
2010. június 26-án kezdõdött az az
ünnepi programsorozat, melynek ke re -
tében Füzesgyarmat lakossága mél tó -
képpen megünnepelhette lakó helye vá -
rossá válásának 10. évfordu lóját.

Péntek délután 14 órától ünnepi tes -
tületi ülés keretében Bökfi János részé -
re adományozott a Képviselõ-testület
díszpolgári címet.

1630-tól a Hegyesi János Városi
Könyvtár és Közmûvelõdési Intéz mény
Mûvelõdési házában került sor „A hely,
ahol élünk” címû kiállítás megnyitó -
jára, mely a füzesgyarmati iskolások
munkáiból készült, az azo nos nevû pro-
 jekt zárásaként.

19 órától a Sportpályán folytatódtak a
programok helyi amatõr zene karok, majd a
Magna Cum Laude együttes fellépésével.

A szombati napon az idõjárás sajnos
kegyetlen volt, egész nap esett az esõ,
de a mûsorszámok a fedett színpadon
nem maradtak el. Az im-már hagyomá -
nyos Népdalkörta lál-kozót a mûvészeti
iskolások és az egyesületek fellépõi
követték. Ven-dégfellépõk is voltak, a
bucsai hastáncosok, és néptáncosok
személyében. Elismerés mindannyiuk-
nak, amiért a zord körülmények elle -
nére kitartottak.

Este a V-Tech együttes, majd Hor -
váth Charlie és együttese szórakoztatta
az esõ ellenére kilátogató érdeklõ -
dõket. A rendezvénysorozatot a 10 é -
ves évfordulóhoz méltón tûzijáték zár -
ta. Köszönet illet minden segítõt és tá -
mogatót, aki a rendezvény létrejöttében
részt vett.
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10 éve város Füzesgyarmat

Ifj. Bökfi János Füzesgyarmaton
született 1963. június 2-án. Nõs, 2 gyer-
 mek Ádám és Réka édesapja. Felesége
Miklya Katalin gyógyszerész asszisz -
tens.

Édesanyja Németi Erzsébet, édesap-
ja Bökfi János, településünk elsõ sza ba-
don választott polgármestere. Tõsgyö -
keres füzesgyarmatiak.

Általános iskolai tanulmányait Fü zes -
gyarmaton végezte el, majd a bé késcsa-
bai 611. számú szakmunkás képzõ Inté -

zetben autószerelõ szak kép zettséget
szerzett.

A füzesgyarmati Kossuth Lajos Ál -
talános Iskolában, az atlétikai ver se -
nyeken sikeresen szerepelt és tagja volt
az ifjúsági labdarúgó csapatnak is. A kö-
zépiskolában már az elsõ évben 1977-ben
tagja lett a Békéscsabai Elõre Sparta -
cus súlyemelõ szakosztályának. Serdülõ
versenyzõként 1977-ben kö zépsúlyú or -
szágos bajnoki címe mellett huszonegy
országos rekord fémjelzi nevét. 1978-ban

ifi válogatott kerettag lett. Megállíthatat -
lanul indult a nemzet közi hírnév felé.

1980-ban kezdte válogatott karrier-
jét a Minszkben megrendezett IBV-n,
ahol ötödik lett, 1981-ben a Kubában
megrendezett IBV-n szakításban arany -
érmes és még ebben az évben az olasz or -
szági VB-n és EB-n hatodik helyezést
ért el. Az 1982-ben Sao Paulo-ban rende-
zett VB-n összetettben és fogásnemen -
ként is ezüstérmes volt.

BÖKFI JÁNOS - FÜZESGYARMAT DÍSZPOLGÁRA

(Foly ta tás a 2. ol da lon)
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A haskovoi EB-n negyedik he lye -
zett lett. Az Ifjúsági EB-n 1983-ban O -
lasz országban San Marinóban szakí tás -
ban Európa bajnok, összetettben e züst -
érmes lett. A legnagyobb sikere 1983-
ban Egyiptomban, Kairóban szü letett,
ahol az összetett ezüstérem mellett ifjú-
sági világbajnok lett lökésben. Felnõtt vi -
lágversenyen húszévesen, 1984-ben mu -
tatkozott be a spanyol országi Vitoriá -
ban az EB-n, ahol össze tettben ötödik
helyen végzett. A los angelesi olimpia he-
lyett rendezett Fekete-tengeri Játékokon
összetettben negyedik lett, szakításban
pedig bronz érmes. Ezt követõen min-
den kontinensviadalon, VB-n rajthoz állt.
1985-ben a svédországi VB-n hatodik
he lyezett, míg a katowicei Felnõtt EB-n
negyedik helyezést ért el. 1986-ban sza-
kításban Európa bajnoki bronzér mes, a
trencséni Világkupán pedig elsõ helye -
zett lett. Az 1986-os VB-n Szó fiában
ötödik lett összetettben és itt érte el
élete legjobb összetett teljesítményét, a
400 kg-ot, amivel Magyarországon
ötödik súlyemelõként került be a 400
kg-osok klubjába. Ugyanebben az év -
ben a franciaországi reimsi Európa Ku -
pán ötödik helyezést ért el. 1987-ben
szintén Reimsben EB negyedik, az oszt -
ravai VB-n hatodik lett. 1988-ban a szö -
uli Olimpián negyedik helyezett lett a
100 kg-os kategóriában, A tokiói Vi lág-

kupán, majd az 1990-es budapesti fel-
nõtt VB-n a hatodik helyen végzett. Az
1990-es melburni Világ Kupán har-
madik helyezést, az 1991-es dániai fel-
nõtt EB-n 8. helyezést ért el, majd
1999-ben a kazincbarcikai Masters
EB-n Európa Bajnoki címet szerzett.
Többszörös országos csúcstartó, Mas -

ters világcsúcstartó. Több éven át a fel-
nõtt válogatott csapatkapitánya volt.
Edzõi pályafutását a válogatott ver -
senyzés befejezését követõen kezdte. A
válogatottságtól 1996-ban a füzesgy ar -
mati sportcsarnok-avató ünnepségen bú -
csúztatta el a Magyar Súlyemelõ Szö -
vetség, ahol a magyar válogatott bemu-
tató versenyt tartott. Edzõi mun kájának
eredményeként a 14 év alatti verseny -
zõi komoly eredményeket értek el. Ver -

senyzõi a nemzetközi porondon is
helyt álltak. Legjobb eredményeik: Ju -
nior EB-n ötödik, hetedik, kilen cedik,
felnõtt EB-n tizenegyedik, uniós EB-n
harmadik és fõiskolás VB-n ki lencedik
helyezés. Tanítványai nevéhez még
három országos csúcs is fûzõdik. Ti -
zennégy éve a Békéscsabai Súlye melõ
Club vezetõedzõje, 2002-2003-ban pe -
dig a Herakles Bajnokprogram megbí-
zott edzõje volt. Jelenleg a Ma gyar
Súlyemelõ Szövetség Elnökségé nek
tagja. Bökfi János több mint 60 alka-
lommal öltötte magára a válogatott me -
zét, és vitte a világ számos országába
Füzesgyarmat jó hírét. Személyében
nagy szerû emberrel gyarapodott a ma -
gyar súlyemelõ sport. Elért eredmé -
nyei, emberi magatartása példaértékû
lehet a felnövekvõ fiatalság számára.
Megmu tatta, hogy a tehetség, az akarat
és a szor galom az eredményesség záloga. 

Füzesgyarmat várossá nyilvánításá-
nak 10. évfordulóján Füzesgyarmat Vá -
ros Önkormányzat Képviselõ-testülete
a 141/2010. (V.27) számú határozatával
a több évtizedes sportpályafutása során,
Olimpiai, Világ- és Európa Baj noksá -
gokon, elért eredményeivel, Fü zesgyar -
mat város hírnevének öregbítése érde -
kében kifejtett tevékenysé géért Bökfi
János részére Füzesgya rmat Díszpolgá -
ra kitüntetõ címet ado mányozott.

Határmenti településekként 2003-
ban Füzesgyarmat és Zimándújfalu írá-
sos megállapodást kötött a testvértele -
pülési kapcsolatról.

A 7 év alatt számtalan kulturális- és
sportprogram színesítette ezt a kapcso-
latot. A zimándiak rendszeresen ven -
dégei voltak a Füzesgyarmati Napok -
nak, míg a füzesgyarmati delegáció a zi -
mándi Falunapon kivétel nélkül mindig
részt vett. 

A kulturális csoportok – Népdalkör,
mazsorettek, Füzesgyarmati Dáridó –
többnyire szerepeltek is a mûsorban.

Steve Taylor Szabó pánsíp mûvész em -
lékezetes karácsonyi koncertet adott a
zimándújfalui katolikus templomban. 

Ezeken túl az Európai Uniós pá lyá -
zatoknál egymást segítette Füzesgyar mat
és Zimándújfalu. 

Most, 2010. július 11-én, a zimándi
Fa lunap megnyitóján Vidran Dorel
Gheorghe polgármester és Kocsis Jó -
zsef alpolgármester díszpolgári címet
adott át Várkonyi Imre polgármester
úrnak a testvérkapcsolat kiépítése és
elmélyítése terén tett kimagasló mun -
kájáért. 

Városunk polgármestere, Várkonyi Imre
Zimándújfalu díszpolgára lett



A füzesgyarmati Kossuth Lajos
A lapfokú Közoktatási Intézmény - a
város önkormányzatának a nevében -
a közelmúltban két jelentõs a közok-
tatás fejlesztéssel kapcsolatos uniós
tá mogatású pályázatot nyert.

Társadalmi Infrastruktúra
Ope ra tív Program 1.1.1-09/1 számú
„Ta nu lói lap-top program” pályázat
a lapvetõ célja – összhangban az EU
ajánlásaival, a hazai közoktatás-fej-
lesztési stratégiával, valamint az
ÚMFT célkitû zéseivel - a sikeres
mun kaerõ-piaci alkalmazkodáshoz
szükséges, az egész életen át tartó
tanulás megalapozását szolgáló ké -
pességek fejlesztése és kom petencia
alapú ok tatás elterjesztése a magyar
közoktatási rendszerben. A pá lyázat
keretében, az iskolai intézmény egy -
ség, az IKT-val (Infokommuniká ciós
Techno lógiával) támogatott 1:1 (1
diák/1számítógép) oktatási környezet

bevezetéséhez, a digitális oktatási tar-
talmak integrálásához, az elektroni-
kus mé rés-értékelés, valamint az
oktatási ad minisztráció elterjesztésé-
hez és a pro jekt EU szabványok sze-
rinti lebo nyolításához 34.790.000 Ft
értékû vissza nem térítendõ támoga-
tásban részesült. Ennek keretében
összességében 271 db hordozható
számítógép és az e zek használatához
szükséges rendszer ki építéséhez
alkalmas eszközök beszer zése törté-
nik meg a közbeszerzés u tán, várha-
tóan augusztus-szeptember hónap
folyamán. A pályázat forrását az
Euró pai Regionális Fejlesztési Alap
és a Ma gyar Köztársaság költségve-
tése társfinanszírozásban biztosítja.

Társadalmi Megújulás Operatív
Program 3.1.5-09/A/2 számú, Peda -
gó gusképzések (a pedagógiai kultúra
korszerûsítése, pedagógusok új sze-
repben) címû pályázat a közoktatás

tar talmi megújítását, a pedagógiai
kultú ra korszerûsítését, új módszerek
(tanulóközpontú, differenciált mód-
szertan, változatos tanulásszervezési
megoldások, kooperatív tanulási
tech nikák, pro jekt módszer stb.), az
új eszközök (pl. IKT) használatának
széleskörû megismertetését és elter-
jesztését tûzi ki célul. A nyert pályá-
zat keretében há rom füzesgyarmati
pe dagógus minõségi rányításban,
közok tatás-vezetésben, gyermekvé-
delemben kezdi meg tanulmányait.
Erre a célra az elkövetkezõ két tanév-
re intézményünk 12.000.000 Ft visz-
sza nem térítendõ támogatást nyert.

Bánfi Attila
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Európai Uniós Pályázatok

Egyirányú úton forgalommal szemben a kerékpáros csak akkor közleked-
het, ha ezt közúti jelzés (kiegészítõ tábla) lehetõvé teszi, azaz a behajtani tilos
jelzõtábla alatt külön kiegészítõ tábla van elhelyezve. Ennek hiányában csak
gyalogosként (kerékpárt tolva) szabad a forgalommal szemben közlekedni.

Az elektromos kerékpár igaz, hogy kerékpárnak minõsül, nem kell vezetõi
engedéllyel rendelkeznie a jármûvet vezetõnek, de nagyon veszélyes eszköz,
mivel hangtalan és gyors. Sok baleset okozói, ezért nagyobb figyelmet fordít a
rendõrség az ezzel közlekedõk ellenõrzésére. Aki ittasan közlekedik az elek-
tromos kerékpár gépi meghajtású funkcióját használva, az már a Btk. szerint
ittas vezetésnek minõsül, mivel olyan elbírálás alá esik, mintha gépkocsit
vezetett volna. 

Kétkerekû kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem
idõsebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettõnél több
kerekû kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem
hajtó utast. A csomagtartón utast szállítani tilos! Az elsõ és hátsó világítás a legfontosabb kerékpár tartozék az összes
közül. Világítás hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok vagyunk! Egy villogó áránál többet ér az életünk, ne
sajnáljuk rá a pénzt! Az elsõ világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, különösen azért, hogy a szembejövõ
közlekedõk is lássanak bennünket.

Gyõri Judit r. törm. -Szeghalomi Rendõrkapitányság

Két keréken!
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Iskolánkban ebben a tanévben a
TÁMOP 3. 1. 4. pályázat keretében új
tanulásszervezési módszereket alkal-
maztunk. Ezek egyike a Három hetet
meghaladó projekt, melynek lénye-
ge a tanulói ismeretek bõvítése más,
az eddigiektõl eltérõ formában. 

Projektünk címe: A hely, ahol é -
lünk. Úgy gondoltuk, hogy ahhoz,
hogy gyerekeink megismerjék a vi -
lágot, elõször szûkebb hazájukat kell
is merniük.

Így aztán tanulóink a pedagógusok
vezetésével különbözõ témákban te -

vékenykedtek a három iskolatele-
pünkön. Feltérképezték városunk
múltját és jelenét, valamint gon dol-
tak a jövõre is. Tanulmányoz ták Fü -
zesgyarmat történetét, földrajzi hely-
ze tét, gazdasági életét, állat világát,
nyel vét; megnézték a híres kapukat,
rajzokat készítettek, hintómakettet ra -
gasztottak, faragtak, gon doltak a né -
pi kismesterségekre, elké  szítették a táj
jellegzetes ételeit, népi játékokat ját-
szottak, bekukkanthattak a régi isko-
lai életbe, össze gyûjtötték a helyi tör-
 téneteket, me séket. Kirán dultak, üze-

met látogattak, elõadást hallgattak vá-
rosunk múlt járól, kiállításon vehet-
tek részt. A projektet záró rendez-
vényre május 7-én került sor, ahol a
gyerekek rövid mûsort adtak, illetve
a három hét produktumait kiállítás
formájában bemutatták.

Programunk megvalósításához
nagyon sok külsõ segítséget kaptunk.
Ezúton is megköszönjük minda zok -
nak a támogatást, akik tevékeny köz-
 remûködésükkel elõsegítették mun-
 kánk hatékonyságát.

Földi Lászlóné

A három hetet meghaladó projekt

Kovács Réka mesébe illõ történe-
te egyre izgalmasabb fordulatot vesz.
A tavalyi évben megismert tehetséges
kislánynak a 2009-es év az országos
versennyel fejezõdött be, ahol II. he -
lyezést ért el díjlovaglásban, 2010. pe-
dig a Nemzeti Vág tával kezdõdött, a -
hol bekerült a dön tõbe.

Egyszer volt, hol nem volt… és a
mese folytatódik.

Réka pici korától imádja a lova-
kat, négyévesen kezdett el lovagolni
és bámulatos ügyességgel egyre job-
ban és jobban sajátítja el eme sport
minden varázslatos titkát. La pos Lász-
ló országosan is elismert edzõ ta nítvá-
nyaként - idén elõször - részt vehetett
a Nemzeti Vágtán, ahol a kis huszár
vágtán indulók csoportjában õ volt a
legfiatalabb, noha lova, Csini a maga
16 éves korával a legidõ sebbnek szá-
mított társai között.

A Nemzeti Vágtára és az azt kö -
vetõ ugróversenyre való három hetes
felkészülés során Réka csodálatos el -
szántsággal gyakorolt, nem foglalkoz-
va testi épségével, a nyerni akarás le -
begett szemei elõtt, miközben lovak
iránti feltétlen szeretete egyre csak nõtt.

Figyelemre méltó összhangba
került lovával.

Az elõdöntõ napját vegyes érzel-
mekkel, izgatottan, örömmel várta,
hogy felülhessen a nyeregbe és elkez -
dõdjön a verseny. A kislányt az apu-
kája vezette fel a rajthoz, majd min-
denkit kizárva maga körül, lovára és
a célra koncentrálva vitte végig a fu -
tamot Nádudvar és Füzes gyarmat szí-
neiben, az utolsó körnél – tökéletesen
együttmû ködve Csi nivel - megelõzve

a második helyen vágtató ellenfelét,
bekerült a döntõbe.

„Bízni kell a lóban”.
Mondta ez a kicsi lány. Szerinte e -

zért gyõzött. A döntõn hatodik he lye-
zést ért el, de az õ és lova közötti ösz-
 szhang, amivel végigcsinálták, minden -
kinek jó példát mutat. Sok kal tapasztal -
tabb, képzettebb lovasokat utasított ma -
ga mögé azzal, amit ak kor és ott kime-
ríthetetlen aka raterejével elért.

A mese folytatódik

(Folytatás az 5. oldalon)
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A témahét célja az egészséges életmódra való törekvés beépülése a tanulók mindennapi életébe. Meg kell taníta-
nunk tanulóinkat az egészséges életmódra: a rendszeres sport fontosságára, egészséges ételek készítésére, a helyes
napirendre, a káros szenvedélyek kerülésére, az ép testben ép lélek fontosságára, az egészséges életmód tudatos
választására.

Ezen a héten minden tantárgyban ezzel a témával foglalkoztunk. Magyar órákon egészséges életmóddal kapcso-
latos szövegeket dolgoztunk fel; matematika órákon különbözõ ételek kalóriaértékét számoltuk, környezetismeret,
természetismeret, biológia órákon a káros szenvedélyek veszélyeirõl beszélgettünk; technika órákon egészséges
ételeket készítettünk, ételrecepteket gyûjtöttünk, testnevelés órákon tartásjavító gyakorlatokat végeztünk; rajz órákon
plakátot készítettünk, amelyen mindenki figyelmét felhívjuk az egészségmegõrzés fontosságára. Szakemberek is
segítségünkre voltak a téma feldolgozása során. Dr. Floszberger Péter ortopéd szakorvos a Kossuth utcai iskolatelepen
tartott elõadást a mozgásszervek épségének megõrzésérõl. A védõnõk a helyes testápolásra hívták fel a gyermekek
figyelmét.

A Rajk utcai iskolatelepen kiállítást rendeztek a témahéten készült alkotásokból, melyet a szülõk is megtekinthettek.
Sárköziné Papp Julianna

„Egészséges életmód” témahét a TÁMOP 3.1.4-
08/2-2008-0143 projekt keretében

2010. január 25-29.

Mindenki büszke rá.
A család, a barátok, a lovas társak

és az egész város. „Elfogult va gyok,
de minden elismerésem a lá nyomé,
mert nagy odaadással és lel kiisme -
retes munkával ûzi ezt a spor tot,
emel lett pedig jeles tanuló. Mint
szülõ pe dig kötelességem mel lette
állni” – me sélte a kis lovas anyu kája.
- ”Hálás vagyok öcsémnek, Gyõri
Zoltánnak, aki lelkiekben és anya-
giakban is tá mogat minket abban,
hogy Réka hó dolhasson szen vedé-
lyének.”

„Abban a pillanatban még jobb
volt füzesgyarmatinak lenni ott a
Hõsök terén.”

- Mosolygott Várkonyi Imre pol-
 gármester. – „Nem vagyok szakér tõ, de
szenzációsan versenyzett. A hogy ez a
kicsi lány jól taktikázva megsze rezte a
második helyet, az pél daér tékû. Mi -
kor a döntõbe jutottak kö zött elhang-
zott Kovács Réka és Fü zesgyarmat
neve, felszabadultan ugráltunk örö -
münk ben. Úgy vélem, maximálisan tel-
 jesítette az elvárásokat.”

„A Nemzeti Vágtán fellépni egy
10 éves lánynak óriási megtisztel-
tetés.”

Szijjártóné Megyesi Andrea, a csa lád
barátja szintén testközelbõl él hette át
Réka gyõzelmét. „Aki nem volt ott nem
tudja elképzelni, amit akkor átéltünk.
Réka fantasztikusan lovagol, árad belõle
az elszántság, a nyait-apait belead a
lovaglásba. Bá tor kislány és mindene a
ló. Mikor beért a célba, mindenki
szemében ott csillogott a büszkeség az
örömköny nyek mögött. Egy óriási tömeg
elõtt kellett helytállnia és sikerült neki.”

Hogy hol látjuk legközelebb vis-
zont?

Arra a kérdésemre, hogy jövõre is
indul-e a Nemzeti Vágtán, hatá rozott
„igen” volt a válasz. Mi is le hetett
volna más, hiszen Réka gondolatai
mindig a lovak körül forognak és biz-
tosan állíthatom, hogy nem csak ezen
esemény miatt hallunk még róla.
Talán valóra válik nagy álma és
késõbb õ adhatja át a nagyoktól szer -
zett tudását másoknak.

Minden támogatásukért Réka
családja köszönetet szeretne mondani
Lapos László edzõnek, Várkonyi Im -
re polgármesternek, Balogh László
vállalkozónak és Nagyné Füredi
Juliannának.

Takács Erika



Immár ötödik alkalommal rendez -
tük meg a közelmúltban megújult
„vén” gyülekezeti házunkban a hitta -
nos napközis tábort. Mint mindig,
most is nagy volt az érdeklõdés, szinte
meg hirdetés nélkül összejött 97 gyer-
mek. Az óvodás korúak most is 29-en
voltak, Kertészszigetbõl pedig 12
isko lás is részt vett a táborban 3 tanár
kí séretével, a többiek pe dig gyarmati
alsós és felsõs gyerme kek voltak. Az
óvodásoknak most is a kisteremben
tartottuk meg a fog lalkozásokat. Õk a
Jézus által tett cso dákról hallottak:
Jézus segít a beteg nagy mamának; Jé -
zus segít a halász oknak; Jézus segít a
viharban; Jézus segít az éhezõknek.
Megtanultuk, hogy a csoda egy olyan
különleges dolog, amelyre csak Jézus
képes, mert Õ Isten fia. Az „arany-
mon dás”pedig az I. Péter 5,7 volt: „Min-
den gondotokat õreá vessétek, mert
neki gondja van rátok.” A gyerme -
kekben elültetjük a feltétel nélküli
bizalom csíráját Isten iránt. Ez a hit,
bizalom a hívõ élet elsõ feltétele. Az
iskolások Isten erejérõl hallottak a bib-
 liai tör ténetek által, úgy mint: Is ten
ereje Je rikónál; Isten ereje a szá raz -
ságban; Isten ereje a Karmel-he gyen;
Isten ereje tüzes kemencében; Isten ereje
az oroszlánbarlangban. Minde gyik
történet ben ugyanaz az üzenet rej lik:

„Isten ha talmas és erõs!”, ami embe -
reknek lehetetlen, az Isten számára
lehetséges – Isten számára nincs le -
hetetlen dolog!”Az igevers, amit meg-
tanultak a következõ volt: „Nagy a mi
Urunk és igen erõs…” (Zsoltá rok
147,5). A reg geli játék és tízórai u tán
voltak a fo glalkozások, majd ebé dig
ismét já tékkal telt az idõ a kibõ vült ját-
szó te rünkön. A napi finom ebé det a
városi konyhán fogyasz tottuk el, min-
den nap megköszönve azt Is ten nek és a
szakács néniknek is. Dél utá nonként 14
órakor kezdõdtek a kézmû ves fog -
lalkozások. Megtanul hatták a népi
rongybaba és pólyás baba készí tés
rejtelmeit Kovács né Ica nénitõl; Hama
gyöngybõl képké szí tést és gyöngy -
fûzés által ékszer készí tést Nemesné
Kiss Ildikó tanár né nitõl; Gulyásné
Irmuska nénivel foltvarrás technikával
virág, gyümölcs, állatkakészítést; Mol -
nárné Etelka óvó nénitõl papírforgó
készítést. Az agya gozás rejtel meibe
Doma Kati néni vezette be a gyer-
 mekeket, Scha m schu la Virág nénivel
pedig gyönyö rû képe ket festettek üve-
gre. Lehetett még origamit hajtogatni,
vagy moza ik képet készíteni igényeik
szerint. Szerdán a rendkí vüli szeles idõ
miatt nem tud tunk kimen ni a Tájházba,
így Fekete János bácsi, a Helytörténeti
E gye sület vezetõje me sélt a gyerme -

keknek déda nyáink éle térõl, az akko-
riban haszná latos eszkö zökrõl. Az idei
táborzáró családi napot Vésztõ-Má -
gorra szer veztük, ahol hagyo  mányõr zõ
juniálist tartottak. Sajnos az esõs idõ
miatt a prog ramok nagy ré szét nem
tudták megtartani, de 1 óráig népi kis -
mesterségek be mutatóján és kézmû ves
foglalkozásokon vehettünk részt. Sze -
retnénk köszönetet mondani azok nak a
szü lõknek, gyülekezeti tagok nak, akik
természetbeni, illetve pénz - a do má nya -
ikkal segítették a gyerme kek étkezte -
tését, valamint a konyhai szolgálatukat.
Köszönettel tartozunk a he lyi és ker -
tészszigeti pedagógusoknak, akik a
gyermekek felügyele tében, ét kez te -
tésében segítséget nyúj tottak. Vasár nap
a templomban adtak számot a gyer me -
kek heti tanulmánya ikról, s a leg jobban
teljesítõ csapat kü lön jutalmat is
kapott. A jó hangulatban eltöl tött hét
után kívánunk mindenkinek szép nya -
rat, jó pihenést! Áldás, bé kesség!

Gergely Józsefné presbiter
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Református napközis hittan tábor
2010. június 21-27.

2010. július 5-8. között az isko lánk
Kossuth utcai feladat-ellátási he lyérõl 15
kisdiák és két tanító vett részt táborozá-
son Kunfehértón. Ez egy erdei iskolai
terepgyakorlat volt a laptop-prog ram se -
gítségével. Az itt töltött négy nap során ter-

mészetvédelmi szakemberek irányításá-
val vizsgáltuk a ná das és tópart növény
és állatvilágát, majd természetvédelmi
területre lovas kocsiztunk, ahol folytat-
tuk a felfede zéseket, a homokbuckák kö -
zött. Az itt látottakat különféle esz kö zök -
kel rög zí tették a gyerekek, majd szá mí -
tástech nikai ismereteik bõvítésével úgy-
ne vezett tudástérképet készítettek. Tábo -
rozásunk során a résztvevõ gyerekek
viselkedését, a feladatok elvégzésé hez
való hozzáállását, a végzett mun kát, a
program megvalósulásáért fele lõs min-
den szervezõ elismerésével il lette.
Természetesen lehetõség volt für désre,

túrázásra és egyéb szabadidõs progra -
mokra is. Reméljük, hogy maradandó él -
ményt jelentett ez a pár nap a 3. b és 4. b
osztályok azon tanulóinak, akik részesei
lehettek ennek a programnak!

Laskai Margit, Thurzó Edit

TÁMOP hírek – TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0143
Erdei iskolai terepgyakorlaton



Nagy László múzeumigazgató ve -
zetésével tovább folytatódik a fü zesg-
yarmati Tájház anyagának ál lag-
megóvása, leltározása és feldolgozása.

Az elmúlt évek során a teljes tárgyi
anyag, az értékes irat a nyag és a fotók egy
része került sor ra. A munka ez utóbbival
és az új ab ban bekerült tárgyakkal folyta -
tódik. A tábort a fõvárosi TE GYESZ
szervezésében a Bokréta ut cai lakásot-
thon lelkesen visszatérõ fiataljai szállták
meg. Üzemel tetése pályázati forrásból
történik, jelentõs helyi támogatással. A
többi tábor (Tokaj, Gyomaendrõd) életét
és munkáját is bemutató reprezentatív
fotókiállítás nagy sikert aratott idén
májusban az Országos Gyer mekvédelmi
Napok címû rendezvénysorozaton a
fõvárosban. A tervek szerint a füzesg-
yarmati képek kiállítására õsszel a
Mûve lõdési Házban kerül sor. 

A helyiek részvételére számtunk  a
2011. évi Gyermekvédelmi Napok meg-
nyitóján is.

Árkus Péter

2010. április 18-án részt vettünk az Országos Bábos Találkozó Békés Megyei
Elõdöntõjén. A szakmai zsûri ezüst minõsítéssel jutalmazta „A Nyuszi és a jó barát”
címû mesejátékot, amit kesztyûs bábokkal mutattunk be. A versenyen résztvevõ
Füzecskék: Éles Boglárka, Éri Alexandra, Éri Brigitta, Molnár Bettina, Nagy Anna,
Papp Dorina, Tóth Boglárka, Török Izabell. 

A mesejátékot bemutattuk kétszer Vésztõn is. Elõször a III. Drámafesztiválon, majd
meghívást kaptunk a vésztõi gyermeknap rendezvényére. Az érdeklõdõk többször is
láthattak bennünket városunk rendezvényein. A díszletek elkészítésében Szabó
Lászlóné varrónõ, és az iskola karbantartói segítettek. Az utaztatásban az iskolánk
vezetõi és az Önkormányzat támogatott. Minden elõadásra elkísértek a szülõk ben-
nünket, éreztük a támogatásukat. Valamennyi segítõnknek szeretnék ez úton is köszönetet mondani.

Örömmel számolok be arról, hogy a következõ tanév eszközbeszerzése már elindult. Új kesztyûbáb készlettel leszünk
gazdagabbak, amely már emberbábokat is tartalmaz. Valamint nagy-nagy segítségünkre lesz a város Kézmûves Egyesülete, akik
elkészítik egy magyar népmese botosbáb készletét. Elõre is köszönet érte. Ígérem, hogy a város mesét szeretõ közönsége láthat-
ja majd a mesejátékot új típusú bábokkal és az új díszletrendszerrel.

LEHET JELENTKEZNI!!!
A Füzecske Bábcsoportba jelentkezni lehet szeptember 20-ig a központi iskolában az iskolatitkárnál, vagy a gyermek osztá-

lyfõnökénél is.
Amely gyermek szereti a meséket, szeretne bábozni különbözõ technikákkal, szeretne játszva tanulni, jelentkezzen a

mûvészeti iskola színjáték tanszakára és legyen õ is Fûzecske! Mindenkit szeretettel várnak a mostani FÜZECSKÉK.
Pálfi Judit, drámapedagógus

2010. július 7

A Füzecske Bábcsoport hírei

Füzesgyarmat Tájház
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AMON DÓ
Kiadja: Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete Füzesgyarmat • Felelõs kiadó: Botlik Tiborné • Fõszerkesztõ: Lévainé Homoki Éva
Szerkesztõség címe: Hegyesi Já nos Vá ro si Könyv tár és Közmûvelôdési Intézmény 5525 Füzesgyarmat, Má tyás u. 10. Tel.: 66/491-795,

e-mail: fgykonyvtar@fuzestv.hu • Nyom da: BOX-PRINT Bt.
A szer kesz tõ ség a ma gán jel le gû köz le mé nye kért, nyom dai hi bá kért fe le lõs sé get nem vál lal!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az orvosi ügyeletet Szeghalmon a Kistérségi Központi Orvosi Ügyelete látja el Szeghalom, Ady E. u. 1.

szám alatti központtal (Szakrendelõ épületében). Az ügyeletet hétfõtõl péntekig délután 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén szombat
reggel 7 órától hétfõ reggel 7 óráig a

06-66/371-234-es telefonszámon, illetve

Szeghalom, Ady E. u. 1.

szám alatt lehet elérni. A helyi háziorvosok hétköznap a rendelési idõn kívül nappal reggel 7 órától délután 15-óráig a
központi ügyeletig készenlétet tartanak és az eddigi helyi ügyeleti

06-30-565-1020-as

telefonszámon lehet hívni sürgõs esetben.

Közérdekû telefonszámok:
Mentõk: 104 • Tûzoltók: 105 • Rendõrség: 107 • Segélyhívó: 112
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