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BESZÁMOLÓ
A 2009. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL

2010. évi Általános Mezõgazdasági Összeírás

Az Önkormányzat által alapított és
1996-ban bejegyzett Füzesgyarmati
tehetséges, rászoruló fiatalság tovább-
tanulásáért közalapítvány 15 éves lett.
Vagyis 15 éve tölti be feladatát, hogy a
település érettségizett fiataljainak
egyetemeken, fõiskolákon való tovább-
tanulását segítse.

Szerencsére 1999 óta az 1.000.000
forint alaptõke kamatain túl az adó 1 %-
át is fogadhatja, így – ha nem is túl sok,
de mégis megfelelõ összeg áll a
kuratórium rendelkezésére ahhoz, hogy
évi két alkalommal megpályáztathassa
és kioszthassa ezt az összeget.

Február és szeptember hónapban
tesszük közzé felhívásunkat, hogy
alapítványunkhoz fordulhatnak azok a
fiatalok, akik éppen felvételt nyertek az
ország valamelyik egyetemére vagy
fõiskolájára, illetve azok, akik az elõzõ
félévet sikeresen zárták és az új félév
kiadásaihoz segítséget remélnek váro-
sunktól. 

Itt kell megjegyeznem, hogy a
város a Bursa Hungarica ösztöndíj
lehetõségét is biztosítja, ami rendsze -
res segítséget jelent mindazoknak,
akik megfelelnek a feltételeknek. De e
mellett a félévkezdés mindig nagyobb
teher a családoknak, és ez az alkalom-

szerû segítség is jól jön a sok kiadás
enyhítésére.

Az alapítványt egy magánszemély
támogatja 8 éve: Koncz Imre képviselõ
úr, aki a Képviselõ-testületben végzett
munkájáért járó tiszteletdíjából minden
hónapban 10.000 forintot utal szám-
lánkra. Ez évente 120.000 forint, 8 év
alatt 960.000 forint!

Az évi kétszeri segítségnyújtás az
elmúlt évben a következõképpen alakult:

2009. március 7-én 38 fiatal között
osztottunk ki 555.000 forintot;

2009. október 10-én 37 fiatalnak
530.000 forintot adtunk át összesen.

A tavaszi támogatások átadására
Várkonyi Imre polgármester urat kértük
fel, az õszi átadásokra pedig Koncz
Imre urat, mint az egyetlen magán-
személyt, aki a fentebb leírtak szerint
támogatja alapítványunkat.

Az alapítvány kuratóriumának
elnöke: Konczné Szendrey Zsuzsanna,
aki 1999 óta dolgozik az alapítványért,
intézi az adóügyeket és sokat tesz az 1
%-okkal történõ gyarapításokért; a
kuratórium titkára: Sáriné Péli Márta,
aki 1999 óta összehívja az üléseket,
meghirdeti a pályázási lehetõségeket,
intézi az ezzel kapcsolatos adminisz-
tratív munkákat, megírja a beszá-

molókat, és részt vesz a pénzek
kezelésében; a pénzügyi teendõket
egyébként Bojtor Sándorné végzi
(1999), aki precízen kezeli az alaptõkét,
és minden egyéb pénzmozgást, majd
ezekrõl elkészíti az éves kimutatást,
valamint a többi kuratóriumi taggal
együtt részt vesz a pályázatok elbírá -
lásában és a támogatások kiosztásában.
A kuratórium tagjai még Tóthné
Lovász Ilona (2006) és Tõkésné Gali
Mónika (2006), akik szintén részesei a
munkának.

A kuratórium munkáját felügyeli az
ellenõrzõ bizottság, melynek elnöke
Csabafi Mátyásné (2002), tagjai
Weigert Mihályné (2006) és Szabó
László (1999). Õk is jelen vannak a
pályázatok elbírálásánál és segítik azt.

Amennyiben a kért dokumentáció
rendben van, akkor nem kell senkit elu-
tasítanunk, de természetesen az ala -
pítvány nevében foglaltak szerint
járunk el, az eredményesen tanuló és
rászoruló tehetséges fiatalokat differen-
ciáltan segítjük. A helyben élõ, dolgozó
fiatalokat minden esetben segítjük, ha
munkáltatójuk nem támogatja tanul-
mányaikat. 

Sáriné Péli Márta

A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) a 2010. évi XXIV. törvény
alapján 2010. június 1. és június 21.
között az ország valamennyi telepü -
lésén általános mezõgazdasági össze -
írást (ÁMÖ) hajt végre. Ez az össze -
írás a magyar agrárstatisztika történe -
tének (1895, 1935, 1972, 1981, 1991
és 2000 évek után) hetedik teljes körû
összeírása. Mivel az összeírást törvény
írja elõ, a kérdésekre a válaszadás
kötelezõ!

Az ÁMÖ kiterjed a földhasználat, a
növénytermesztés, az állatállomány rész-

letes feltérképezése mellett a mezõ -
gazdaságban foglalkoztatottak össze -
írására, mezõgazdasági szolgáltatások
nyújtására és igénybevételére is.
Újdonság, hogy a gazdaságokat föld -
rajzi helyével azonosítjuk, ezért a
helyrajzi számot, vagy a területalapú
támogatások esetében meghatározott
MEPAR-azonosítót kérjük az össze -
írás során.

A termelõket, egyéni gazdaságokat
szakszerûen felkészített összeírók
keresik fel, akik személyre szóló iga-
zolványt kapnak. Szükség esetén az

igazolvány sorszáma alapján, a KSH

Békéscsabai Képviseleténél ellenõ -

rizhetik annak jogszerû használatát.

Az összeírásban részt vevõknek, ameny-

nyiben az adatszolgáltató kéri, szemé -

lyazonosító okmánnyal is igazolnia

kell magát. Az összeírás idõszakában a

KSH munkatársai az ingyenesen hív -

ható 06-80-200-224-es telefonszámon

érhetõk el, s készségesen válaszolnak az

összeírással kapcsolatban felmerülõ

kérdésekre.

Központi Statisztikai Hivatal
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FIGYELEMFELHÍVÁS!
A Szeghalmi Rendõrkapitányság fel-

hívja a lakosság figyelmét, hogy fokozot-
tabban figyeljenek értékeikre, mivel
Szeghalmon és a hozzá tartozó tele pü -
léseken jellemzõek a kisebb – vagy sza -
bálysértési értékre elkövetett olyan lopá-
sok, melynek során az elkövetõk külön-
bözõ élelmiszereket – fõként disznó vá -
gások során feldolgozott hústermékeket,
füstölt húst, kolbászt, szalámit – tulajdoní-
tottak el a lakóház melléképü lete ibõl, ga -
rázsaiból, kamráiból. Ezen érté kek meg -
óvása érdekében fõként az éjszakai órákra

soha ne hagyjanak nyitott épületrészeket
ingatlanjaikon, azokat lakattal, vagy
egyéb zárszerkezetekkel lássák el.

Továbbra is jellemzõek a kisebb
értékû szerszámgépekre elkövetett
olyan lopások, melyek tárgyai fõként
láncfûrészek.

Területünkön továbbra is nagy
számban tapasztalhatóak a színesfém-
lopások, melyekkel kapcsolatban el -
mondható, hogy azok fõként köz le -
kedési jelzõtáblákat érintettek, me lyek
eltulajdonítása viszont a közle ke dés biz-

tonságát veszélyeztetik. Amennyiben
jelzõtábla hiányát észlelik, min den
esetben tegyenek bejelentést a rendõr -
kapitányságra. A fémlopások jelentõ -
sé gét mutatja, hogy 2009. évtõl tör -
vény szabályozza a fémlopások vissza -
szorítását és a fémhulladékok ille gális
kereskedelmét.

Bejelentéseiket, panaszaikat megte-
hetik elsõsorban a területileg illetékes
körzeti megbízottnál, a 06/30-633-71-
97, a 107-es segélyhívó számon, vagy a
06 66/ 371-555-ös telefonszámon.

HÍREK AZ ÓVODÁBÓL
1. A MEGÚJULÓ ÓVODA

Az óvoda életében fordulópontot
jelentett, hogy 2008-ban Füzesgyarmat
Város Önkormányzata DAOP-pályáza-
tot nyújtott be az óvoda felújítására.
Eredményeként 2009 õszén az Európai
Unió támogatásával megindulhatott a
Széchenyi utcai óvoda átalakítása. A
2010/2011-es nevelési évtõl felújított,
bõvített, 8 csoportot befogadó új intéz -
mény korszerû feltételeket biztosít a jö -
võben, segítve ezzel a gyerekek és az
alkalmazottak kiegyensúlyozott mentál-
higiénéjét, komfortérzetét. A csoport-
szobák alapterülete 47 m2. A kiszolgáló
helyiségek (öltözõ, tálaló, konyha, stb.)
méretei és felszereltsége korszerû. A
csoportszobák és az épület megvilágí -
tása (természetes és mesterséges) megfe -
lel az elõírásoknak. A gyermekbútorok
megfelelõen szolgálják a családias, ott -
honos környezetet (hatszögletû aszta -
lok). Az udvar mérete és tagolása ele-
gendõ teret biztosít a gyermekek szabad-
ban történõ játékához (180-200 gyer-
meknek). Felszereltsége újszerû törek -
vésünket tükrözi. Az engedélyezett gyer-
meklétszám 200 fõ.

Óvodánk a módosított (137/1996.
VIII. 28. Korm. Rendelet) Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramja alap -
ján a 255/2009 (XI.20.) számú Kor -
mányrendelet szerint felülvizsgálta, és
kiegészítette a helyi nevelési programját. 

Nevelési programunk a „LURKÓ-
FALVA” nevet megõrizte.

„LURKÓFALVA” teheti szebbé,
jobbá az óvodai életet. Óvodánk biztosít-
ja a gyermek számára a neki megfelelõ
gondoskodást, nevelést. A gyermek nyi-
tott, rugalmas rendszerben fejlõdhet
egyéni sajátosságainak megfelelõen. Az
óvodapedagógus a gyermek egyéni
fejlõdésének megfelelõen alkalmazza a

differenciált, egyéni fejlesztést, a gyer-
mek fejlõdését nyomon követi.

SZABAD JÁTÉKKAL: vidám, derûs,
otthonos légkörben nevelkedhetnek, tölt -
hetik el az óvodai nevelés során biztosí-
tott idõt. Ez elõsegítheti, hogy a hozzánk
járó egyes gyermekek egyéni sajátossá-
gainak, érésének figyelembevételével
elérik az iskola-kezdéshez szükséges
fejlettségi szintet. Az óvodapedagógus
szereti a gyermeket, elfogadja, megbe -
csüli, bizalommal veszi körül. A család
mellett partnerként vesz részt a nevelés
folyamatában. Magatartása empatikus,
együttérzõ, oda- és ráfigyelõ. Tisztelet -
ben tartja a gyermek és a szülõk, vala -
mint kollégái jogait. Nevelési progra-
munk alapján, a gyermeknevelés során
megválasztja módszereit, eszközeit.
Alkalmazza a legújabb pedagógiai mód-
szereket. Specialitásainkhoz tartoznak az
INNOVÁCIÓK.

• A „Lurkófalva” nevelési progra-
munk.

• Az ehhez kapcsolódó „Csoport -
napló”. 

• A gyermekek fejlõdését nyomon kö -
vetõ „Lurkó-mérõ”, mely több méré -
sen, értékelésen alapuló rendszer ki -
dolgozása.

• Az „Okuló-lurkó” - környezet tuda -
tos magatartást célzó program.

• A „Lurkó- Húsvét” a közösségi
nevelést, fejlesztést és a helyi hagyo -
mányok ápolását hivatott fejlesz teni,
közvetíteni.

• A „Ficánka” – a víz játékos megsze -
rettetése: mozgás, prevenció, gyógy -
testnevelés, közösség fejlesztése a
cél ja.

• Ökumenikus – keresztyén csoport.

Bakonyi Lajosné
Intézményegység-vezetõ

2. ÖKUMENIKUS KERESZTYÉN
CSOPORT AZ ÓVODÁBAN

Szülõi kezdeményezésre indult el a
keresztyén csoport indításának gondola-
ta az óvodánkban. Két éve jelzik a
Szülõk ennek az igényét. Most az új
óvoda építése kapcsán lehetõség nyílik
erre. A Képviselõ-testület nyitottan állt a
szülõk igénye elé, s megbízta az óvoda
intézményegység-vezetõjét, hogy mun -
kálja ki a csoportszervezéssel kapcsola -
tos feladatokat, valamint a Helyi Óvodai
Programba illessze be az ökumenikus
keresztyén csoportra vonatkozó neve -
lést. A törvényi háttér biztosítja, hogy
önkormányzati fenntartású óvodákban is
lehetõség van ökumenikus-keresztyén
csoport indítására. A felújított, kibõvített
új óvodában 2010. szeptember 1-én egy
ökumenikus keresztyén szellemiségû,
vegyes életkorú csoport alakul. Ebben a
csoportban a „LURKÓFALVA” Helyi
Óvodai Prog ram mellett hangsúlyt kap-
nak a keresztyén értékek és hagyo má -
nyok, amelyek segítik a gyermekek hitre
jutását. Elsajátítják a keresztyén maga-
tartás és viselkedés alapjait.

A keresztyén szellemiség a csoport
egész napját áthatja. Odafigyeléssel,
egyéni fejlesztéssel, a képességek kibon-
takoztatásával, a keresztyén erkölcs elül-
tetésével, hitben és hitre nevelik a gyer-
mekeket. Ez a csoport városunk óvodá -
jának egyik specialitása lesz. Az itt dol-
gozó óvodapedagógusok hitüket valló,
keresztyén emberek. A csoport segítõje
szakképzett dajka néni. 

Hitvallásuk a következõ: „Gyerme -
keim, ne szóval szeressünk, ne is nyelv -
vel, hanem cselekedettel és valóságo -
san.” (1 János 3,18)

Bakonyi Lajosné, intézményegység-
vezetõ, Gergely Józsefné, óvo-

dapedagógus
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Megrendeztük az I. Anyák napi sza-

lonnasütésünket, melyen részt vettek az

egyesület tanítványai és családtagjai.

Ezzel a kis programmal szerettünk volna

egy kis kikapcsolódást és jó kedvet sze -

rezni a gyerekeknek és szüleiknek!

Véle ményünk szerint nagyon jól sike -

rült, mert elég sokan voltunk, sokáig tar-

tott és felkértek bennünket, hogy lehe tõ -

ség szerint minél több ilyet szervezzünk!

Különbözõ programokat találtunk
ki, hogy még színvonalasabb legyen a
parti. A fõbb program a szalonnasütés
volt. Anyák napja alkalmából az
anyukákat 1-1 szál virággal ajándé koz-
ta meg egye sü le tünk!

Vetélkedõket is szerveztünk, ahol
nem csak a gyerekek, de még a felnõt-
tek is nagy örömmel részt vettek.

Vetélkedõk: Sorversenyek (pókjá -
rás, rákjárás, sánta róka, békaugrás,
nyuszi ugrás, zsákban ugrálás, talics -

kázás, egymás hátán és futás, fejün kön
a zsák és futóverseny) stb.

A szalonnasütés és vetélkedõk mel-
lett még a hangulatos zene is elõhozta
a jó kedvet!

Köszönjük szépen mindenkinek a
jelenlétét és köszönjük a szülõknek,
hogy közösen igen is összehozunk min-
dent. A következõ alkalommal is szere -
tet tel várunk benneteket!

Szabó Erzsébet

I. Anyák napi szalonnasütés
a Szilaj Lovas Egyesületnél
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Április 3-án Békéscsabán, a Szabó
Pál Téri Általános Iskola sportcsar -
nokában került megrendezésre a Hírlap
Kupa kick-box verseny, ahol a megyei
kick-box diákolimpia, megyei csapatba-
jnokság és a semi-contact me gyei
bajnokság küzdelmeit tekinthette meg a
szép számú nézõsereg, 134 indu lóval.
Külön elismerés érte klubunkat, mivel a
verseny elõtt Wertheim Albert ezredes,
a Secret-Õr Vagyonvédelmi KFT. által
felajánlott szép kupákat adta át. Szabó
László, a Békéscsabai lakó telepi SE
kick-box világbajnoka a „Ki váló
Harcmûvész”, míg Gasparik Róbert II.
DAN, a füzesgyarmati Hegyesi SE
vezetõje az „Érdemes Mester” díjat
kapta meg. A versenyt meglátogatta
Zrínyi Miklós mesteredzõ, a magyar
kick-box válogatott szövetségi kapitá -
nya, a Magyar Kick-box Szakszövetség
szakmai igazgatója. A csapatbajnokság-
gal kezdõdött a verseny, ahol a Hegyesi
SE bronzérmet szerzett. Ez után három
páston a megyei kick-box diákolimpiai
és semi-contact bajnokság küzdelmei
kezdõdtek el. Egész nap repkedtek az
ütések, rúgások, a kick-box irányzaton
kívül az ITF taekwon-do versenyzõi is
tatamira léptek. A verseny jó felké-

szü lést jelentett a következõ hétvége
versenyeire.

A mi egyesületünket 10 fõ képviselte
a viadalon. Fábián Rita semi és light-
contactban is ezüstérmet szerzett. Rita
kezd végre egyre harcosabban küzdeni,
ennek az eredménye a mostani két
második helyezés. Poroszlai Ramóna
semi-contactban ezüst, light-contactban
aranyérmet szerzett. Csontos Norbert IV.
lett, a dolog érdekessége hogy õt klubtár-
sa, Sági Zsolt ütötte el a bronzéremtõl.

Mogyorósi Gyula light-contactban
ezüstérmet szerzett, õ szintén úgy járt,
mint Norbi. A döntõben Vida Balázzsal
küzdött. A nagyobb versenytapasztalat-
tal rendelkezõ Balázs került ki kettejük
párharcából gyõztesen és így övé lett az
aranyérem. Balázs elindult semi-con-
tactban is, ahol 3. helyezést ért el. Kiss
Milán semi-contactban ezüstérmet
szerzett, ami nála azért dicséretes, mert
az ellenfele nála két fejjel magasabb
volt. Ez a súlycsoport (+69kg) hozhat
ilyen meglepetéseket. Csák Dániel semi-
contactban 3. helyezést ért el, õ tagja volt
a csapatbajnokságon induló versenyzõ -
inknek is. És végül a két legrutinosabb
versenyzõnk, Szabó András ezen a
napon amelyik küzdelmi kategóriában
elindult, azt meg is nyerte. Semi-, és
light-contactban aranyérmet szerzett,
plusz a felnõtt semi-contacban is elsõ
helyezést ért el.

Mata Zoltán semi-contact elsõ hely,
light-contact harmadik helyezés. Sajnos
Zoli a light döntõbe jutásnál lesérült,
ami azért volt balszerencsés, mert két-
ségessé tette az ausztriai versenyen való
indu lását is.

Õ is elindult a felnõttek között is,
ahol második lett.

Áprilisi kick-boksz érmek!

(Foly ta tás a 6. ol da lon)



A diákolimpia után két héttel ren-
dezték meg az Ausztria-Classic világku -
pát Innsbruckban.

Az izlandi vulkán kitörése miatt
kevesebb számú résztvevõvel, mint azt a
szervezõk várták, de így is több mint 11
ország 1410 versenyzõje küzdött meg az
érmekért.

Klubunkat Mata Zoltán képviselte a
viadalon semi, és light-contactban is
elindult. Sajnos a semi-contact nem a
reményeinknek megfelelõen alakult, így
itt nem szereztünk érmet, de a light-con-
tactban sikerült Zolinak egy bronzérmet
szereznie, így errõl a versenyrõl is sike -
rült érmet szereznünk.

Április 23-án immár hagyományosan
Csepelen rendezték meg az Országos
Diákolimpia döntõt. Ezt a versenyt min-
den évben nagy létszámú versenyzõvel

rendezik meg. Nem volt ez másképp az
idén sem. 

A Hegyesi SE három versenyzõvel
vett részt ezen a versenyen.

Fábián Rita light-contactban ezüst,
semi-contactban bronzérmet szerzett.
Ami nagyon szép eredmény tekintve azt,
hogy a döntõbe jutásért hosszabítás után
az elsõ érvényes találatig menõ küzde -
lemben maradt alul. Ritának ez volt az
elsõ országos versenye.

Poroszlai Ramóna szintén light-con-

tactban II. helyezést és semi-contactban

3. helyezést ért el. Jól küzdött mindkét

kategóriában.

Vida Balázsnak sajnos nem sikerült

érmes helyezést elérnie, de neki sincs

oka szégyenkezni, hiszen mindkét

kategóriában a késõbbi súlycsoport-

gyõztes búcsúztatta.
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(Foly ta tás a 5. ol dal ról)

Áprilisi kick-boksz érmek!

ÖTE HÍREK
BEGYAKORLÓ-ÉS HELYISMERETI GYAKORLAT A GARA HOTELBAN

Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület az

idén már háromszor vett részt gyakor-

laton a Gara Hotelban a szeghalmi

Hivatásos Tûzoltóság tagjaival.

Az elsõ gyakorlatra február 25-én

került sor, mely során megnézték, hogy

hol vannak elhelyezve tûzcsapok, hol

lehet áramtalanítani, hol lehet a gázt

elzárni, valamint a menekülési útvona -

lak hogyan helyez kednek el. Itt lehe tõ -

ség volt a szivattyú kipróbálására is,

mely nagyon jól mûködött.

A második gyakorlat március 04-én

volt, melyre a Megyei Katasztrófavéde -

lemtõl is érkeztek. Feladat egy elektromos

tûz szimulálása volt, melyhez egye -

sületünk tagjai nyújtottak segítséget a

szeghalmi hivatásosoknak. A gyakorlat

során kiderült, hogy a már nem használt

URH rádió helyett alkalmazott EDR rádió

nélkül egy bevetés közben az egymással

való kapcsolattartás lehetet len. Az

egyesületeknek egy ilyen rádió beszerzése

nagyon komoly pénzössze gbe kerül, de

lehetséges, hogy a jövõben az egyesületek

is kapnak. Végeredmény ben a gyakorlat

jól sikerült, jó eredménnyel zárult. A har-

madik gyakorlat március 11-én volt,

melyen szintén a hotelt “fedezték” fel a

tûzoltók. A gyakorlatokra mindig más-

más raj érkezett a hivatásosoktól.

Egyesületünk számára sokat jelen-

tenek ezek a gyakorlatok, hisz így ta -

pasztalatokat tudunk szerezni.

A gyakorlatokon részt vevõ egye -

sületi tagok: Zsíros József, Dányi Zol -

tán, Árva Péter, Csikós Lajos, Szûcs

Gyula, Gyõrösi Máté, Filler István,

Filler Sándor, Bali István, Huszár

István, Barta József.

Pengõ Anikó

ÖTE titkár
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A Sárréti Gyöngyhalász Gyermek -
sport Egyesület twirling szakosztálya
rendkívül sikeres félévet zárt.

A legtechnikásabb füzesgyarmati
mazsorettek twirling, botforgatás sport -
ágban évek óta hazánk élmezõ nyébe tar-
toznak, eredményességüknek köszön-
hetõen városunk többször elnyerte
megyei, régiós és az országos bajnokság
rendezési jogát, nemzetközi edzõtábor
szervezését.

Az idei év eddigi eredményei:

Megyei Twirling Bajnokság, Füzes -
gyarmat, 2010. 03.13.

Kadet EK. II. 2. Köleséri Liliána
Krisztina, 3. Csák Boglárka, 4. Túri
Dóra, Kadet Alap I. 2. Oláh Panna, Ju -

nior D. 1. Novák Vivien, Junior C. 2.
Túri Judit, Junior B. 1. Kiss Ildikó,
Senior B. 1. Sipos Tünde, Felnõtt A. 2.
Gál Ágnes

Régiós Twirling Bajnokság, Maglód,
2010.03.27.

Kadet EK.II. 5. Csák Boglárka, 6.
Köleséri Liliána Krisztina, Kadet Alap I.
6. Oláh Panna, Junior D. 2. Novák
Vivien, Junior C. 4. Túri Judit, Junior B.
2. Kiss Ildikó, Senior B. 1. Sipos Tünde,
Felnõtt A. 2. Gál Ágnes

Országos Twirling Bajnokság, Kis -
várda, 2010. 04.17.

Junior D. 2. Novák Vivien, Junior C.
5. Túri Judit, Junior - Senior B. 4. Sipos

Tünde, 5. Kiss Ildikó, Felnõtt A. 2. Gál
Ágnes

A botforgatók következõ megméret-
tetése május közepén lesz a paksi Kék
Duna Kupán, majd júliusban az angliai
Shelfieldben sorra kerülõ Európa Kupán
Gál Ágnes vehet részt, ha az anyagi
körülmények megengedik.

A twirlingesek fejlõdése töretlen, a
lányok kitartásának, szorgalmának, a
szülõk pozitív hozzáállásának, az
egyesület támogatásának, Kiss Józsefné
szakosztályvezetõ szervezõ munkájának
és a szakmai vezetés magas színvonalá-
nak köszönhetõen.

Edzõk: Macskinné Pór Erzsébet és
Gál Ágnes

Macskinné Pór Erzsébet

I. Várpalotai Országos Mazsorett Fesztivál
Várpalota, 2010. 04. 18.

Várpalotán az Országos Mazsorett
Fesztiválon a Füzesgyarmati Mazsorett
Együttes Írisz és Junior csoportjai
remekül szerepeltek. Felnõtt korcsoport-
ban, Show kategóriában - az elérhetõ leg-
magasabb elismerést - kiemelt arany
okleveleket szereztek. A legjobb tambur-
major a Junior csoport kiválósága, Gál
Ágnes lett. 

A fesztiválon részt vettek: Nemes
Lilla, Derbák Fanni, Kiss Viktória,
Jónás Barbara, Kiss Ildikó, Szarka
Daniella, Csák Dóra, Nyíri Zsófia,
Szabó Ágnes, Lázár Kata, Sipos
Tünde, Farkas Ágnes, Barna Boglárka,
Gál Ágnes, Kiss Tímea

Az együttes mûvészeti vezetõje:
Macskinné Pór Erzsébet

TWIRLING HÍREK
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