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A Lázár Gyula, a Füzesgyarmatról származó volt világbajnoki ezüstérmes 
futballista lett a névadója a város sporttelepének. 4. oldal

Ajánló

folytAtódik A fiAtAl 
tehetségek sorozAt
Bujdosó Ágnes szemé-
lyében újabb kiemelkedô 
tehetségû füzesgyarmati 
mutatkozik be. 2. oldal

kitüntették A 
pedAgógusokAt
A Pedagógus nap alkal-
mából két nevelô részült 
az Önkormányzat részérôl 
kitüntetésben. 3. oldal

sorozAtos sikerek 
A twirlingeseknél
Az elmúlt idôszakban 
számos kimagasló ered-
ményt értek el a szakosz-
tály tagjai. 5. oldal

Ajánló

siker 
sárrétudvAribAn

Elsô helyezettek lettek im-
már harmadik alkalommal 
a gyarmati diákok.
 5. oldal

rendôrségi 
felhívás A nyári 
idôszAkrA
Nagyobb odafigyelésre 
szólít fel mindannyiunkat 
a Rendôrség. 6. oldal

vérAdás és 
Adománygyûjtés
A Füzesgyarmati Vörös-
kereszt több alkalom-
mal is szervezett a fenti 
eseményekbôl. 7. oldal

fogyAsztóvédelmi fórum

Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselô, „A Nôk 
Egymásért Másokért Közhasznú Egyesület” alelnö-
ke meghívására Fogyasztóvédelmi Fórumot tartott a 
Hegyesi János Városi Könyvtárban Ivanics Katalin, az 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békés Megyei 
Szervezetének elnöke.

A fórumon azokról a fogyasztókat - tehát 
valamennyiünket -, érintô kérdésekrôl beszélgettek a 
jelenlévôk, amelyek megoldása sokszor gondot okoz 
számunkra. 

Többek közt megtudhattuk azt, hogy amikor új, eddig 
általunk nem ismert élelmiszert vásárolunk, nézzük meg 
az összetevôket (ez mindig rajta van a terméken, ha kis 
betûvel is), a legtöbbtôl a legkevesebb felé vannak fel-
sorolva, hogy el tudjuk dönteni megfelel-e nekünk ez az 

áru. Ha túl sok az ismeretlen összetevô, hatnál több az „E”-vel jelölt, gondoljuk át újra, kell-e nekünk ez az élelmiszer.
Iparcikkek esetében mindenkor ôrizzük meg a blokkot, ez az a „szerzôdés”, amelyet a vállalkozással kötöttünk, és 

amelynek teljesítésével kapcsolatosan lehet kifogásunk, ha a megvásárolt dolog nem úgy mûködik, ahogyan az tôle 
elvárható volna. Minden esetben ennek birtokában ott reklamáljunk, ahol megvásároltuk a terméket. 

Szolgáltatókkal kapcsolatban arra hívta fel az elôadó a figyelmet, hogy ha bármilyen nézeteltérésünk akad, minden 
esetben tudjuk a szerzôdésünk tartalmát - milyen szolgáltatásért, mit vállaltunk. 

Különös hangsúlyt fordított az elnök asszony arra is, hogy az árubemutatókon történô, leginkább az utazással egy-
bekötött árubemutatókon való vásárlás milyen veszélyeket rejt magában, és felhívta rá a jelenlévôk figyelmét. Alapo-
san érdemes azt átgondolni, hogy szükségünk van-e az ott felkínált termékekre, megengedhetjük- e magunknak ezt a 
költekezést, illetve tudjuk-e a késôbbiekben a hitelt fizetni. 

Természetesen minden egyes felmerülô kérdésre a fórum és a helyi újságunk nem ad lehetôséget, éppen ezért 
ha személyes tanácsadásra van szükségünk, Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban csütörtökön 
délelôttönként rendelkezésünkre áll az egyesület, illetve a késôbbiekben ismételt fórumon lehetôséget adunk az 
érdeklôdôknek az újbóli személyes találkozásra is. 

A Nôk Egymásért, Másokért Közhasznú Egyesület
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füzesgyArmAti tehetségek

A helyi újságunk hasábjain Bujdosó Ágnest mutatjuk be, aki nyilatkozott 
eddigi tartalmas és színes életútjáról. 

Az általános iskolás évek általában nem képezik jelentôs részét egy 
„önéletrajznak”, az esetemben azonban ez mégis igen meghatározó perió-
dus volt. Szüleim irodalom- és olvasásszeretete hamar átragadt rám is, de 
ebben az idôszakban kezdtem el érdeklôdni igazán a humán tudományok 
iránt, s mindezt leginkább Sáriné Péli Márta tanárnônek köszönhettem.

Az általános iskola elvégzése után nem volt kérdés, hogy a középisko-
lai tanulmányaimat is ezen a vonalon szeretném folytatni, így 2001-ben 
a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában, humán 
szakon tanultam tovább. Második idegen nyelvként a franciát választot-
tam, amely egy idô után jóval több lett számomra, mint mindennapos 
iskolai kötelezettség. Így a sikeresen letett nyelvvizsgák és az érettségi 
után 2005-ben a Debreceni Egyetem francia nyelv és irodalom, illetve 
kommunikáció- és médiatudomány szakjaira jelentkeztem, és szeren-
csére mindkettôre felvételt nyertem, illetve a gazdasági szakfordító- és 
tolmács képzést is elkezdhettem. Az egyetemi tanulmányaim alatt egy 
nemzetközi csereprogram ösztöndíjasaként fél évet tölthettem Párizsban, 
és egy szemesztert tanulhattam a párizsi Val-de-Marne egyetemen, ahol 
a nyelvi és a szakmai tudásom elmélyítésére is lehetôségem nyílt. A fran-
cia fôvárosban töltött idôszak a mai napig meghatározó élmény, hiszen 

amellett, hogy lehetôségem nyílt betekinteni egy másik kultúrába, megismerni számtalan érdekes és értékes embert, 
a családtól, barátoktól való távollét sokszor meg is nehezítette az ottani mindennapokat. 

Az egyetemi diplomák megszerzése után abban s szerencsés helyzetben voltam, hogy szinte azonnal mindkét szak-
területen sikerült elhelyezkednem. Egyrészt 2010 decembere óta egyéni vállalkozóként franciát tanítok a debreceni 
Alliance Française kulturális egyesületben. Naponta vannak óráim lelkes magyar és külföldi diákokkal, és az egyesület 
által szervezett kulturális programokon is igyekszem aktívan jelen lenni. Egy ösztöndíjának köszönhetôen pedig idén 
nyáron két hetes párizsi szakmai továbbképzésen vehetek majd részt.

Másrészt 2010 szeptemberében felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolájába, 
ahol jelenleg harmadéves PhD-hallgatóként folytatok a médiatudomány területét érintô kutatásokat. Ez a státusz egy 
kicsit meghasonlott helyzetet is teremt: egyszerre tanulok és oktatok is. Doktoranduszként kötelezettség és élmény 
is a hazai és nemzetközi konferenciákon (Zadar, Lisszabon) való részvétel, a munka gyümölcse pedig a szakmai fo-
lyóiratokban és kötetekben megjelent tanulmányokkal, cikkekkel válik „kézzel foghatóvá”. Emellett az egyik „anyain-
tézményem”, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék óraadó munkatársaként az oktatásban is aktívan részt 
veszek, 2010 óta tartok szemináriumokat elsôs és végzôs egyetemi hallgatóknak egyaránt, illetve szakdolgozati és 
OTDK-témákat vezetek.

Bármennyire közhely is, azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, mert – duplán is - azt csinálhatom, amit szeretek, 
és ott, ahol jól érzem magam. Oktatóként minden nap emberekkel foglalkozom, és bár ennek a mozgalmas és válto-
zatos munkának is meg vannak a maga nehézségei, mégis motivál az, hogy hozzásegíthetem a hallgatóimat a céljaik 
eléréséhez – legyen az egy nyelv magas szintû ismerete vagy egy egyetemi diploma. A saját céljaimat pedig én is annak 
a példának megfelelôen igyekeztem és igyekszem elérni, amelyet a rengeteg támogatás mellett a szüleimtôl kaptam: 
kitartó, kemény munkával, bízva a tudásban és a tapasztalatban, amit szereztem, a nehezebb pillanatokban erôt me-
rítve a megtett útból - mindezt viszont úgy, hogy közben minden pillanatát élvezzem is.

Lejegyezte: Suchné Szabó Edit

zöld úton

A 2. b osztály négy tanulója benevezett a háromfordulós, országos, 
levelezôs Zöld Úton Környezetvédelmi és Környezetismereti versenyre.

A tanulóknak írásos, kreativitást és szervezést igénylô feladatokat kel-
lett megoldaniuk. Az országos listán jó eredményt elérô csapat egész 
évben kitartó munkáját emléklappal és tárgyjutalmakkal díjazták.

Ez a verseny része volt az egész tanéven át tartó környezettudatos 
nevelés kialakítása iskolai programnak, melynek kiemelt célja a fenntart-
ható életvitelre nevelés.

A csapat tagjai: Bátori Lara 2.b, Dienes Dóra 2.b, Szabó Dóra 2.b, 
Szarka Zita 2.b

Segítôjük: Tóthné Nagy Ilona osztályfônök
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önkormányzAti hírek

kitüntetések

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselô-testületének 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete alapján, 
2013. június 3-án, - Pedagógus nap alkalmából – Bere Károly polgármester rangos elismeréseket adott át.

Gergely Józsefné részére: „Füzesgyarmat város kiváló óvodapedagógusa” és Égetôné Tóth Julianna részére: 
„Füzesgyarmat város kiváló tanítója” címet adományozta a Képviselô-testület.

Szívbôl gratulálunk mindkét pedagógusnak!

gergely józsefné, Erzsike, 40 éve példamutató, elhivatott, és odaadó pedagó-
gusként nevelt generációkat. Nem volt feladat, amit visszautasított volna, ha kellett 
bölcsôdés gyermekeket nevelt szeretettel, ha az élet úgy kívánta óvónôként, igazi 
„tyúkanyóként” gondoskodott a rá bízott gyerekekrôl.

Sok 30-40 évet betöltött régi tanítvány arca felderül, ha Erzsike néni nevét hallják, 
hiszen szép élmények fûzôdnek hozzá és az óvodában eltöltött évekhez. Tagóvoda 
vezetôként is fontos volt számára, hogy munkatársai is békében, egymást megbe-
csülve dolgozhassanak együtt. Igazi keresztyén emberként mélyen hisz abban, hogy 
szeretettel mindent el lehet érni.

Hatalmas munkabírását tapasztalhattuk az intézményen belül, de közösségi mun-
kájában is. Több civil szervezet megbecsült, aktív tagja, a Füzesgyarmati Református 
Gyülekezet gondnoka.

Hisszük, hogy pályája és elhivatottsága példa sok ember számára.

égetôné tóth julianna 1955. március 10-én 
született Füzesgyarmaton. 

1976-ban államvizsgázott a Debreceni Tanítóképzô Intézetben. 1976. július 1-je 
óta tanít iskolánkban beosztott tanítóként. Munkáját nagy hozzáértéssel, lelkese-
déssel és gyermekszeretettel végzi. Pedagógiai elhivatottsága folyamatos és töret-
len. Munkájával kiérdemelte a tanulók, a kollégái, a szülôk és az egész kisváros 
megbecsülését. 

Bemutató tanításokat vállalt, valamint részt vett az Apáczai Kiadó Az év tanítója 
címû pályázatban, ahol eredményes részvételével bizonyította szakmai hozzáértését. 
Hosszú éveken át volt szakmai vezetôje az alsós munkaközösségnek. Évek óta tevé-
kenykedik az iskolai integrációs rendszer vezetésében. Tagja az Igazgatótanácsnak, 
az iskolai Minôségirányítási Teamnek és a szociális hátrányok enyhítésére létrehívott 
Ulatowszky Alapítvány kuratóriumának. Tanítványai rendszeresen eredményesen 
képviselik városunkat a körzeti, megyei és alkalmanként az országos versenyeken. 
Mindezek alapján 2013-ban elnyerte a Füzesgyarmat Város Kiváló Pedagógusa és a 
Szeghalmi Tankerület Kiváló Pedagógusa címet.

A szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola- és Pedagógiai Szakszolgálat hetedikes tanulói 
a Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. által meghirdetett „Határtalanul” pályázatával erdélyi kiránduláson vettek részt május 
24-25-én.

A nyert támogatás összege: 440.700,- Ft volt. A pályázat céljaként a magyarlakta román települések (Nagyvárad, 
Csucsa, Körösfô, Kalotaszentkirály, Torda és Kolozsvár) nevezetességeit ismerhette meg 45 tanuló és 5 pedagógus.

A gyerekek hazatérésük után a hatodikos társaiknak beszámol-
tak élményeikrôl, átadták tapasztalataikat.születések

Nagy Krisztián Zsolt 2013. 04. 24.
Papp Márkó Bence 2013. 05. 04.
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pályAAvAtó ünnepség

Füzesgyarmat Város Önkormányzata és a Füzesgyarmati Sport 
Klub 2013. június 2-án tartotta a nagyméretû mûfüves pálya ava-
tóját. Melyen az MLSZ részérôl megjelent Ôze Tibor grassroots-
manager, Mészöly Kálmán korábbi válogatott labdarúgó és szö-
vetségi kapitány, valamint Havasi Mihály a Ferencváros örökös 
szakosztály-menedzsere. Emellett avatóbeszédet mondott Bere 
Károly polgármester úr.

Az ünnepélyes szalagátvágás után a 
játékteret birtokba vették, és egy után-
pótlástorna keretében pályára léptek vá-
rosunk gyermek leány és fiú labdarúgói. A 

rendezvényre elfogadta a meghívást a Ferencváros generációs csapata, abból az apropóból, 
hogy a sportpálya - Képviselô-testületi döntés értelmében - Lázár Gyula nevét veszi fel.

„Tanár Úr” városunk szülötte, világbajnoki ezüstérmes válogatott labdarúgó, aki a Ferenc-
város örökös bajnoka. Az öltözô falán elhelyezett gránittábla állít emléket a sokáig méltatlanul 
elfeledett kiváló sportoló elôtt, kirôl joggal mondhatjuk, hogy városunk leghíresebb szülöttje, 
mivel az ország minden részén ismerik és elismerik nagyszerû pályafutását, emberi nagysá-
gát. Bánki József és Mészöly Kálmán a Fradi sassal megerôsítve félórás szurkolói ankétot is 
tartott a tisztelt megjelenteknek. Ez követôen történt meg az emléktábla leleplezése, melyet 
az egyház képviselôi meg is áldottak. Ettôl a pillanattól Lázár Gyula Városi Sporttelepnek hív-
hatjuk sportpályánkat.

A csapatok ezek után léptek pályára több mint 1000 ember elôtt. A Ferencvárosban korábbi válogatott labdarúgók, 
BL. szereplôk, magyar bajnokok és jelenkori NB. I-es tehetségek valamint a kapuban Dr. Kiss-Rigó László, Szeged-
Csanád megyéspüspök szerepelt. A játékosok között volt a teljesség igénye nélkül Szeiler József, Zsinka János, Nyilas 
Elek, Zoran Kuntics, Szenes Sándor, Wukovics László, Bánki József, Szkukalek Igor, Deszatnik Péter, Pogány László, 
Holman Dávid.

A mérkôzés az elsô félidô 4:1-es vendégvezetése után 5:5-re végzôdött. Az elsô játékrészben megcsodálhattuk a 
Fradisták remek technikai képességeit, mely eredménnyel is párosult, de a második játékrészben hazai részrôl az alap-
csapat lépett pályára, és itt már kijött a fiatalság gyorsaságbeli elônye, és igazságos eredmény született.

A rendezvényen meghívást kaptak városunk korábbi polgármesterei, jegyzôi, jelenlegi Képviselô testület tag-
jai, csoportvezetôk, egyesületi korábbi elnökök, szakosztályvezetôk, edzôk. Valamint támogatóink, kivitelezôk, 
közremûködôk.

Külön köszönjük, hogy megjelentek Lázár Tanár Úr Füzesgyarmaton élô rokonai. A rendezvényt egy több fogásos 
vacsora zárta, amelyre vendégeink mellett szurkolóinkat is meginvitáltuk.

Boros Tibor, szakosztályvezetô

sárréti gyöngyhAlász gyermeksport egyesület hírei

Az egyesület U13-as csapata megyei Északi A csoportban a máso-
dik helyezést érte el. Ezzel a képzeletbeli ezüstérmet szerezte meg. A 
mérleg 8 mérkôzésen: 5 gyôzelem, 1 döntetlen és 2 vereség. A gól-
arányunk 40:14. A legjobb góllövôink: Vámos Soma 12 góllal 2. lett és 
Kovács Milán 11 góllal 3. lett. Megemlíthetô, hogy ebbôl a korosztály-
ból sokakkal már óvodás illetve elsôs koruk óta együtt dolgozunk.

 A csapat tagjai: Kapusok: Zs.Nagy Gergô, Bálint Nándor Védôk: Zs. 
Nagy Bence, Botos László, Farkas Balázs, Nagy Dávid, Kovács Márkó 
Középpályások: Dobrotka Gergô, Kovács Máté, Vígh Patrik, Vad Zoltán, 
Vígh Patrik, Szôke László, Vadász Alex, Kovács Ákos Támadók: Vámos 
Soma, Kovács Milán

Ugyanez a korosztály a Megyei Diákolimpián a helyi selejtezôt 
megnyerve bejutott Szarvasra az elôdöntôbe, de sajnos a sok hi-
ányzó miatt nagy küzdelembe alulmaradtunk és harmadikok let-
tünk. De gratulálok a fiúk egész éves munkájukhoz! 

Továbbra is szerepelünk az U7, U9, U11-kel a Bozsik program-
ban ahol már kisebb sikereket is elérünk. Körvonalazódik, hogy a 
„kicsik” szép jövô elôtt állnak. 

Az IV. korcsoporttal voltunk a Rákóczi kupán ahol III. helyezést 
ért el mind a lány mind a fiú csapatunk.

Nyéki Szabolcs, edzô
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A sárréti gyöngyhAlász gyermeksport egyesület
twirling szAkosztályánAk hírei

A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület twirling szakosztálya eseménydús 
hónapot zárt áprilisban.

Húsvét szombatján Vésztô adott otthont a Magyar Bajnokság elôdöntôjének, ahol a 
lányok 3 elsô, 3 második, 2 harmadik, 3 negyedik és 1 nyolcadik helyet szereztek.

Újabb egy hét elteltével, április 6-án, az Elôkészítô I – Alap II. szintû versenyzôk 
számoltak be tudásukról Pakson, a Régió II. versenyen. Elôkészítô I. szinten Láposi 
Zsanett VI., Poroszlai Rebeka VII., Földesi Kitti IX. és Béres Alexandra XV., Elôkészítô 
II. szinten Kiss Boglárka Sára I., Szabó Dóra IV. és Alap I. szinten Szabó Alexa II. he-
lyezést ért el. Nekik ez volt az utolsó versenyük ebben az évben. 

A magasabb szinteken versenyzô lá-
nyok a vésztôi elôdöntô után április 13-án, 
Pakson a középdöntôn mérhették össze 
tudásukat kilenc egyesület hasonló szintû 
versenyzôivel. Sajnos sérülés miatt ezen 
a versenyen Kiss Ildikó már nem vehetett 

részt. Innen 2 ezüstéremmel, 1 negyedik, 1 hatodik és egy hetedik helye-
zéssel vártuk az április 27-i Országos Twirling Bajnokság döntôjét, melynek 
városunk adott otthont. A verseny bírája Isabella Beltramo nemzetközi pon-

tozóbíró volt Olaszországból.
A rendezvényt Vadóc László, a Ma-

gyar Twirling Szövetség elnöke nyitotta 
meg, majd oklevelekkel köszönte meg a támogatók és szervezôk munkáját. A 
10–13 éve aktívan versenyzô sportolók között köszöntötte Kiss Ildikót (10 év) és 
Túri Juditot (11 év).

Versenyzôink legjobb tudásukat adva igen szoros versenyben a következô 
eredményeket érték el: „D” szinten Oláh Panna IV., „C” szinten Kovács Gréta VII., 
„B” szinten Novák Vivien III., Túri Judit IV. és freestyle páros kategóriában Novák 
Vivien – Túri Judit II. helyen végzett. A twirling szakosztály versenyzôi Gál Ágnes 
edzô vezetésével eredményes évet zártak, melyhez gratulálunk!

Ezúton mondunk köszönetet annak a közel 30 támogatónknak, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre.
Kiss Józsefné

természetismereti vetélkedô sárrétudvAribAn

Sárrétudvariban, a 2012/2013-as tanévben is megrendezésre került a 
területi Földünk és környezetünk komplex természetismereti vetélkedô. Is-
kolánk idén 5. alkalommal képviseltette magát. A diákoknak, a déli félgömb 
földrajzi és biológiai jellegzetességeibôl kellett feladatokat megoldani. A 
verseny március 27-én volt a sárrétudvari Jókai Mór Általános és Alapfo-
kú Mûvészeti Iskolában. A tanulók immár harmadik alkalommal hozták el 
az I. helyezést a feladatok ügyes, pontos megoldásaival. A csapat tagjai 
a következôk voltak: Kovács Máté 6. b, Csák Viktor 7. a, Tóth Ádám 8. a, 
Tenkés Viktor 8. a • Felkészítô tanáruk: Gorgyánné Nagy Annamária

hermAn ottó országos természetismeret verseny
2013. május 26-án, vasárnap Budapesten, a Mûszaki Egyetemen került megrendezésre a Herman Ottó Országos 

Természetismeret Verseny. Iskolánkból 3 tanuló jutott tovább erre a rangos megmérettetésre. Eredményeink: Nemes 
Hajnalka 6.c, országos 6. helyezett, Zs. Nagy Gergô 6.b, országos 11. helyezett, Zs. Nagy Bence 6.b, országos 11. 
helyezett • Felkészítô: Gorgyánné Nagy Annamária

A gyArmAtiAk kedvenc receptjei
tejszínes-mézes tortA (BEKüLDTE: VARGA LAJOSNÉ)

8 tojásból kakaós piskótát készítünk (2 teáskanál mézeskalács keverék kell a tésztába és 26 cm átmérôjû tortaformában sütjük 
ki). krém: 2 csomag tejszín ízû puding, 1 kanál liszt, 4, 5 dl tej, 1 kis pohár tejföl (még melegen bele kell kavarni a pudingba) 
csokoládémáz: 10 dkg porcukor, 2 csapott evôkanál kakaó, 2 evôkanál tej, majd a tûzrôl levéve 5 dkg margarint elkavarunk a 
mázban. elkészítés: 10 dkg Rama margarint ki kell kavarni 15 dkg porcukorral és a kihûlt, fôtt krémmel összekeverjük. A kihûlt 
piskótát 3 részre vágjuk, majd két lapot megtöltünk a krémmel. A harmadik lapra csokoládémázat készítünk. Ízlés szerint díszítjük 
a tortát. Az oldal bekenéséhez hagyni kell a krémbôl.
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A NYÁR VESZÉLYEIRL SZÜLKNEK

Gyermeke számára az év legkellemesebb része a nyári szünet! Azért, hogy ez valóban 
így legyen  

és sszel jó emlékekkel kezddjön az iskola, fogadja meg tanácsainkat! 

Kísérje figyelemmel, hogy gyermeke tartsa be a szabadvizekben való biztonságos fürdzés szabályait:
- soha ne fürödjön strandoljon egyedül, 

- kerülje az örvényes helyeket, amelyek fleg hidak pilléreinél, kanyarulatokban, zsilipeknél szokott kialakulni, 
- ne fürödjön éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között, 

- ha beteg vagy gyógyszert szed, ne menjen vízbe! 
- fürdzés közben a parton hagyott értékei biztonságáról se feledkezzen meg!

Hívja fel gyermeke figyelmét a céltalan idtöltés, csavargás és internetezés veszélyeire:
- tudjon róla, hogy a csellengés, csavargás hamar törvénysért dolgokhoz vezethet: könnyen bncselekmény 

áldozatává is válhat, 
- a munkaid alatt valamilyen formában tartsa vele a kapcsolatot, 

- feltn viselkedésével, értékes tárgyaival ne hívja fel magára a figyelmet, 
- ha kési idpontban megtartott programon vesz részt, oda többekkel, lehetleg felntt kíséretében menjen, 

- ismerje barátai nevét, címét, telefonos elérhetségét, 
- a biztonságos internetezés szabályait soha ne tévessze szem ell!  

- gyermeke ne vásároljon és rendeljen a hálón, 
- naponta szakítson idt gyermekére, beszélgetésre, közös idtöltésre, 

- fesztiválokon, koncerteken, egyéb zenés szórakozóhelyeken tartózkodjon az alkohol fogyasztásától,
italára vigyázzon, azt ne hagyja felügyelet nélkül.

Nyaralásra való felkészülést segít jó tanácsok a család számára:

 Mieltt elindul nyaralni, gyzdjön meg arról, hogy bezárt-e mindent, a lakásba illetéktelen nem tud-e bejutni! 
 Szomszédját kérje meg, hogy ürítse a postaládát, és húzza le a rolókat vagy húzza be a függönyöket! 

 Csak a szükséges személyek tudják, hogy nyaralni megy!
 A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait kissé vágja vissza! 

 A megbízott személy tudja az Ön pontos elérhetségét, hogy el tudja érni, ha szükséges! 
 Külföldre történ utazás eltt kössön általános, mindenre kiterjed utas- és balesetbiztosítást! 

 Ellenrizze le vezeti és forgalmi engedélyének érvényességét!
 Szerezze be a felkeresni kívánt ország nagykövetségei, konzuli képviseletei címeit, telefonszámait! 

 Soha ne váltson pénzt illegális pénzváltóknál, elfordulhat, hogy hamis pénzt kínálnak! 
 Ha külföldön elvesztette, vagy ellopták úti okmányait, feltétlenül jelentse be azt a helyi rendrségen és 

forduljon az illetékes magyar külképviselethez! 
 Ha nincs magyar külképviselet az adott országban, akkor bármelyik Európai Uniós tagállam képviseletéhez 

fordulhat segítségért.

Ne feledje: HA ÖN NEM GONDATLAN, NYARA AKKOR GONDTALAN! 

Kellemes nyári szünetet kíván: 
Békés Megyei Rendr-fkapitányság Bnmegelzési Osztálya
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egyházAink élete
zebegénybôl hAzA,

mAjd verôcén át újrA itthon…

„Június volt s ujjongtunk…”- kezdhetnôk Ady Endre halha-
tatlan soraival, mert az iskolák becsukják kapuikat, elhallgat-
nak a csengôk, és indulunk a nyári pihenésre. Ebben egyelôre 
a kora tavaszias idô akadályoz meg, de örömünket fájdalmas 
emlékezésekkel kellett kezdjük a hónap elején. Egy évtize-
de a Duna-kanyar csodálatos településén, Zebegényben az 
1990 után elsôként helyreállított ereklyés országzászlónál 
Nemzeti Zarándoklaton szolgálok és nejemmel verselünk-
énekelünk. Most is ezt tettük június elsô szombatján. De 
megkapó esemény volt a székely zászló megszentelése és a 
„messzelátó” kálvária nemzeti zászlója mellé való kitûzése, 
hogy emlékeztessen vándor hajósokat, országútiakat az összetartozásra. Másnap itthon emlékeztünk templomunkban 
a trianoni gyalázatos diktátumra azért, hogy ne felejtsünk, és az évforduló napján virágokat helyeztünk el a „NEM! 
NEM! SOHA!” kopjafánknál a szoborparkunkban. Délután 4 órakor felavattuk a sporttelep névadójának, Lázár Gyula, 
településünk egykori, világbajnoki ezüstérmes, a Ferencvárosban játszó labdarúgó emléktábláját ökumenikus szertar-
tás keretében.

Június 4-én délután a városi megemlékezésen vettünk részt az iskola elôtti impozáns, méltó elsô világháborús 
emlékmû hátán eléggé méltatlanul elhelyezett (szinte eldugott) márvány emléktáblánál… Június 15-én a ballagáson 
mi is elbúcsúztunk az iskolában két kedves növendékünktôl ( Kovács Laura, Korcsok Klára). Másnap, 16-án a temp-
lomban hittanos évzárót tartottunk gyermekistentisztelettel, tombolázással, amikor a két végzôs diákunkat is áldással 
indítottuk el a nagybetûs Életbe, de mindig visszavárva és számítva kis gyülekezetünk eseményeiben a szorgalmas, 
hûséges tevékenységükre. A következô idôszakra terveztünk, pályázat útján hittanos foglalkozást, kirándulást a helyi 
fürdôbe, meglátogatva településünk egyik-másik nevezetességét. Aztán 28-29-30-án ismét messze, Zebegény mel-
lett, Verôce fölött, a Csattogó-völgyben szolgálunk a VII. Erdélyi Világtalálkozón mindhárom nap valamilyen esemény 
szereplôiként. Hazatérve szorgos munkával és nagy összetartozást, összefogást kérô munkával készülünk a július 14-i 
Alföldi Unitárius Búcsúra, amelyen emlékezünk a templomépítés 110. évfordulójára egyházunk kolozsvári püspöke, 
budapesti püspöki helynöke, Lezsák Sándor, a Parlament alelnöke, lelkészek, híveik és sok más hivatalos és érdeklôdô 
testvérünk társaságában. Szebb nyarat, istenáldotta élményeket kívá:

Balázsi László, mb. püspök-fôjegyzô-unitárius lelkész

mAgyAr vöröskereszt füzesgyArmAt
helyi csoport hírei

2013. január 17-én pót-véradást tartottunk a 
Családsegítô Központban. Március 1-tôl adományt fo-
gadtunk és továbbítottunk a rászorult családoknak. Már-
cius 15-ei ünnepségen vettünk részt. Április 3-án Nagy 
véradást tartottunk. 

Az Országos Vérellátótól ellenôrzést kaptunk 
Budapestrôl, a mi részünkrôl mindent rendben találtak, a 
helyiséget, a tisztaságot, az uzsonnáztatást. Köszönjük a 
Mûvelôdési Központ dolgozóinak is.

Április 24-én újfent pót-véradást tartottunk a 
Családsegítôben. Ettôl a naptól minden véradáskor egy 
egyszeri fürdôbelépôt kapnak a véradók. Köszönjük Ko-
vács Márton igazgató úrnak. 

Május 25-én a Motoros találkozón is szerveztünk vér-
adást. A mostoha idôjárás ellenére jól sikerült, itt is te-
ával, kávéval, pogácsával vendégeltük meg a véradókat. 

Köszönjük a Motorosoknak a szervezésben is a részvétüket, a Sport Telep dolgozóinak a munkájukat.
Továbbra is várunk a lakosságtól minden nemû adományt - segíts, hogy segíthessünk jelszóval.
Köszönjük az eddigieket is aki önzetlenül segített.
Minden pénteken 14.00-16.00-ig a volt Klapka úti Óvoda helységben várjuk az adományokat, vagy bármikor engem 

megkeresve, Szôke Józsefnét (Kati) a Magyar Vöröskereszt helyi csoportjának vezetôjét.



23.30 ÓRA

FÜZES-FESZTIVÁL
2013. június 28-29.

- 17 óra Népdalkör találkozó
- Okányi Néptánccsoport
- Társastánc

- Füzesgyarmati Dance Aerobic
- 21 óra KÖSZÖNTÔ

-  14 óra Fúvós felvonulás, 
mazsorett kísérettel

-  15 óra Fúvós zenekarok és 
mazsorett csoportok       fellépése

- TÛZIJÁTÉK
- 03 óráig DJ MIKE disco

CSOBOT   ADÉL SZABÓ
ÁDÁM

APOSTOLélô koncert

21 ÓRA

22.45 ÓRA

JÚNIUS 28. PÉNTEK

HELYSZÍN:
FÜZESGYARMAT,
KOSSUTH U. 89.
SPORTPÁLYA

22 ÓRA

FÚVÓS FESZTIVÁL
JÚNIUS 29. SZOMBAT

ÉLÔ KONCERT
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