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, amely a 
Hajdúdorogi Főegyházmegye belső egyházi jogi személye. 

A változás előzménye a 2020. évi 
XXVIII. törvény megjelenése, az 
egyházak szociális és gyermekvédelmi 
ellátások terén betöltött szerepének 
megerősítéséről. A törvény a 
következőt mondja ki: 

„Elismeréssel adózva az egyház által vállalt szociális és 
gyermekvédelmi feladatok magas szintű ellátásának, 
továbbá a szociális és gyermekvédelmi feladatellátás 
színvonalának emelése érdekében erősíteni kívánja az egy-
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házakkal való, az Alaptörvény VII. cikke szerinti 
együttműködését a bentlakásos szociális és gyermekvédel-
mi intézményekben élő embertársainkról való 
gondoskodásban”. 
 Erre való tekintettel az országgyűlés törvényt alkotott, 
amelynek részeként valósult meg az intézmény által 
nyújtott szakosított szociális ellátás egyházi fenntartó 
részére történő átadása 2022. március 1-jével. 

  
 - Minden dolgozót átvett az új fenntartó?
 - Az új fenntartónak minden dolgozót szándékában állt 
átvenni. Hetekkel az átadás előtt minden kollégát 
tájékoztattak az átadásról, a munkafeltételekről, az 
általános jövőbeni tervekről. Egy tájékoztatót és 
nyilatkozatot adtak át minden dolgozó részére, melyben 
alaposan összefoglalták az átvétel részleteit. Ennek 
áttanulmányozására, átgondolására 15 nap állt 
rendelkezésre. A fenntartó az átvétel során minden 
munkatársnak biztosította a korábbi fenntartó által 
megállapított béreket, szabadságokat, még a jubileumi 
jutalmakat is. 9 fő, aki nem kívánt tovább az intézményben 
dolgozni, megkapta az évei után járó végkielégítést.
 - Milyen feladatok adódtak a váltással kapcsolatban?
 - Rengeteg munka várt ránk, már az átvételt megelőzően 
is, pl.: leltározás, adatszolgáltatás.  Ahhoz, hogy az 
intézmény működni tudjon, nagyon rövid idő alatt új 
munkatársakat kellett keresni a távozók helyére. A szakmai 
megfelelés mellett fontos kritérium volt az oltások megléte 
és az idősekkel való empatikus bánásmód is. Új működési 
engedélyezési eljárást kellett kezdeményezni, külön a 
szakápolási és külön a főzőkonyhai tevékenységre is. 
Szerződést kellett kötni a szolgáltatókkal, a beszállítókkal, 
orvosokkal, dietetikussal stb. Meg kellett oldanunk a 
mosási tevékenységet is, mert eddig az előző fenntartó 
intézményében történt a mosás. A karbantartási és 
takarítási tevékenységet korábban végző szolgáltatóval is 
megszűnt a szerződés, így ezekre a feladatokra is 
munkatársakat vettünk fel. Az adminisztrációs és 
gazdálkodási feladatokat korábban az integrált intézmény 

székhelyén, Békésen látták el, most ezekre a feladatokra is 
új embereket alkalmaztunk, vagyis összességében a helyben 
foglalkoztatott munkavállalók száma 8 fővel nőtt a 
fenntartóváltással. Mivel a korábbi szolgáltató biztosította 
az eszközöket is, így azok beszerzése is szükségessé vált.
Az egyházi fenntartó minden segítséget megadott, hogy az 
új intézmény működni tudjon, egy tapasztalt, profi 
apparátus vitte végig az átadást. Nem csak eszközökkel, 
hanem szakmai iránymutatással, megbeszélésekkel, 
oktatással segítették a munkát, és teszik ezt a mai napig is. 
Heteken belül egy 7 személyes gépkocsit is biztosított a 
szeretetszolgálat, mely az ellátottak szállítására is alkalmas.
 - Milyen változások történtek a mindennapok során?
 - Ahogy már utaltam rá, a számlázással, pénzügyi fel-
adatokkal, nyilvántartásokkal kapcsolatos ügyintézések 
átszerveződtek, jelenleg is folynak még a feladatelosztások. 
Saját élelmezésvezetőnk lett, ez is nagy változás, mivel 
eddig központilag látták el a feladatot. Nagy könnyebbséget 
jelent, hogy pénzügyileg sokkal nagyobb önállósággal 
rendelkezünk, így ami eddig nehezebben működött, most 
sokkal rugalmasabban megoldható.
 - Módosult-e, és ha igen, akkor miben a lakók élete?
 - Az átvételt hetekkel megelőzően a fenntartó az ellátot-
takat személyesen és írásban is tájékoztatta az átalakulásról. 
Végig azon dolgoztunk, hogy a gondozottakat ne érintsék 
negatívan a változással járó átszervezések. Persze biztosan 
meg kellett szokniuk az új kollégákat, de szerencsére 
nagyon jó csapat van kialakulóban. Fiatal, tettrekész 
kollégákkal gyarapodott a team. A szabadidős programjaik 
jelentősen bővültek a két új terápiás munkatárs jóvoltából, 
akik minden nap valami új ötletet valósítanak meg. 
Újraszervezik az énekkart, citerázni tanítják az arra 
vállalkozókat, kirándulnak, sütögetnek, varrogatnak stb. 
Reményeink szerint újra megrendezzük a hagyományos 
családi napunkat, ami a koronavírus-járvány miatt 
elmaradt, arra is készülnek az ellátottak különböző 
műsorszámmal. Július 1-jétől lelki vezetőt is kap az 
intézmény, akit Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya rendel 
erre a feladatra. A lelki vezető rendszeresen részt vesz majd 
az intézmény életében, lelki gondozást végez, segíti az 
ellátottak mindennapjait és a munkatársak lelki 
feltöltődését. A lakók élete tehát remélhetőleg csak pozitív 
irányba fog változni, főképpen, ha a fejlesztéseket is sikerül 
majd ütemezetten megvalósítani.
 - Az otthonba való bekerülés menetében, lehetőségében 
történt-e változás?
 - A bekerüléssel kapcsolatban nincs változás, csak amivel 
eddig is kiegészült. Mindig az aktuális NNK eljárásrend 
előírásait alkalmazzuk. Jelenleg akkor szükséges Covid-
teszt, ha Covid-19 fertőzés (pl.: légúti tünetek) gyanúja áll 
fenn. Ebben az esetben az ellátást igénylő háziorvosa által 
elvégzett Ag-gyorsteszt-vizsgálat szükséges. Amennyiben 
ilyen irányú gyanú nem merül fel, úgy a teszt elvégzése 
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szükségtelen. Továbbra is bekerülési feltétel a jogszabályi 
előírás szerinti III. fokozatú, de a köznyelvben talán jobban 
ismert, „4 órát meghaladó” gondozási szükséglet, melynek 
vizsgálatát előgondozás alkalmával végezzük el.
A nagykapunál egy hírablakot alakítottunk ki, ahová 

mindig kitesszük az aktuális információkat. Bármilyen 
változás van, arról a lakókat és a dolgozókat is 
tájékoztatjuk, akik szintén tudják a hozzátartozókat 
informálni. A jelentősebb változásokról – ahogyan az 
intézményi eseményekről – is a szeretetszolgálat honlapján 
adunk hírt, illetve, ha a hozzátartozók figyelemmel kísérik 
az interneten ezeket az eljárásrendeket, az NNK vagy a 
SZÁP portált, akkor otthonról is hiteles információhoz 
juthatnak, de telefonon is szívesen nyújtunk tájékoztatást.
 - Milyen egyéb változások várhatók a jövőben?
 - Az első fontos célunk, hogy mielőbb feltöltsük az üres 
férőhelyeket. A járványhelyzet okozta korlátozások miatt 
folyamatosan több üres férőhellyel rendelkezünk.
A költségvetés részletei kialakulóban vannak, 
feltérképezzük a várható kiadásokat, ami a mai helyzetben 
nehezebb, mint eddig bármikor, mivel nem mindennapos 
úgy tervezni, hogy világjárvány és háború hatása is sújt 
bennünket. Van rövid távú és még több hosszú távú 
tervünk, ami anyagi forrás függvényében, a fenntartó 
jóváhagyásával jöhet létre. Már az átvételkor kikérték a 
véleményünket, javaslatainkat a beszerzéseket, 
fejlesztéseket illetően. Pontosan még nem tudom felsorolni, 
hogy mikor mi fog megvalósulni, de szeretnénk 
bútorvásárlást, épületfelújítást, és megvizsgálnánk a bővítés 
lehetőségét is. Most az a legfőbb cél, hogy a legnagyobb 
hiányosságokat pótoljuk, és az ellátottaknak biztonságos, 
békés otthont nyújtsunk, a dolgozóknak pedig biztos 
megélhetést, megfelelő munkakörülményeket, egy jó 
csapathoz való tartozást. 
 
Köszönjük a beszélgetést, további sok sikert kívánunk!

 A 26 éves Füzesgyarmati Mazsorett Együttes Csillagfürt 
csoportjával részt vettünk a XIV. Hajdúböszörményi 
Országos Mazsorett Fesztiválon. Az eseményre 
szorgalmasan készültünk, a II. korcsoportba lépve 
igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint helytállni.
 A rendkívül színvonalas rendezvényen, Pompon 
kategóriában ezüst oklevelet szereztünk.
 A Csillagfürt csoport tagjai: Bánsághy Lara Ágnes, Budai 
Martina, Czibi Erzsébet, Somogyi Jázmin, Textor Sára 
Andrea, Vigh Bianka és Vigh Dorina Ilona.
 Köszönjük szépen  Füzesgyarmat Város Önkormányzata és 
a Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány támogatását.
 Köszönjük szépen a szülők, a hozzátartozók pozitív 
hozzáállását, anyagi áldozatvállalását és a sok segítséget.

Mazsorettsiker Hajdúböszörményben

Macskinné Pór Erzsébet
 művészeti vezető
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 A május a tanév utolsó olyan hónapja, amikor végig tanítás 
van, ezért aztán igen elfoglalt időszak ez az iskola életében. 
Folyamatosan zajlott a kötelező úszásoktatás, hétről hétre 
más osztálynak, illetve nagy szerepet kapott az országos 
kompetenciamérés is. Idén először online mérték fel 
diákjaink tudását 6. és 8. évfolyamon a matematika, a 
szövegértés, az idegen nyelv és a természettudomány 
területein. 
 A Lázár Ervin Program keretein belül a harmadikosok 
meglátogatták a Munkácsy Múzeumot, a nyolcadikosok az 
Eiffel Műhelyházat, az elsősök pedig a békéscsabai 
Napsugár Bábszínházban jártak. Idén csatlakoztunk az 
„Énekelj az erdőben” programhoz, a 3., 4. és 5. évfolyam 
pedig népzenei koncerten vett részt a Közösségi 
Központban. A vésztői Horgász Sulikupa versenyen 
iskolánk csapata harmadik helyezést ért el. A csapat tagjai: 

Csák Enikő, Bálint Marcell, Szőke Levente ötödik 
osztályos diákjaink. 

  

 
Idén is megrendeztük az alsósok számára az iskolai 
Komplex Tanulmányi Versenyt, ahol a következő 
eredmények születtek: 
1. évf.: I. Köleséri Hanna, II. Nagy Andrea Emma, 
             III. Tarr Anita és Szabó Stella
2. évf.: I. Kincses Ábel Józsué, II. Kiss Diána, 
              III. Szőke Zoltán és Gyáni Ágoston
3. évf.: I. Czakó Virág, II. Budai Regina, 
              III. Szántó Virág
4. évf.: I. Sándor Zita, II. Fehér Máté, 
              III. Szénási Boglárka  
 Az Alapfokú Művészeti Iskola tanszaki bemutatói  is 
sikeresen lezajlottak ebben a hónapban a társastánc, 
festészet és grafika, színjáték továbbá billentyűs 
tanszakokon. A Kísérletezők Klubja tagjai megtartották a 
Kísérletezők délutánját, ahol a tanév során elvégzett 
kísérleteiket mutatták be a többieknek az 5. és 6. 
évfolyamon. 
 A hónap végén a Tehetségnap keretein belül meghívott 
vendégeknek bemutattuk az iskolánkban folyó 
tehetséggondozó munkát és annak eredményeit, pár élőben 
előadott és videóra felvett anyag segítségével.

Bánfi Attila
intézményvezető

Iskolai hírek

A véradásra hozd magaddal a személyi 
igazolványodat, taj- és lakcímkártyádat!

Helyszín: Közösségi Központ
Füzesgyarmat, Mátyás utca 10.

Időpont: 2022. július 23.
 (kedd)

9 órától 12 óráig
További információ: 

Suchné Szabó Edit
+3670/7015953 
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Gratulálunk a gyermekek születéséhez!

Születések

2022. 05. 18. - Tóth Ákos Márton
2022. 05. 23. - Nagy Marcell Sándor

2022. 05. 24. - Vlaszáts Péter
2022. 06. 01. - Nagy Csanád

 2022. május 9-én 14 órai kezdettel a Közösségi 
Központban tartottak előadást Szokolay Dongó Balázs és 
barátai. Bartók Béla Békés megyei gyűjtése alapján 
állították össze műsorukat, melyet egyaránt szántak 
gyerekeknek és felnőtteknek. A koncerten képviseltették 
magukat mind a pásztorélet (furulya, citera), mind a népi 

zenekarok hangszerei (hegedű, brácsa, cimbalom), 
melyeket egyesével is bemutattak a közönségnek. A magas 
fokon képzett művészek tartalmas előadását a résztvevők 
lelkes tapssal jutalmazták.

Bartók Béla nyomában

HJVKKI

 A Füzesgyarmati Hagyományőrző Egyesület 
Népdalköre részt vett a XII. Országos Nyugdíjas Ki Mit 
Tud és a Népek Tánca-Népek Zenéje vetélkedő 
döntőjében, melynek helyszíne a Siófok Aranypart, Hotel 
Európa rendezvényháza volt. A háromnapos program 
2022. június 07. és 09. között zajlott. Az első nap nagy része 
több átszállással megtűzdelt hosszadalmas vonatozással telt 
el, mire megérkeztünk a csodálatos Balaton partján lévő 
hotelba, a Hotel Európába. Délután egy hajókirándulás 
következett, a napot pedig ismerkedési est zárta, ahol 
éjfélig tartott a mulatság. A második nap városnézéssel 
kezdődött, majd a délutáni próbát követően vártak 

bennünket a rendezvényházban, ahol már folytak a 
meghallgatások. Az ország minden területéről érkeztek a 
fellépők, tánc, ének és más tréfás jelenetek színesítették a 
műsort. Mi 17:00 óra környékén kerültünk sorra. 
Dalcsokrainkat a Sárrét népdalgyűjtéséből állította össze 
tanár úr, melyek Dr. Mező Judit nevéhez köthetők. Első 
dalcsokor: Sárréti népdalok, Voltam a gyarmati pincében…
Második dalcsokor: Bihari népdalcsokor, Nyitva van a 
barna kislány ablaka… Amikor elkezdtük az éneklést, síri 
csend lett, nagy figyelem kísérte a fellépésünket, majd 
hatalmas tapssal fejezték ki tetszésüket. A vetélkedő után 
búcsúestet tartottak. Jóleső érzés volt kicsit oldottabban 
táncolni, hisz már túl voltunk a megmérettetésen. Az 
eredményhirdetésre másnap került sor. Nagy öröm töltött 
el bennünket, hogy ismét bizonyíthattunk, megálltuk a 
helyünket, a legmagasabb elismerést értük el: „kiemelt 
arany”. 
 Köszönet illeti dalostársaimat és felkészítő tanárunkat, 
Györfi Gyulát, aki hétről hétre tanít minket immár 39 éve. 
Mindez az Önkormányzat és Koncz Imre polgármester úr 
támogatásával valósulhatott meg. 
Köszönöm a népdalkör nevében. 

Népdalkörünk sikere Siófokon

Fekete Jánosné
az egyesület elnöke
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2022. május 5-én vendégünk volt a Közösségi Központban 
az Esztergomi Várszínház igazgatója, a Jászai Mari-díjas 
színművész, rendező: Horányi László. A füzesgyarmatiak 
már találkozhattak vele az elmúlt évben, a nagysikerű 
Sinka István emlékesten. A „Szívemtől szívedig” című 
előadáson a közönség most a líraibb versekből és dalokból 

összeállított válogatásban gyönyörködhetett. A műsor 
repertoárjában klasszikus és modern szerzők egyaránt 
helyet kaptak. Gitárjátéka, képzett hangja, tehetséges 
előadásmódja teljesen magával ragadta a nézőket. 
Reményeink szerint nem utoljára látogatott el hozzánk.

Gondolatok a szeretetről és a szerelemről

HJVKKI

 2022. május 27-től egy hónapon át új időszaki kiállítással 
és könyvbemutatóval jelentkezett a Csánki Dezső 
Helytörténeti Egyesület. Füzesgyarmat rejtett (és kevésbé 
rejtett) helyi értékei közül ezúttal 27 alkotó tevékenységébe 
pillantottunk be a Hungarikum Bizottság és az 
Agrárminisztérium pályázatának jóvoltából. A kiválasztott 
alkotók közül van, akiről már hallottunk, van, aki most 
mutatkozott be, és van, aki már országos szintű 
rendezvényen díjat kapott, de mi most láthattuk először a 
munkáját. A kiállításon, a könyvbemutatón, a megnyitó 
ünnepségen túl az egyesületünk új kiállítási bútorokkal is 
gazdagodott.
 A HUNG-2020-as pályázat is azért született meg, hogy 
elősegítse a nemzeti értékek megőrzését a következő 
generációk számára, hogy azok mindennapjaink részévé 
váljanak és maradjanak a következő generációk számára is. 
Hol kezdődik a nemzeti értékek megőrzése? Valószínű, a 
helyi értékek, a teremtett világ és a teremtő tevékenységek 
értékeinek felismerésével, hogy földi létezésünket 
ösztönösen magasabb minőségbe emeljük: 

„Egy homokszemben lásd meg a világot, 
 egy vadvirágban a fénylő eget, 

 egy órában az örökkévalóságot, 
 s tartsd a tenyeredben a végtelent!”

 Tartsd tenyeredben… és tegyél hozzá! Így a következő 
lépés lehet az újabb értékek alkotása, létrehozása. Ez lehet 
akár egy homokszemnyi is, de óriási is. Tudjuk, teszi ezt 
napról napra sok-sok ember. Ezeket a rejtett értékeket is 
meg kell találnunk, fel kell tárnunk mindannyiunk 
hasznára. A cél az, hogy a fiatalok kultúrája, értékteremtő 
tevékenysége a múlt hagyományait ismerje, abban 
gyökerezzen, s abból hozzon új hajtásokat. Hogy a 

világkultúra térhódítása mellett is megmaradjunk 
magunknak. 
 A megnyitó ünnepségen 102 vendégünk volt, s hallgatta 
meg három reményteli fiatal – Szabó Bettina, Szőke Zsófia 
és Zsibrita Hanna – kiemelkedő tolmácsolásában egy-egy 
alkotó művét. Ezzel a helyi „lelki táplálék” kóstoltatásával 
adtuk át a teret a látványnak, az olvasgatásnak és a valódi 
ízeknek. Nagy öröm, hogy a megnyitót követően jóval több, 
mint százan látogattak meg bennünket. A kiállításunk 
képes beszámolóját a továbbiakban is keressék a CSD 
Helytörténeti Egyesület Facebook oldalán. 
 Most úgy tűnik, hogy az egyesületünk egy útnak a végére 
ért. Sok-sok körülmény, korlát miatt úgy érezzük, ez az út 
még nem teljes, nem ért véget. Észben tartjuk, hogy ez a 
munka igenis folytatást kíván. Kérjük mindazokat, akik 
indíttatást éreznek arra, hogy további helyi értékek 
megőrzésében közreműködjenek, adjanak hangot 
jóindulatú, pozitív véleményüknek. Keressenek bennünket, 
vagy forduljanak a könyvtárban elérhető Települési 
Értéktár Bizottsághoz. 

Füzesgyarmat rejtett helyi értékei (HUNG-2020/6193)

Csánki Dezső 
Helytörténeti Egyesület
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A Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatója
   Zöldhulladék szállítása: 2022. 07. 13., szerda, Szelektív hulladék szállítása: 2022. 07. 20., szerda

 2022. május 25-én, a Hegyesi János Városi könyvtár és 
Közművelődési Intézmény a helyi civil szervezetekkel 
együttműködve a Kastélypark Fürdő területén látta 
vendégül az alsós gyermekeket.  Az elmúlt évben jól bevált 
gyakorlathoz hasonlóan most is több állomáson 
próbálhatták ki magukat a gyerekek. Volt kötélhúzás, 
zsákban futás, célba dobás, íjászkodás, szörp- és 
gyógynövény-felismerés, játszhattak régi népi játékokkal, 
megismerkedhettek néhai iskolai eszközökkel; fűzhettek 
gyöngyöt, cukor, csoki, kürtőskalács, légvár és óriás 
csúszda várta őket. Lelkesen közreműködtek Mohos Péter 
vidám, interaktív gyerekműsorában. 

 Köszönjük Kincses Lászlónak, a Semita Forte Közhasznú 
Nonprofit K. ügyvezetőjének és a Darvas Konyha 
dolgozóinak az önzetlen támogatásukat, a finom 
kenyérlángost, a limonádét, és minden segítőnek a 
közreműködést!
 Az óvodás és bölcsődés korosztálynak Rózsás Viktória 
zenés műsorával kedveskedtünk gyermeknap alkalmából.

Gyereknap 2022.

HJVKKI


