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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Négyévenként nyílik mód arra,

hogy – alkotmányos jogunkkal élve –

szavazatunkkal döntsünk arról, kik

képviseljenek bennünket az Ország -

gyûlésben. 

Hazánkban 2010. április 11-én

kerül sor az országgyûlési képviselõ-

választás elsõ fordulójára, 2010. április

25-én pedig a második fordulóra.

Ön a napokban kézhez kapta a

választói névjegyzékbe történõ fel -

vételérõl szóló Értesítõt, valamint a

képviselõjelölt ajánlásához szüksé -

ges ajánlószelvényt. Amennyiben Ön

csak a második fordulóban jogosult

szavazni, az ajánlás jogával még nem

élhet, így ajánlószelvényt nem ka -

pott. Ha az Értesítõn feltüntetett ada -

tai tévesek, kérjük, forduljon a pol-

gár mesteri hivatalhoz!

MIRE VALÓ AZ AJÁNLÓ SZEL -

VÉNY?

Ahhoz, hogy valaki egyéni válasz -

tókerületi jelölt lehessen, legalább 750

választópolgár érvényes ajánlását kell

összegyûjtenie. Jelöltet ajánlani nem

kötelezõ, de ha Ön élni kíván ajánlási

jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha

az Önnek megküldött hivatalos aján-

lószelvényt kitölti, saját kezûleg aláír-

ja, majd azt átadja a támogatni kívánt

jelöltnek, vagy megbízottjának. 

Az ajánlószelvények gyûjtése

2010. március 19-ig történhet.

Az ajánlás nem vonható vissza.

Egy választópolgár egy jelöltet ajánl-

hat. Aki ugyanazt a jelöltet többször

ajánlotta, vagy aki több jelöltet is

aján lott, annak valamennyi ajánlása

ér vénytelen.

MIT KELL TUDNI A SZAVA ZÁS

HELYÉRÕL?

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az

Értesítõn feltüntetett szavazókörben

szavazhat.

Amennyiben mozgásában akadá-

lyozva van (például egészségi álla -

pota miatt), úgy a szavazást megelõ -

zõen a jegyzõtõl írásban kérhet

mozgóurnát. Ebben az esetben a

szavazatszámláló bizottság két tagja

fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.

Mozgóurnát végsõ esetben a szava -

zás napján – szintén írásban – a sza -

vazatszámláló bizottságtól kérhet.

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A

SZAVAZÁS NAPJÁN A LAKÓ HE-

LYÉ TÕL ELTÉRÕ TELEPÜ LÉ -

SEN TARTÓZKODIK?

Ha a szavazás napján Magyar -

országon, de lakóhelyétõl eltérõ te -

lepülésen tartózkodik, a jegyzõtõl

kapott igazolással szavazhat. Iga zolás

személyesen vagy meghatalmazott

útján legkésõbb 2010. április 9-én

16.00 óráig kérhetõ. Ha ajánlott levél-

ben kéri az igazolást, a kérelemnek

legkésõbb 2010. április 6-án meg kell

érkeznie a jegyzõhöz. A kérelem

benyújtásához letölthetõ nyomtat vány

áll rendelkezésre a www.valasztas.hu

honlapon, illetve elérhetõ bármely

választási irodában. Fontos tudnivaló,

hogy akár az elsõ, akár a második for-

dulóra kér igazolást, azt a fenti idõ -

pontig kell megtennie. Az igazolási

kérelemben meg kell adnia nevét,

személyi azonosítóját (ismertebb ne -

vén személyi szám), lakcímét, annak a

településnek a nevét, ahol a szavazás

napján tartózkodik, vala mint hogy az

igazolást az elsõ, a má sodik vagy

mindkét fordulóra kéri-e. Az igazolás

birtokában Ön az igazo láson meg-

jelölt szavazókörben szavazhat.

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A

SZAVAZÁS NAPJÁN KÜLFÖL DÖN

TARTÓZKODIK?

Ha Ön a szavazás napján kül -

földön tartózkodik, hazánk nagykö -

vet ségén vagy fõkonzulátusán adhat-

ja le szavazatát. Ennek érdekében a

lakcíme szerinti jegyzõnél kell kérnie

a külképviseleti névjegyzékbe törté -

nõ felvételét. A külképviseleti  név -

jegy zékbe történõ felvételét szemé-

lyesen vagy meghatalmazott útján, il -

let ve ajánlott levélben kérheti,

 amely nek legkésõbb 2010. március

19-én 16.00 óráig kell megérkeznie a

jegyzõhöz. A kérelem benyújtásához

le tölthetõ nyomtatvány áll rendel -

kezésre a www.valasztas.hu hon-

lapon, illetve elérhetõ bármely vá -

lasztási irodában. A külképviseleti

névjegy zékbe vétel iránti kérelemben

meg kell adnia nevét, személyi azo -

nosí tó ját (ismertebb nevén személyi

szám), születési helyét és idejét,

anyja nevét, magyarországi lakcímét,

annak a külképviseletnek a megn-

evezését, ahol választójogát gyako-

rolni kívánja, illetve külföldi érte -

sítési címét, ha a kérelemmel kapcso-

latos döntést nem a magyarországi

lakcímére kéri.

Amennyiben a kérelmet megha -

talmazott útján nyújtja be, a meg -

hatalmazás akkor fogadható el, ha a

választópolgár a meghatalmazást

saját kezûleg írta és aláírta. 

(Foly t. a 3. ol da lon)
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Tájékoztató

Ha a meghatalmazás nem saját

kezûleg került megírásra, azon – a

válasz tópolgár aláírása mellett – szük-

séges két tanú nevének és lakóhe-

lyének feltüntetése, továbbá a tanúk

aláírása is. Fontos tudni, hogy a

választás elsõ fordulójára külföldön

2010. április 4-én (az amerikai konti-

nensen 2010. április 3-án), a második

fordulóra a hazai választás napján, azaz

2010. április 25-én (az amerikai konti-

nensen 2010. április 24-én) kerül sor.

HOL SZAVAZHAT, HA LAKÓ HE-

LYET VÁLTOZTAT A KÉT VÁ -

LASZTÁSI FORDULÓ KÖ ZÖTT?

Az elsõ és második választási for-

duló között lakóhelyet változtató

választópolgár a második fordulóban

nem az új, hanem a korábbi lakóhe-

lyén szavazhat. Ennek érdekében az

új lakcíme bejelentésekor az ügyin-

tézõtõl szavazásra szolgáló lakcím -

igazo lást kap. Ezen lakcímigazolás

birtokában keresheti fel az Érte sítõ -

ben megjelölt szavazóhelyiséget.

MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZA -

VA ZÁSKOR?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a

személyazonosságát és lakcímét

megfelelõen igazolja az alábbi iga-

zolványok valamelyikével:

a) lakcímet tartalmazó érvényes

személyazonosító igazolvány (azaz a

régi típusú személyi igazolvány);

b) személyazonosító igazolvány

(kártya formátumú), útlevél, 2001.

január 1-jét követõen kiállított kár -

tya formátumú vezetõi engedély, ezek

azonban csak érvényes lakcímigazol -

vánnyal együtt fogadhatók el.

Ha lakóhelyétõl eltérõ településen

tartózkodik a szavazás napján, akkor

az „Igazolás a lakóhelytõl eltérõ

helyen történõ szavazáshoz” megne -

vezésû nyomtatványt is magával kell

vinnie a szavazókörbe. Ha a két for-

duló között lakóhelyet változtat,

vigye magával a „Szavazásra szol-

gáló lakcímigazolás a második for-

dulóra” elnevezésû nyomtatványt.

Javasoljuk, hogy az Értesítõt a

sza vazatszámláló bizottság munkájá-

nak megkönnyítése érdekében a sza -

vazásra vigye magával.

MIT KELL MÉG TUDNI A SZA -

VAZÁSRÓL?

Szavazni csak személyesen, reg -

gel hat órától este hét óráig lehet.

Amikor felkeresi a szavazókört, a

szavazatszámláló bizottság köteles

ellenõrizni az Ön személyazonos -

ságát és lakcímét. Ezután megkapja a

jelenlétében lepecsételt szavazólapo -

kat, melyek átvételét a névjegyzék

aláírásával kell igazolnia.

A szavazás titkossága érdekében

javasoljuk, használja a szavazófülkét.

Érvényesen szavazni a jelölt, ille -

tõleg a lista neve alatti, feletti vagy

melletti körbe tollal írt két, egymást

metszõ vonallal lehet (+ vagy X). A

szavazólapokat a borítékba helyezve

az urnába kell dobni.

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöl -

tését, és ezt még a szavazat urnába

dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló

bizottság a rontott szavazólapot egy

alkalommal kicseréli.

TISZTELT 

VÁLASZTÓPOLGÁR!

Amennyiben az országgyûlési

kép viselõ-választással kapcsolatosan

bármilyen egyéb kérdése merül fel,

forduljon a lakóhelye szerinti jegy -

zõhöz, a választási információs szol-

gálathoz vagy keresse fel a www.

valasztas.hu internetes oldalt. Kérjük,

éljen választójogával!

Botlik Tiborné 

helyi választási irodavezetõ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az Egészségügyi Központ felújítása 

közben a laboratóriumi és a háziorvosi ellátás az épületben 

idõközönként változó helyiségben, zavartalanul folyik.

(Foly ta tás a 2. ol dal ról)

A MEGYEI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATA

MEGYE Cím Telefon Fax E-mail

Békés 5600 Békéscsaba
Dózsa György út 2.

(66)525-915
(20)561-6744

(66)444-875 illvezbcs@t-online.hu



Elfogadta a Képviselõ-testület az önkormányzat
2010. évi közfoglalkoztatási tervét

Füzesgyarmat Város Önkormány -
zata a 2009. január 1-tõl életbe lépett
új szabályozásnak megfelelõen, a
foglalkoztatottság szempontjából hát -
rányos helyzetû munkaképes szemé-
lyek részére megszervezi a köz-
foglalkoztatást, közcélú munkavég -
zés keretében. 

Az aktívkorúak ellátásában ré -
szesülõk összetétele és a létszám
meghatározás

2009. december 31-én 221 fõ
részesült RÁT-ban, 41 fõ 55 év felet-
tiek rendszeres szociális segélyében,
96 fõ vett részt közcélú foglalkoz-
tatásban, 8 fõ pedig közhasznú fog -
lalkoztatásban, így összesen 366 fõ
részesült az aktív korúak ellátásának
valamely formájában. Egy évvel ko -
rábban 247 fõ részesült rendszeres
szociális segélyben, 31 fõ vett részt
közcélú foglalkoztatásban, 12 fõ
pedig közhasznú foglalkoztatásban,
mely összesen 290 fõ. Természetesen
az év során érintett létszám, lényege-
sen több ennél, a RÁT esetében 388
fõ, a közfoglalkoztatás esetében pedig
311 fõ. Az „Út a munkához” program
keretében az aktív korúak ellátásában
részesülõk száma 76 fõvel növe ke -
dett, mely 26 %-os emel kedést jelent.
A gazdasági válság hatására jelen-
tõsen nõtt a munka nélküliek száma,
de az adatokból látszik, hogy a prog -
ramnak köszönhetõen lényegesen
több lett az aktív korúak ellátásán be -
lül a foglalkoztatottak száma is. 

A 2010. évre tervezett létszám
meg határozásánál, az önkormányzat-
nál rendelkezésre álló 2009. évi lét-
szám adatok, valamint az Állami

Fog lal koztatási Szolgálat által ren-
delkezésre bocsátott adatok – mely
szerint 2009. évben 334 fõ merítette
ki az álláskeresési ellátását, 2009.
december 31-én pedig 205 fõ ré -
szesült álláskeresési ellátásban – szol-
gáltak alapul, figyelemmel a 2010.
január 1-én hatályba lépett törvényi
változásokra. A 2010. évre vonatkozó
terv bemutatja a várható létszám
összetétel tükrében az aktív korúak
ellátásának típusait, az ellátásban ré -
szesülõket életkor, nem, iskolai vég -
zettség, a háztartás formája és a kép -
zésre kötelezettség tekintetében. A 8
általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezõ 6 fõ közül öten elvégezték
a kötelezõen elõírt képzést, 1 fõ pedig
együtt nem mûködés miatt kizárásra
került az aktív korúak ellátásából. 

A szociális törvény módosítása
értelmében 2010. január 1-tõl egy
csa ládban csak egy személy jogosult
egyidejûleg rendelkezésre állási-tá -
mogatásra (RÁT-ra), ezért eddig 15 fõ
kikerült a rendszerbõl és ez még
néhány fõt érint a jövõben. 2009.
december 31. napjával megszûnt az
emelt összegû támogatások folyósí -
tása korábbi rendelkezés folytán,
mely 21 fõt érintett, nem állapítható
meg továbbá az aktív korúak ellátásá-
nak folyósítása munkaviszony mel-
lett, jelenleg ebben még 14 fõ része -
sül. A közcélú foglalkoztatásra jogo-
sultak körének bõvítése várhatóan
kedvezõ hatást gyakorol a munkanél -
küliség csökkentésére. 

Foglalkoztatás idõtartama
A közfoglalkoztatási tervben a

foglalkoztatás idõtartamát a jogsza -

bálynak megfelelõen úgy képeztük,
hogy valamennyi foglalkoztatottal
megkötött szerzõdés napi 8 órás szer -
zõdés megkötéssel jön létre.

Munkavégzés helye 
A közcélú foglalkoztatott szemé-

lyek a munka jellegétõl, az erõforrá-
sok és az igények, továbbá más körül -
mények (pl. idõjárási körül mények)
alapján végzik munkájukat.

A tervezett foglalkoztattak száma
262 fõ, melynek többsége összesen
184 fõ, szakképzettséget nem igénylõ
feladatokat lát majd el, míg szak kép -
zettséghez 45 fõ, középiskolai vég -
zettséghez 30 fõ, felsõfokú képe -
sítéshez 3 fõ foglalkoztatását tervez -
tük. A tervezett foglalkoztatottak ese -
tében a nemek aránya 45-55 %-os a
férfi munkavállalók javára 

Feladatok
A közcélú foglalkoztatás kereté ben

az elvégzendõ feladatok alatt olyan
ön kormányzati feladatok ellá tását
értjük, amelyrõl — jogszabály alapján
— a helyi önkormányzat gondos -
kodik. A 2009. év tervéhez képest vál-
tozás, hogy bõvítettük az elvég zendõ
feladatok körét a település õrség, és a
belvíz okozta károk helyreállítása
feladatok ellátásával. A Füzesgyarmat
Szociális Otthonnal kötött együttmû -
ködé sünk továbbra is él, minek  kap -
csán 2010. évben 10 fõvel történõ fog -
lalkoztatást vettünk tervbe.

A foglalkoztatottak által ellátott
feladatok részletezését, valamint a
köz foglalkoztatási tervet teljes ter-
jedelmében az önkormányzat hon-
lapján /www.fuzesgyarmat.hu/ lehet
megtekinteni.
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Tájékoztatom, a központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága FÜZESGYARMAT településen 
a KSH elnöke által 2010. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez.

A FELVÉTELEK NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA, NEVE:
1539 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei

1711 idõmérleg felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai

Az adatgyûjtéseket hivatalos megbízással rendelkezõ, igazolvánnyal ellátott kérdezõbiztosok hajtják végre. 
Az adatfelvételek reprezentatívak, vagyis véletlenszerû kiválasztás során kerülnek kijelölésre a címek. 

A kapott információkat a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényben, illetve a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelõen 

bizalmasan kezeljük, azok közzé tételére aggregált, vagyis azonosításra alkalmatlan módon kerül sor.
Tisztelettel: Malakucziné Póka Mária igazgató s. k.

Védõoltással a méhnyakrák 
és a bárányhimlõ ellen!

A méhnyakrák a 45 év alatti nõk
körében világszerte a második leg-
gyakoribb daganatos megbete ge -
dés. Annak ellenére, hogy az egyet -
len olyan daganatfajta is, amely
ellenen hatékony védõoltás létezik.
A be tegség kialakulásáért nagy szá -
zalékban kétfajta vírustörzs tehetõ
fele lõssé. A védõoltással és a szûrõ -
vizsgálaton való rendszeres rész -
vétellel megelõzhetõ lenne hazánk -
ban, hogy évenként 500 nõ életét
veszítse, és 1000 körüli új esetet
fedezzenek fel.

A bárányhimlõrõl régen azt tartot-
ták, hogy jobb minél hamarabb
túlesni rajta. Ez azonban megválto-
zott. Sajnos egyre nagyobb a szövõd-
ményes esetek aránya, így a gyer-
mekkorban átvészelt betegség sem
veszélytelen, nem lehet elõre tudni,
hogy kinek lesz komplikációval járó
betegsége. Ezért fontos, hogy a védõ -

oltásokkal kivédjük a megbetege -
déseket, esetleges szövõdményeket.

A fentieket szem elõtt tartva, a
tavalyi évben a védõoltásokat gyártó
céggel felvettük a kapcsolatot. A cég
árajánlatát elfogadva, a képviselõ -
testület megszavazta e két súlyos
betegség elleni védelmet.

A 2010-es évben is folytatódik
az önkormányzat 3 millió forintos
anyagi támogatásával az ingyene-
sen igé nyel hetõ méhnyakrák és bá -
rányhimlõ elleni védõoltás sorozat.

A tavalyi évben 23 gyermek (6.
évfolyamos lánytanulók), kapta meg a
térítésmentes méhnyakrák elleni oltási
sorozat elsõ két oltását. Idén ta vasszal
az õ védõoltásuk fe jezõdik be. Szep -
tember, október hó napban pedig az
akkori 6.-osok im munizálása tör ténik
majd meg. Az igények felmé résére
hamarosan sor kerül, hiszen a költ-
ségvetés elfoga dásra került.

Bárányhimlõ ellen 200 oltóanya -
got rendeltünk, mely az akkori szá -
mítások szerint az összes 1-7 éves
korú, betegségen át nem esett gyer-
mek oltására elegendõ lett volna. A
szakmai ajánlások azonban már 2
oltásból álló oltási sort írtak elõ. Így
100 gyermek részesülhetett  védõol -
tás ban. Ebben az évben szintén 200
oltóanyagot igénylünk, adunk be ter-
veink szerint az általános iskolás,
bárányhimlõn még át nem esett gyer-
mekeknek és a 2010 szeptemberében
újonnan közösségbe kerülõ gyer-
mekeknek. Így, ha az oltási tendencia
folytatódik, gyakorlatilag települé -
sün kön a bárányhimlõ járványra ezek
után nem kell számítani. 

Dr. Rudner Bernadett 
házi gyermekorvos, 

Ökrösné Baranyai Klára,
Kárai Ildikó, Lovász Judit

védõnõk
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Önkormányzati kishírek
Füzesgyarmat város Képviselõ-

testülete a 2010. február 11-én tartott
ülésén elfogadta a település 2010. évi
költségvetését. 

Az önkormányzat a költségveté -
sében a társadalmi szervek, egyházak,

önszervezõdések támogatására 15
millió forintot különített el.

Fejlesztésre 82 millió 564 ezer
forintot tervezett az önkormányzat,
mellyel a kiemelt célokra benyújtott
pályázatok önerejét biztosítja.

2010. évben 8 fõ megváltozott

mun kaképességû munkavállalót

fog lalkoztat az önkormányzat, a

rehabilitációs járulék megfizetését

váltja ki ezzel.



Szilaj Lovas Egyesület
A Szilaj Lovas Egyesület 2009.

január 30-án alakult meg azzal a céllal,
hogy a lovassportot népszerûsítse és
hozzájáruljon a lovas kultúra és lovas
hagyományok ápolásához. A gyerekek
betekintést nyerhetnek a lovas élet rej -
telmeibe, megismerkedhetnek a tanya -
si élet szépségeivel, bekapcsolódhat-
nak az állatok gondozásába. Meg ala -
kulásunkkor fõ célul tûztük ki magunk
elé, hogy minõségi lovas oktatásban
részesítjük a lo vaglás sze relmeseit. De
olyanokat is szívesen lá tunk, akik csak
ki szeret nék próbálni, esetleg néha fel
szeret nének ülni a lovakra!

- A gyermekek megismertetése a
lovaglással, és a lovagláshoz kapcso -
lódó szabadidõ sportokkal.

- Segítségnyújtás a lovaglás és a
lovagláshoz kapcsolódó tevékenysé -
gek elsajátításához, a tagok oktatása
a lovak/pónik megfelelõ ellátására.

- A gyermekek fizikai, szellemi és
morális fejlõdésének elõsegítése.

- Gyermek- és ifjúsági közös sé -
gek összefogása.

- A gyermek és ifjúsági célok ki -
emelt célként való kezelése.

- A szabadidõ egészséges eltöl té -
sével kapcsolatos tevékenységek elõ -
segítése.

- Szabadidõsport szervezése (lo vas
táborok, lovas játékok, ok tatás).

- Terápiás lovaglás (gyógylovag -
lás) lehetõségének megteremtése.

- A lovassportok (díjugratás, díj -
lovaglás), a lovas túrázás és séta lo-
vaglás megismertetése, megkedvel-
tetése, gyakorlása.

- A lóval való együtt élés örömé -
nek felfedeztetése.

- Lovak speciális célra való ki -
képzése.

- Lovas iskola fenntartása.
- Bekapcsolódás a közeli és tá vo -

labbi lovas életbe.
- Lovas versenyeken való részvétel.
- Lovas rendezvény szervezése.

2009. VERSENYEK
2009. május 10. Füzesgyarmat, 

Lo  vas Barátok Egyesülete

Eredmények:
Ügyességi bemutatón részt vett:

Szijjártó Inez, Forrás Szabina, Tóth
Laura.

Ügyességi verseny:
V. hely Hegedûs Szamanta, Fel -

hõvel
IV. hely Pálfi Liza, Csabival
III. hely Elek Tímea, Felhõvel
II. hely Kovács Réka, Csabival
I. hely Boka Enikõ, Csabival

2009. május 16. Békéscsaba,
Remonda Se

Eredmények haladó kategóriában
22 versenyzõvel szemben:

VIII. hely Boka Enikõ, Csabival
VII. hely Elek Tímea, Csabival

2009. május 30. Túrkeve

Eredmények kezdõ kategóriában
27 versenyzõvel szemben:

XIII. hely Boka Enikõ, Csabival
XII. hely Elek Tímea, Csabival
IV. hely Pálfi Liza, Csabival

2009. június 20. Mezõtúr, 
Túri Lovas Klub Sportegyesület

Eredmények kezdõ kategóriában
34 versenyzõvel szemben:
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XII. hely Pálfi Liza, Csabival
IX. hely Elek Tímea, Csabival
VI. hely Boka Enikõ, Csabival

Bemutató
2009. szeptember 26. Földes

Alap díjlovas bemutató: 
Szabó Erzsébet, Chester
Boka Enikõ, Roxanne

2009. július 20-26. megrendeztük
a II. Szilaj Lovas Táborunkat. Több
városból is érkeztek gyerekek (Sze -

rep, Délegyháza, Berettyóújfalu, Sár -
rétudvari, Földes, Füzesgyarmat), aki -
ket különbözõ programokkal vártunk

(lovaglás, kirándulások, vetél kedõk,
versenyek, fürdõzés, vízi bom bacsata,
habparty, stb.).

2009. október 25. Szilaj Lovas
Egye sület Háziverseny. 

Több gyermek is részt vett ver -
senyünkön, még Földesrõl is érkeztek
hozzánk lovasok. Különbözõ kategó -

riákban mérhették össze tudásukat a
gyerekek (vezetve szõrén, futó szá ron,
szõrén, futószáron nyeregben pó nin
és nagy lovon, szabadon ügyes ségi).
Ezen kívül még volt patkódobó, csiz-
madobó, és lángos evõ verseny is.

Füzesgyarmatról részt vett gyere -
kek: Czeglédi Lili, Nagy Gréti, Haj -
dú Alexandra, Szabó Tímea, Újházi
Emese, Boka Enikõ, Elek Tímea,
Pálfi Liza.

2009. december 5-én a Szilaj
Lovas Egyesület Mikulása és Kram -
pusza érkezett városunkba, ahol a
lakosokat szaloncukorral ajándé -
kozták meg.

2010-ES ÉVI TERVEINK.
További versenyek: Berekfürdõn,

Földesen, Túrkevén, Mezõtúron, Bé -

kés csabán, Békésen, Szolnokon, Deb -

recenbe, Kunszentmártonon, Kende -

res, Füzesgyarmaton.

További bemutatóink: Füzesgyar -

maton, Földesen, Furtán, Zsákán,

Nagyrábén, Biharnagybajomba.

2010. március 7-én lovas farsangi

felvonulás Füzesgyarmat utcáin.

2010. május 2. Anyák napja és

nyitó ünnepség.

2010. május 30. Gyerek nap, ahol

a gyerekek kipróbálhatják, hogy

milyen lovon ülni.

2010. július 19-25. III. Lovas tábor.

2010. október 23. Háziverse nyünk.

2010. december 5. Lóháton érke -

zik a Mikulás és a Krampusz.

Támogatókat és szponzorokat

keresünk a további fejlesztésekhez,

fejlõdésünkhöz! Aki úgy gondolja,

hogy szívesen segítenének a gyere -

kek továbbjutásában, és szívesen

támogatna bennünket, az a Füzes -

gyarmati Takarékszövetkezetben
54000052 11024697 bankszámlaszá-

mon megteheti!

Néhány pályafelszerelés rendel -

kezésünkre áll, de sajnos ebbõl nem

sok van, így aki esetleg ebben tudná

támogatni egyesületünket, akár

hasz nált vagy már kidobott pálya -

felszereléseket szívesen fogadunk!

Tá mogatásukat nagyon szépen kö -

szönjük!

Sok szeretettel várunk minden

kedves érdeklõdõt!

Elérhetõségeink: 
Szilaj Lovas Egyesület 

Füzesgyarmat, Mik száth u. 2. 

szilajlovasegyesulet @citromail.hu
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Tûzifát juttatott az önkormányzat a rászorulóknak
Az önkormányzat az elmúlt évben

a közmunkások által végzett több
mint egy hónapig tartó fakitermelés
eredményeként minden rászoruló
csa ládnak juttatott tûzifát.

Ebben az évben már kevesebb ki -
száradt fát tudtak kijelölni erre a cél -
ra, de január hónapban elkezdõ dött a
fakivágás. A Szociális Bizott ság

kezdeményezésére az Egyesített Csa -
ládsegítõ Intézmény dolgozói 79
idõs, rászoruló családot, vagy egye -
dül álló személyt látogattak meg
február 8-9-én.

A környezettanulmány alapján
február 11-tõl 30 család részesülhe -
tett rendkívüli természetbeni jut-
tatásban. Családonként 5 q felda ra -

bolt tû zifát adományozott az önkor-
mány zat a rászorulóknak. A köz-
mun kások által kitermelt és fel-
darabolt tûzifára a polgármesteri hi -
vatal szociális csoportjához beér ke -
zett igényeket az intézmény dolgo-
zóinak a személyes látogatásakor ké -
szült környezettanulmány alapján
teljesíti az önkormányzat.

Márciusi programajánló
2010. március 3-án a Mûvelõdési Házban 

16 órai kezdettel a Napsugár Bábszínház elõadásában 

a PATTSON ÉS FINDUSZ címû meseelõadást nézhetik meg az érdeklõdõk.

Ezt követõen 17 órától a Jókai Színház mûvészei egy musical-válogatást adnak elõ a megjelenteknek. 

Mindkét rendezvényre a belépés ingyenes!

2010. március 8-25-ig a Mûvelõdési Házban Kézmûves Vándorkiállítás lesz.

A kiállítás megtekinthetõ az intézmény nyitvatartási idejében.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

HJVKKI

A Füzesgyarmati Nõk Egyesülete megköszöni, hogy adója 1 %-ával támogatta munkánkat. A 2009-es évben elnyert

34.188 forintot az egyesületünk igen népszerû programjára, a „Húsvétváró Családi Napra” fordítottuk. Továbbra is várjuk

felajánlásukat a 18379118-1-04 adószámra. Segítségüket elõre is köszönjük a Füzesgyarmati Nõk Egyesületének tagjai. 

Botorné Ványi Margit

A Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány megköszöni, hogy adója 1%- val támogatta munkáját. 
A felajánlott összeget egységes formaruhára és felszerelésekre fordítottuk. Továbbra is várjuk felajánlásaikat.

Adószámunk: 18388336-1-04 
Tisztelettel: A Kuratórium


