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A hátrányos helyzetû füzesgyarmati gyerekek idén harmadjára tölthettek el egy 
hetet a Családsegítô Szolgálatnak köszönhetôen a Füles táborban.  4. oldal

Ajánló 

egy fiAtAl színésznô 
bemutAtkozásA
A TV2 sorozatából is is-
mert Földesi Ágnessel 
ismerkedhetnek meg a 
Füzesgyarmati tehetsé-
gek c. rovatban.  2. oldal

DíjAkAt kAptAk A Diá-
kok és A sportolók
Az intézményvezetôk és a 
sport egyesületek felter-
jesztése alapján díszok-
levéllel és támogatással 
jutalmazták a legjobb diá-
kokat és sportolókat. 
 3. oldal 

Ajánló

táborjáró
A nyár folyamán számos 
táborban vehettek részt 
a gyarmati gyerekek. 
Errôl olvashatnak színes  
beszámolókat.  4-6. oldal

ikrekkel bôvült A 
nAgy csAláD
Augusztusban született 
Jázmin és Máté. A Veres 
családban immár nyolc 
gyermek cseperedik. 
 6. oldal

tisztA levegô - moz-
Dulj érte! Szeptember 
20-án autó mentes nap 
Füzesgyarmaton. 8. oldal

egy nehéz élet kilencven éve

Kilenc évtized, csaknem három emberöltô, rendszerek, harcok, há-
borúk, halálok és életek születése, íme, az ember útja egy mondatban 
összesûrítve. A napokban Bere Károly és munkatársai köszöntötték Mak-
ra Józsefné Erzsike nénit születésnapja alkalmából, aki betegsége miatt 
állandó egészségügyi felügyeletre szorul, ezért most itt él, a város szoci-
ális gondozójában. Szeretett családja és az Otthon helyi vezetôi is részt 
vettek köszöntésén.

Élete cselédsorssal indult Budán, a háború és a bombázások szétrom-
bolják mind azt a kis biztonságot, ami a szegénységében is összetartó 
családnak adatott. Az élet szeretete, ami erôt adott a beteg férj gondo-
zásához, majd az özvegyi lét monoton küzdelmeihez. Gyermekeit méltó-
sággal nevelte és tanítatta, nem kis büszkesége az, ma is sikeres életük, 
nem beszélve a hat remek kis unokáról és a két dédunokáról. 

Könnyes szemmel köszöngeti az elismerést, nem is érti, minek ez a fel-
hajtás, hiszen természetes, hogy az ember arra született, hogy teljesítse 
feladatát. Sután szorongatja a virágcsokrokat, a polgármester kezét, öleli 

szeretteit, s talán egy picit most boldogabb. Kilencven évbôl egy pillanat. Ami csak az övé. Isten éltesse Erzsike néni!

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, önkormányzati képviselô

születések

AuGuSzTuS
Nagy Regina 08.12.
Pozsgai Luca 08.16.
Veres Jázmin 08.20.
Veres Máté 08.20.
Nagy Nándor 08.23.
Köleséri Dóra 08.23.

házAsságkötés:

2013. augusztus 3-án került sor
Polgárdi Alexandra és Nagy Gábor, 
2013. augusztus 10-én Köleséri 
Julianna és Varga Lajos, 2013. au-
gusztus 16-án Csató Emília és RucK 
György házasságkötésére.
Sok boldogságot kívánunk a
fiatal pároknak!
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füzesgyArmAti tehetségek…
Ebben a hónapban ismét egy fiatal tehetséges színészt szeretnénk 

bemutatni az újság olvasóinak. Földesi Ágnes beszélt életének fonto-
sabb állomásairól, terveirôl. 

…Nagyon szerettem játszani. Anyu leterített egy plédet a kertben, 
és órákig el tudtam szórakoztatni magam. Mindig is voltak barátaim, 
de valamiért ragaszkodtam az egyedülléthez.  A legtisztább emlékképe-
im óvódáskoromból valók, amikor keservesen megtanultam bekötni a 
cipôfûzômet, vagy amikor addig nem álltam fel a kis asztal mellôl, amíg 
nem lett „tökéletes” az a rajz. Mind a mai napig számomra ez okozza a 
legnagyobb nehézséget. Felismerni és elfogadni azt, hogy vannak hely-
zetek, események, dolgok, ahol nem lehet, nem kell „leg”- nek lenni. 
Talán az iskolai évek kezdetekor találkoztam ezzel elôször. És az, hogy 
reggel fel kell kelni, végig kell ülni az órákat, és igenis, meg kell írni azt a 
házifeladatot... Nem volt könnyû. A magyar nyelv és az irodalom, amel-
lett az idegen nyelvek kötöttek le. Igyekeztem mindenbôl jól teljesíteni, 
de a Gimnáziumban már csak ezek foglalkoztattak leginkább. Viharos 
kamaszkorom volt, ezért olyan plusz elfoglaltságot kerestem, amit em-
berek közt mûvelhetek, és értéke van. Nagyon szerettem a verseket, az 

általános iskolai magyar tanáraim szerettették meg velem, rengeteg szavalóversenyen voltam, hóbortommá vált a ver-
sengés. Ez egy szempontból szerencsés volt, de az elsô néhány bukás után hamar fel akartam adni a harcot. Általános 
iskolában Mészárosné Klárika néni és Köleséri Gabriella indítottak egy színjátszókört, majd amikor átkerültem a Péter 
András Gimnáziumba, hallottam Pándiné Csajági Marika néni színjátszó csoportjáról. Nagyon örültem, hogy hasonló 
gondolkodású fiúkkal és lányokkal találkozhattam, de leginkább azt szerettem, hogy elfogadták a szélsôségeimet.  
Egy angol nyelvû színjátszó találkozó alkalmával találkoztam Szente Éva Kisannával, aki a zsûriben foglalt helyet, aki a 
Békéscsabai Színistúdió egyik tanára. Elmentem felvételizni, és elhatároztam, hogy hetente kétszer beutazom Békés-
csabára. A Színistúdiót egyre kevésbé látogattam, letettem az angol nyelvvizsgát, majd emelten leérettségiztem belôle, 
elkezdtem oroszul tanulni, közben magánének órákat vettem, szavalóversenyekre jártam, de csak azért, mert jól esett. 
Békéscsabán musical-hakni lett volna, hátul vokáloztam - mi mást csinálhattam volna -, de én beteget jelentettem, és 
elmentem az akkori Színitanház nyílt napjaira a Jókai Színházba. Imádtam! A következô két évet a színház falai között 
tölthettem el. Persze még volt egy gimnáziumi évem, de ezzel párhuzamosan leérettségiztem. Nagyon szerettem azt 
a két évet Békéscsabán.  A színházi szabályok már olyan „szabályok” voltak, amiket könnyen el tudtam fogadni, mert 
ezek inkább szertartásoknak hatottak, mintsem kötelezô köröknek.Nehéz volt, hiszen sok dolgot fel kellett adnom, a 
kapcsolataim megszakadtak a „külvilággal”, ez késôbb egyensúlyba került, de nagyon sok idônek kellett eltelnie, mire 
kialakítottam egy bizonyos értékrendet, és ez most is folyamatban van. Nagyon hálás dolog vidéki színházban dolgozni. 
Igaz, én csak a Csárdáskirálynôben statisztáltam, késôbb Shakespeare Lóvátett Lovagok címû darabja (Rosaline) pedig 
ifjúsági bérletben futott. Megtanultam, hogyan kell egy színházban létezni, és ez nagyon fontos. Sok színészképzô van 
az országban - bár szerencsére az utóbbi években leépítésfélben vannak-, ahol nem tanítják az alázatot. „Legyetek 
szerények, mert minden okotok megvan rá.”- nekünk ezt tanították.

Emellett voltunk Horvátországban, itt Eszéken sok ismerôsre tehettem szert a környezô országokból és Angliából, 
Gyulán a Shakespeare Fesztiválra kétszer is hívtak minket. Nagyszerû külföldi elôadókkal találkozhattam Londonból, 
nagyon sokat beszélgettünk az itteni és az ottani színjátszásról. Az ember sohasem tudhatja, hová vezet az útja. Nem 
vártam meg a harmadévet, Budapestre jöttem. Úgy éreztem, „szét kell néznem”. Megint csak attól féltem, hogy lema-
radok valamirôl, új stílust szerettem volna tanulni, új emberekkel találkozni. Nehéz volt elszakadni, de nagyon húztam 
ide, az akadémiára. Felvettek, és most a második évemet töltöm itt. Hazudnék, ha azt mondanám, nem mocorog ben-
nem ismét valami. Tavaly beadtam a jelentkezésemet Veszprémbe színháztörténeti szakra, újraérettségiztem emelten 
magyarból, de nem indult a szak. Castingokra jártam, így kerültem a TV2-höz. Jeleneteket kellett csinálnunk, többször 
visszahívtak, és novembertôl már forgattam. Emellett a Magyar Színházban nem tudok szerepet vállalni, viszont így 
több energiát fektethetek az akadémiai feladatokra.

Hazudnék, ha azt mondanám, nem élvezem a forgatásokat, hiszen sok érdekes emberrel találkozhattam, és ta-
pasztalatot szerezhettem a kamerák elôtt. Mindezek ellenére számomra ez csak munka, ami megélhetést biztosít, és 
kapcsolatokat alakíthatok ki általa. Az emberek általában csak a habot vélik benne fölfedezni, a másik véglet pedig, 
hogy elítélnek. Úri passzió manapság azt képzelni, hogy, ha az ember szorgalmasan tanul, az ölébe pottyan minden, 
legfôképpen ebben a szakmában. Napi vitába keveredem a környezetemmel ezzel kapcsolatban. Hiszem azt, hogy ez 
is egy út, ami vezet valahová.

Nyáron lehetôséget kaptam Rómába költözni. A nyelvtudásomat kellett volna hasznosítanom, de én inkább ezt vá-
lasztottam. Nem tudom, meddig és hogyan tovább, de nem érzem a helyzetemet kilátástalannak. Kétszer jelentkeztem 
mind a Szímûvészeti, mind a Kaposvári Egyetemre. Általában a második fordulóig jutok, ilyenkor folyton azt mondják, 
hogy van egy bizonyos stílusom, amilyen vagyok, ezzel nem tudnak mit kezdeni. 

Én igyekszem most már kicsit „univerzálisabbá” tenni magam, de leginkább olyan dolgokat keresek, amiket élvezek. 
Szeretnék megtanulni valamilyen hangszeren, szeretnék olasz vagy francia nyelven beszélni, valamilyen új mozgás-
formát tanulni. Szeretnék külföldre menni, de nem örökre. Én szeretek a fôvárosban létezni, de gyakran hazahúz a 
szívem… Lejegyezte: Suchné Szabó Edit
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önkormányzAti hírek

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testületének 20/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete 6.§ (3) be-
kezdésében biztosítottak alapján megyei illetve országos szinten eredményesen szereplô tanulókat és a sportszerve-
zetekben sportolókat, az intézményvezetô, illetve a sportegyesület elnökének felterjesztése alapján eredményességi 
juttatás elismerésben részesítették.

A füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat felterjesztése alapján:

• A bendegúz gyermek- és ifjúsági Akadémia felmenô rendszerû nemzetközi  NyelvÉSz Országos Anyanyelvi 
Tanulmányi Verseny megyei döntôjén elért ii. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesült: székely tamás 2.c o. tanuló.

Díszoklevél elismerésben részesült felkészítôje köleséri gabriella tanítónô. • A Herman Ottó országos Természet-
ismereti Verseny országos döntôjén elért vi. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban 
részesült: nemes hajnalka 6. c osztályos tanuló.

Díszoklevél elismerésben részesült felkészítôje gorgyánné nagy Annamária tanárnô.

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület felterjesztése alapján:
• Twirling országos döntôn „B” junior szinten elért iii. helyezésért, valamint freestyle párosban elért ii helyezé-

sért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült: novák vivien 8. b o tanuló.
• Twirling országos döntôn „B” senior szinten elért iv. helyezésért, valamint freestyle párosban elért ii. helyezé-

sért díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült: túri judit tanuló.
• Twirling országos döntôn „D” junior szinten elért iv. helyezésért  díszoklevél elismerésben és eredményességi 

támogatásban részesült: oláh panna tanuló. 
• Twirling országos döntôn „C” junior szinten elért vii. helyezésért  díszoklevél elismerésben és eredményességi 

támogatásban részesült: kovács gréta tanuló.
Díszoklevél elismerésben felkészítôjük gál ágnes.

A Hegyesi Kick-box Sport Egyesület felterjesztése alapján:
• Diákolimpia kick- box országos döntôn light contact Kadett 1, 50 kg-ban elért ii. helyezésért,
• Diákolimpia kick- box országos döntôn semi contact  Kadett 1, 50 kg-ban elért iii. helyezésért díszoklevél elisme-

résben és eredményességi támogatásban részesült: fábián ilona rita. 
• Diákolimpia kick- box országos döntôn light contact Kadett 1, 37 kg-ban elért ii. helyezésért,
• Diákolimpia kick- box országos döntôn semi contact  Kadett 1, 37 kg-ban elért iii. helyezésért díszoklevél elisme-

résben és eredményességi támogatásban részesült: fábián leila beatrix.
• Diákolimpia kick- box országos döntôn light contact  junior,  89 kg-ban elért  i. helyezésért, Semi Contact, 89 

kg-ban elért ii. helyezésért,
• A szegedi világkupán elért i. ii. iii. helyezéseiért,
• Az utánpótlás Magyar bajnokságon Junior 84 kg-ban elért I. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményes-

ségi támogatásban részesült: vida balázs.
Díszoklevél elismerésben részesültek felkészítôik gasparik róbert 2 dan, guruczi sándor 2 kyu és fábián mihály 

2 kyu.

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület felterjesztése alapján:
• a 2012/2013. évi kézilabda megyei utánpótlás bajnokságban elért 2. helyezésért díszoklevél elismerésben 

és eredményességi támogatásban részesült a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület leány utánpótlás kézilab-
da csapata.

A csapat tagjai: zsíros Patrícia, Herczeg Szabina, Bíró Nóra, Kovács Janka, Szabó Réka, Bujdosó Judit, Gyuricza Edit, 
Fodor Csilla, Peri Fruzsina, Nagy Erika, Szekeres Bianka, Szabó Roberta.

 Díszoklevél elismerésben részesül a csapat edzôje, kovács gábor.
A füzesgyarmati Sportkör felterjesztése alapján
• a 2012-2013. évi megye I. oszt. Bajnokságban elért iv. helyezésért díszoklevél elismerésben és eredményességi 

támogatásban részesült a Füzesgyarmati Sportkör Labdarúgó szakosztálya:
A labdarúgó csapat tagjai: Földesi Ambrus, Mészáros Csaba, Elek Sándor, urbán Sándor, Novák Lajos Roland, Tóth 

Lajos András, Gyáni Roland, Bajnók Imre, Tóth Norbert, Bakk Ádám, Elek Tamás, Boros Tibor, Fábián Ottó Olivér, Vá-
mos László Károly, Takács György, Kiss Dávid Kristóf, Kiss Csaba, Pálinkás Roland, Farkas zsolt, Komróczki Szabolcs, 
Salya Martin.

Díszoklevél elismerésben részesült a csapat edzôje: boros tibor vezetô edzô, hajdú csaba edzô.

A füzesgyarmati  Lovasbarátok Egyesülete felterjesztése alapján
 • a Fábiánsebestyénben 2013. május 2-5-ig lezajlott Fogathajtó Világkupán akadályhajtásban elért vi. helyezé-

sért, a 2013. június 5-9-én Vecsésen megrendezett Fogathajtó Világkupán akadályhajtásban elért iv. helyezésért 
díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesült galambos nándor roland.
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táborjáró
mArgArétA tábor

Azok a fiatalok és gyerekek, közöttük igen hátrányos helyzetûek 
is, akik a Margaréta Egyesület nyári táborában programként a re-
formátus templom tornyának megmászását választották, láthat-
ták milyen gyönyörû a város madártávlatból, és talán azt is, milyen 
messze látni a magasból. Öt napig élvezhették Támogatóink (fô 
támogató az Önkormányzat) jóvoltából, hogy milyen a kulturális 
sokszínûség és a programválasztás szabadsága.

A keretet a napi programokhoz a Kastélyparkfürdô Kft. jóvol-
tából a víz, a strand gyönyörû környezete adta. Az egyesület segítôi, és itt ismételten megemlíteném a helyi önkor-
mányzatot és a Golden Pallet Kft-t, minden lehetséges módon (sütemények, gyümölcsök, finom ebédek halmaza) 
igyekeztek a táborozók kedvébe járni. 

A kézmûves foglalkozásokon az alkotás örömét, a lovagoltatáson az ember és állat kapcsolatát, a szabadfoglalkozá-
sokon a legfontosabbat – a közösség jellemformáló erejét tapasztalhatták meg a táborlakók. Köszönet ezért minden 
felnôttnek, aki szabadidejét és energiáját áldozta a gyerekek jólétének biztosításáért, köszönet a Támogatóknak a 
lehetôségért! Éltünk vele.

Margaréta Családos Egyesület

füles tábor

Idén harmadjára is megrendezésre került a 
helyi Családsegítô Szolgálat jóvoltából a Füles 
tábor, ahol hátrányos helyzetû füzesgyarmati 
gyerekek töltöttek el egy hetet.

Programjaink között próbáltunk a háztar-
tási élet mindennapjaiba betekintést engedni 
a gyerekeknek, mint például állattartás, nö-
vénytermesztés, kenyérsütés. De izgalmas, 
nem mindennapi eseményekben is részük le-
hetett, például: méhész bemutató, tûzoltás.

Meglátogatott helyszíneink: Füzesgyarmati 
Elszármazottak Baráti Egyesületének házában lángos sütés, a Gergely tanyán tanya bejárás és szórakoztató ügyességi 
feladatok, az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnél tûzoltás. Budai Janó segítségével gyertyát öntöttek, és Barkóczi Sándor 
elmondásai alapján megismerkedhettek a méhészet rejtelmeivel is.

A programok helyszínein mindig nagy szeretettel fogadtak bennünket, ezért nagyon hálásak vagyunk, köszönjük még 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat támogatását és a Reál Földi Csemege felajánlását.

Tábor záráskor értékeltük a tesztlapokat, és a magaviselet alapján kihirdettük az eredményeket. Mind a négy csapat 
sikeresen teljesítette a heti feladatokat. (Kék Delfinek, zöld Békák, Sárga Méhek és a Barna Csigák)

Úszótábor
2013. július 1. és 5. között immár 5. alkalommal került meg-

rendezésre az Úszótábor Füzesgyarmaton a Kastélypark Fürdôben. 
A résztvevôk Berettyóújfaluból érkeztek. Két edzô vezette az úszó 
edzéseket: Kurtán Mónika és Major-Pucsok Albert, akik kifejezet-
ten az úszótábor miatt látogattak városunkba. 

Kurtán Mónika elmondta, nagyon színvonalas mind a Kiskastély 
Fogadó, ahol megszálltak, mind a Kastélypark Fürdô, amely a tá-
bornak ad helyszínt. 

Kérdéseinkre válaszolva az edzôk megosztották velünk szemé-
lyes tapasztalataikat, mely szerint a berettyóújfalui fürdôvel szem-
ben elônyös a Kastélypark Fürdô e tábor megrendezésére, hiszen 

rendelkezésükre áll a tanuló és az úszómedence is, és ezek nyílt vizûek. Az elôzô években színvonalasabbnak bizonyult 
a Kastélypark Fürdô, tavaly viszont felújításra került a Berettyóújfaluban lévô strand is, így mára már ott is hasonló szol-
gáltatásokkal várják a vendégeket. Mégis a Kastélypark Fürdôt tartják a tábor szervezôi legmegfelelôbb helyszínnek, 
hiszen így más légkört tudnak biztosítani a gyermekek számára. Kurtán Mónika kiemelte, hogy az elôzôekben felsorolt 
elônyök által az úszótábor csapatépítô jellegûvé válik.

A táborozó gyermekek nagyon élvezték a hét programjait, és többen elmondták, hogy az elkövetkezendô években 
is el szeretnének jönni.

Kurtán Mónika és Major-Pucsok Albert egyetértettek abban, hogy a jövôben is, a hagyományoknak megfelelôen 
szeretnék megrendezni ezt a tábort.  Forrás: Tourinform Körös-Sárrét



5

iDegen nyelvi tábor 2013.

Július 29-tôl augusztus 02-ig került sor az angol-
német idegen nyelvi táborra. Szokásunkhoz híven 
a Kossuth utcai iskolatelepünkön rendezkedtünk 
be 1 hétre. 4 csoportban, 4 nevelôvel dolgoztak 
a gyermekek a délelôtti angol és német órákon. 
74 gyermek vett részt a táborban, az óvódás ko-
rútól a középiskolásig minden korosztály képvisel-
tette magát. A nagy meleg ellenére igyekeztünk 
a napot valamilyen sporttevékenységgel kezdeni, 

kerékpároztunk Szeghalomra, vagy úsztunk, fürödtünk a strandon. Délutánonként számtalan kézmûves foglalkozást 
kínáltunk a táborozóknak: lehetett gyöngyöt fûzni, karkötôt fonni, hûtômágnest készíteni, faliképet ragasztani. A Kas-
télypark fürdô kellemes medencéiben sokat úszhattak, fürödhettek a gyermekek. Július 31-én, szerdán egész napos 
kiránduláson vettünk részt a Dunakanyarban, ahol megtekintettük az esztergomi bazilikát, a kupolából a Dunakanyart, 
városnézô kisvonattal átmentük az új hídon Szlovákiába, Párkányba is. Visegrádon bebarangoltuk a királyi várat, ami 
nagyon sok érdekességet tartogatott számunkra, majd a napot megkoronázva a McDonaldsban vacsoráztunk.Felejt-
hetetlen élmény volt mindenkinek a tésztagyúrás, nyújtás, vágás, ugyanis 10 kg lisztbôl, 100 tojásból készítettek a 
táborozók saját kezûleg grízes tésztát, amit el is fogyasztottak jó étvággyal. Immár 8. alkalommal, változatlan részvételi 
díjjal (3000Ft/hét) biztosítottuk a táborban a napi 3-szori étkezést, a kirándulás minden költségét, a foglalkozásokhoz 
szükséges eszközöket, belépôket a résztvevôknek. Köszönjük minden támogatónknak, kollégának, akik anyagilag, vagy 
munkájukkal támogatták az idegen nyelvi tábort ezen a nyáron is.

Várkonyiné Csáforda Éva, Mészáros zoltánné, Pálfi Ágnes, Fülöp Sándor

szöszmötölô kézmûves gyermek Alkotótábor
 
Idén immár 3. alkalommal került sor a Füzesgyarmati Kézmûves Egyesület alkotótáborára. Az elôzô évek temati-

káját követve idén is igyekeztünk tartalmasan és a népi mesterségek hagyományait szem elôtt tartva megtölteni ezt 
az öt napot. Kizárólag kiváló minôségû alapanyagokkal dolgoztunk megkönnyítve ezzel a munkát és növelve ezáltal az 
alkotás örömét. Párhuzamosan több tevékenység zajlott, így ki-ki megtalálhatta a kedvére valót, és egy kicsi kéz sem 
maradt tétlen. Nemezeléssel kezdtünk, mely a közel 40 fokos me-
legben felüdítô volt. A gyerekek kedvükre pacsálhattak az udvaron 
a  szappanos vízzel, még jól is esett a frissítô, nem beszélve a me-
rinói gyapjú csodálatos szín kavalkádjáról. Jó móka volt, és közben 
megszülettek az ékszernek, kulcstartónak és sok más apróságnak 
az alkotóelemei. Textilfestéssel folytattuk, mely több napot vett 
igénybe a sablon elkészítésétôl a festésen, díszítésen át a kész 
mûvek elkészültéig. Mézeskalácsot gyúrtak, majd sütöttek és dí-
szítettek a szorgos kezek, eközben a másik teremben kipróbálhat-
ták az agyagozást kézi korongozóval az ügyesebbek. Készítettünk 
még harisnyavirágot, fontunk nádat, és öt napon át mindenki font, 
körmöcskézett, csomózott. A gyerekek sok-sok szépséget vihettek 
haza szeretteiknek a tábor végén. Remélem mindenki olyan sze-
retettel fogadta ezeket az alkotásokat, ahogyan ezek a kezecskék 
készítették ôket.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzat támogatását, a Füzesgyarmati Polgári Egyesületnek a népi játszó-
tér elemeit, valamint az iskolának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a technika termet.

Fiúk, Lányok, Alkotótársaim! Jövôre Veletek ugyanitt!
 Schamschula Virág kézmûves, díszüveg készítô

káptAlAnfüreD 2013.

Ebben az évben is szerveztünk 1 hetes tábort Káptalanfüredre. Július 2-án indultunk szép reményekkel a Balaton 
mellé 34 fôs csoportunkkal. Szerencsére az „Égiek” kegyeikbe fogadtak, és nagyon elviselhetô, ideális idôjárással 
kedveskedtek nekünk végig az 1 hét alatt. Füzesgyarmat Város Önkormányzata már hosszú évek óta biztosítja a tá-
borozók utaztatását, így két kisbusszal indultunk kedden reggel. Ismét egy kellemes, nyugodt, élményekben gazdag 
hetet tölthettünk a hajdani Sárréti Ifjúsági Táborban. Az alföldi gyermekek számára a Balaton mellett eltöltött 7 nap 
felejthetetlen emléket jelent. A táborvezetôség ezen felül igyekezett számtalan, színes, érdekes programmal élénkíteni 
a táborozó diákok mindennapjait. Ízelítô a néhány kreatív, vonzó és szórakoztató programból: 

- A mindennapi strandolás, röplabdázás, vízi biciklizés, esti túrázás, foci, asztali tenisz, a sporttevékenységek széles 
skáláján szerepeltek rendszeresen.

- Kihagyhatatlan programjaink egyikeként többször lesiklottunk a balatonfûzfôi bobpályán is, akinek volt kedve és 
energiája, itt próbára tehette magát a Kalandparkban is.

- Kirándultunk Tapolcára a tavas barlangba, ahol csónakáztunk is, Balatonedericsre az Afrika múzeumba, ahol eddig 
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nem látott értékekkel ismerkedhettek meg gyermekek, sok-sok állatfajt élôben láthattak.
- Megcsodálhattuk Balatonfüred modern sétáló utcáját, a Tagore sétányt, és kellemes órákat tölthettünk el a füredi 

Aquaparkban kedvezményesen, este 19-21 óráig.
- Délelôttönként rendszeres, szervezett kézmûves programokon kínáltunk kikapcsolódási lehetôséget a táborozók-

nak: volt itt gyöngyfûzés, kavicsfestés, hûtô mágnes készítése, fonás, stb.
- A táborzáró estén minden csapat nagyon színvonalas mûsort adott elô a hagyományos Ki? Mit? Tud? keretében.

Hazafelé a Fekete gólya étteremben elfogyasztott ebéd szintén nagy élmény volt a gyermekeknek.
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának kiemelt támogatását ezúton is köszönjük. A tábor rendezési költségeihez 

hozzájárultak még: A Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány, Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatásáért 
Alapítvány, Balázs Julianna szülô. Várkonyiné Csáforda Éva, Kissné Mészáros Katalin, Nyéki Szabolcs.

mAzsorett tábor
Füzesgyarmat, 2013. 06.26-28.

A Füzesgyarmati Mazsorett Együttes mindhárom csoportja részt vett a háromnapos táborozáson, melynek a Sport-
csarnok adott helyet. A foglakozások 9:00 órától - 16:00 óráig tartottak, minden csoport saját életkorának és tudás-
szintjének megfelelô képzésben részesült.

Az ismétléstôl kezdve a tartásjavításon, ritmusérzékfejlesztésen, egyensúlygyakorlatokon át a klasszikus balettet, 
eszköz (bot, pom-pon, zászló, meteor, esernyô) és tánc 
(paso doble, jazz) technikát, koreográfiai elemzést tanul-
tak. Személyiségfejlesztô, közösségépítô beszélgetésen, 
játékokban és kézmûves foglalkozásokon vettek részt.

Szombaton a táborban összeállított menettánccal szí-
nesítettük a Fúvószenekari Találkozó utcai felvonulását, 
majd 5 csoporttal színpadi produkciót mutattunk be.

Köszönjük a kézmûves foglalkozást levezetô 
Füzesgyarmati Népi Kismesterségek és Kézmûvesek 
Egyesület tagjainak a munkáját. A személyiségfejlesztést 
Józsáné Mikó Mónikának. Kiss Tímeának a segítségét. A 
szakmai munkát Macskinné Pór Erzsébet és Macskin zita 
vezette. A mazsorett tábor Önkormányzati támogatásból 
és szülôi hozzájárulásból valósult meg, melyet ezúton is 

köszönünk. Sérülés, baleset nem történt, a gyerekek sokat tanultak, fegyelmezettek, lelkesek, aktívak és érdeklôdôek 
voltak. Köszönjük Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselô asszonynak és Pálfiné Bíró Éva tanítónônek a kiváló szer-
vezést, a zavartalan mûködést.

Macskinné Pór Erzsébet táborvezetô
csAláDi kör

Három szoba, három gyerek, négy kerék – mormoltam magamban a XXI. századi új magyar családmodellt, bele-bele 
szôve a kivételeket, a csonka családokat, a vidéken még arcpirítóan szokatlan egynemûekbôl álló családot. Hiszen 
látogatásra készülök 11 éves Sziszi lányommal egy igazi családhoz, akikrôl ez idáig csak hallomásból tudtam. Miszerint 
Hajdu Évának és Veres Józsefnek megszületett hetedik és nyolcadik gyermeke, Jázmin és Máté.
A történet innentôl önmagában is gyönyörû, hiszen arról is szólt a fáma, hogy mind egészségesek, boldogok. Éva szí-
vélyesen hozzájárul, hogy meglátogassam Ôket. Talán én, mint a szociális bizottság elnöke még segíteni is tudnék, ha 
hiányt éreznek valamiben – gondoltam. A ház, amiben laknak Ôk tízen, tipp-topp épület, messzirôl látszik, hogy gazdája 
van. Az udvar a kecskétôl a libáig azt jelzi, itt szervezett családi nagyüzem biztosítja a mindennapi betevô falatot, s 
bizony mellé követeli a mindennapi szorgalmas munkát is. József gazda halk, megfontolt, erôt sugárzó férfi. Nem kis 
része van abban, ami bent fogad. Mint az orgonasípok, szokták mondani a közel egymás után születô gyerekekre, de 
most nem ez jut az eszembe. Hanem, hogy angyalok. Kíváncsi szemükben érdeklôdés az idegen iránt. Nyugodtak, szé-
pek, még a nevük is szép: Balázs, Levente, Virág, Norbi, Joci és Évike, valamint az új kedvencek, Jázmin és Máté. Bele 

kell szédülni, ahogy a fiatal szülôk virtuóz módon élik és 
irányítják a család életét. Itt szeretetben és gondoskodás-
ban nincs hiány. Minden gyerek, a legkisebbek is kiveszik 
a részüket a munkából. Egész pontosan, mindenkinek van 
feladata a családban, és azt el is végzi! Évát kérdezem, 
van e „szíve vágya”, amit nagyon szeretne, amirôl álmodik. 
Válasza meglep. - Csak egészség legyen, a többi jön ma-
gától – mondja, és mostmár a szeme is büszkén ragyog. 
Oka van rá, azt hiszem nyomós oka. Sziszivel hazafelé 
feltöltôdve sétálunk. Láttuk a vegytiszta boldogságot, az 
összetartás és a szeretet földi mását. Arany versének e 
századi lenyomatát, a ritka valóságot. 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
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egyházAink élete
szoborAvAtás 

füzesgyArmAton
2013 09. 21-én, szombat 

délben leplezzük le Kálvin János 
mellszobrát városunk fô terén, 
melyrôl még kevesen tudják, 
hogy Kálvin tér. Így egyben a 
tér névadásának is megadjuk a 
módját. Az ünnepségre várjuk 
az egész várost szeretettel! A 
szobor Varga Sándor zempléni 
ifjú szobrászmûvész alkotása. 
A bronzba öntését Varga Imre 
karcagi népmûvész végezte.

Arcvonása egyszerre szigorú és jóságos, jövôtlátó. 
Ahogy Muraközi Gyula költô írja:

„Két arca van: az egyik rám mered,
Mint büszke kôszirt nyüzsgô völgy felett
Lelkünkbe nézô lelkiismeret.

A másik arca szenvedô, szelíd…
Hordozza titkon mások könnyeit,
S magányok mély völgyébe rejtezik.

Alázatos arc… Remegô gyerek…
Amazt mi látjuk, földi emberek,
Ezt csak az Úr, a csillagok felett.”

Remélhetôleg Gyarmat jeles szülötteinek is elkészülhet-
nek a felejtés elleni küzdelem ezen ékes bizonyságtevôi.

Kálvin János /1509-1564/ személye és mûvei által 
megajándékozta Isten a 16. századi keresztyén világot. 
Életmûve nemcsak a keresztyén egyház és az egyes hívô 
ember életét határozta meg világszerte, hanem sajátos 
fejlôdési pályára állította a kálvini reformáció hatása alatt 
álló országok lelki, szellemi és kulturális életét, politikai, 
gazdasági és társadalmi fejlôdését. 

Kell-e tudnunk, ki volt a nagy reformátor? Jól boldogu-
lunk nélküle? Nehezen tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy 
nevessek az alábbi eset fölött. 

Még a gipszszobrot szállítottam a nyáron. Az út mellett 
dinnyeföld, dinnyeárus. Megálltam, vettem egy termetes 
példányt, miközben a gépjármûbe tettem, elôtûnt a szobor. 
A kíváncsiskodásra az árusnak megmutattam. Felismeri? 
- kérdeztem. Alaposan szemügyre vette. Nem ismerem, 
jött a válasz. Elkezdtem aggódni, hiszen olyan jellegze-
tes a Kálvin arc, valami nem jól sikerült volna? Mondtam 
hát halkan, tisztelettel a reformátor nevét: Ô Kálvin János. 
Nem ismerem ezt a nevet – hangzott a felelet. Én még-
sem könnyebbültem meg, hogy nem a szoborban kell a 
hibát keresni. Ide kívánkozik az Illyés idézet: 

„Hiszed, hogy volna olyan-amilyen
Magyarság, ha nincs – Kálvin?

Nem hiszem…”

Tóth zoltán református lelkipásztor

mozgAlmAs nyárvég és ôszelô…
Erdélyi erônyerés, feltöltôdés után folytattuk itthon gyü-

lekezeti mozgalmas életünket. A szejkei-székelyudvarhelyi 
unitárius világtalálkozóról visszatérve, másnap már in-

dultunk hittanórás gyermekeinkkel a Dunakanyar festôi 
szépségû unitárius nyaralójába, Magyarkútra. Csodálatos 
élményben volt részünk, gyermekeink minden étkezés 
elôtt imádkoztak, bibliai történetet olvastak, énekeltünk, 
és a kisebbek megszólaltatták a lélekharangot szertartás 
elején és végén. Felejthetetlen volt az esztergomi bazilika 
meglátogatása, a visegrádi kirándulás a nyári bobozás-
sal, valamint a Kárpát-Haza Templomában való imádko-
zás és éneklés. Fájó szívvel hagytuk ott a szép helyet! 
A viszontlátás reményében búcsúztunk a háztól, harang-
tól, az óriási fenyôktôl és a galamboktól. Augusztus 18-
án Kétpón vettünk részt egyik szórványhívünk esküvôjén, 
majd Szajolban, egy kies helyen, szigetecskén, a termé-
szet nagy templomában kértük-adtuk Isten áldását a fia-
tal házaspárra. Augusztus 20-án a katolikus kápolnánál 
Szent István államalapítónkra emlékeztünk ökumenikus 
szertartással és az alkalomhoz illô verses-zenés össze-
állítással és tartalmas emlékezô elôadással. Augusztus 
25-én kiosztottuk a „zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapít-
vány” díjait 27 diáknak 321 ezer forint értékben. Megható 
mûsorral emlékeztünk az Alapítvány 20. évfordulójára az 
alapító Család jelenlétében. A fiatalság köszöni a támoga-
tást a családnak, a gyülekezetnek és az önkormányzat-
nak. Az emlékistentisztelet után a temetôben elhelyeztük 
virágainkat az alapítvány névadójának sírján. Augusztus 
utolsó hetén a fürdô és környéke az erdélyi Árkos test-
vérgyülekezet 15 képviselôjének jókedvétôl volt hangos. 
Kellemes estéket töltöttünk el együtt, jól érezték magukat 
kisvárosunkban. A hét közepén a szegedi önkormányzat 
képviselôje, Dr. Nagy László is itt volt feleségével és hat 
gyermekével, a kisebbeket az unitárius egyház szertartá-
sa szerint kívánják megkereszteltetni itt. Augusztusban az 
alföldi búcsú alkalmával, az általunk meghívott, /és baráti 
alapon el is fogadott/ Lezsák Sándor, az országgyûlés al-
elnöke által a gyülekezetnek adományozott, mintegy 100 
ezer forint értékû könyvadományból közel 20 ezer forint 
értékût a Hegyesi János Városi Könyvtárnak adományoz-
tunk, hogy ne csak a mi gyerekeink, hanem mások is ol-
vashassák az értékes könyveket. Szeptember elsô hetén 
nálunk tartotta 39. éves találkozóját a kolozsvári Protes-
táns Teológiai Akadémia 17 „öregdiákja”, jó hangulatban, 
meglátogatva a település templomait, érdekességeit. 
Megkezdtük az iskolai kötelezô hitoktatást is, a többiek 
évnyitója szeptember 15-én délelôtt lesz.Ebben az évben 
is szeretettel, az eredményesség szándékával hívom és 
várom az érdeklôdôket angol nyelv oktatására minden fo-
kon, valamint kibôvítve román és francia nyelv tanításával 
is.Városkánk minden lakójának, híveinknek, iskolásoknak 
sikeres, szép ôszt kívánunk:  Balázsi László. 



15 órakor Békéscsabán a 

jótAnácsok A tAnévkezDés kApcsán
Tanítási napokon reggel és a délutáni órákban nagyobb 

a gyermekbalesetek kockázata. A veszélyhelyzetet tovább 
növeli, hogy a „szabadságolási idôszak” után jelentôsen 
megnô a gépjármûforgalom a közutakon. Tekintettel a 
fentiekre fokozottabb figyelemmel, valamint iskoláskorú 
gyermekünk megfelelô felkészítésével jelentôs mértékben 
csökkenthetjük a gyermekbalesetek bekövetkezését. Az 
alábbi tanácsainkkal a biztonságos és nyugodt tanévkez-
déshez szeretnénk segítséget nyújtani a szülôknek. sza-
bályos közúti közlekedés!
• Mielôtt együtt útnak indulunk, beszéljük, illetve ismé-
teljük át az alapvetô közlekedési szabályokat! • Járjuk be 
közösen az iskolába vezetô útvonalat, és menetközben 
hívjuk fel figyelmet a lehetséges veszélyforrásokra! 

• Gépjármû vezetôjeként, oktatási intézmény közelében 
vezessünk még körültekintôbben, és számítsunk az úttes-
ten figyelmetlenül áthaladó diákokra! 
értékek védelme!
• Ragaszkodjunk hozzá, hogy csak a tanításhoz nélkülöz-
hetetlen eszközöket vigyék magukkal az iskolába! • Ne 
kérkedjenek az okostelefonnal, táblagéppel, és ne hagy-
ják ôrizetlenül értékes tárgyaikat! 
személyes biztonság!
• Hívjuk fel gyermekünk figyelmét, hogy útközben ne állja-
nak szóba idegenekkel, ne üljenek be ismeretlenek autó-
jába, és ne fogadjanak el tôlük különbözô tárgyakat! 
• Alakítsunk ki ôszinte kapcsolatot, hogy baj esetén biza-
lommal fordulhasson hozzánk gyermekünk. 
Amennyiben mégis bekövetkezik a nem várt ese-
mény…
Jó, ha már egészen fiatal korban tisztában van vele a gyer-
mek, hogy probléma esetén bátran fordulhat az egyenru-
hás rendôrhöz, valamint ismerje az ingyenes segélyhívó 
telefonszámokat–rendôrség 107; mentôk 104; tûzoltóság 
105; általános 112. A fenti tanácsok maradéktalan és kö-
vetkezetes megtartása esetén minimálisra csökkenthetô 
a gyermekekre leselkedô veszélyforrások száma.

„megvilágosoDás nApjA”
kerékpáros Akció A láthAtóság jegyében.

2013. október 04. (péntek)

A felsorolt szervizekben és üzletekben fenti napon 
09.00 – 18.30 óra közötti idôben kedvezményes áron 
vásárolhatja meg kerékpárjának világító berendezéseit, 
melyeket a helyszínen lévô szerelôk díjmentesen felszerel-
nek. A Békés Megyei Balesetmegelôzési Bizottság igény 
esetén a kerékpárokat fényvisszaverô matricával látja el, 
a hiányzó küllô prizmákat díjmentesen pótolja. 

szervizek: Füzesgyarmat: KÁBEL ELEKTRO KFT., Petôfi 
út 1.; Szeghalom: KÁBEL ELEKTRO KFT., Szabadság tér 
2/2.; Vésztô: KÁBEL ELEKTRO KFT., Kossuth utca 150.
hA egyet vesz, rögtön kettô lesz”
Ha az akció ideje alatt a felsorolt szervizek valamelyik-
ében megvásárolja kerékpárja elsô világítását, ajándékba 
kapja a hátsó villogó lámpát (az akció a készlet erejéig 
érvényes)!
Díjmentes kerékpár grAvírozás
16.00 – 21.00 óra között Békéscsabán a Csaba Center 
fôbejáratánál. 
pélDAmutAtó és figyelemfelhívó esti kerékpá-
rozás A részvétel feltétele: mûködô világító berendezés 
a kerékpáron Gyülekezô: 19.00 órakor, indulás 19.30 óra-
kor Szeghalmon a Rendôrkapitányság épülete elôl. Aján-
Déksorsolás

Mindenki, aki az akció bármely programján részt vesz, 
sorjegyet kap, és ajándéksorsoláson vesz részt, melyre 
20.15 órakor a felvonulások helyszínén kerül sor!

CSATLAKOzzON ÖN IS, KÖzLEKEDJEN BIzTONSÁGOSAN! 
INFORMÁCIÓ: 66/523-723
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