
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a PARLAGFÛ és egyéb ALLERGÉN GYOMNÖ VÉ NYEK virágzás
elõtti idõszakban vannak! Ez az egészségre és az erre allergiás emberekre rendkívül veszélyes, így annak irtása kötelezõ!
Ennek elmulasztása esetén a fertõzött terület nagyságától függõen húszezertõl – ötmillió forintig terjedõ növényvédelmi
bírsággal is számolhat az érintett terület tulajdonosa. A bírság meg nem fizetése adók módjára behajtható. A fentiek alapján
felhívom a lakosság figyelmét, külö nösen a lebontott házak és elhagyott - lakatlan ingatlanok tulajdonosait a parlagfû és
egyéb allergén növények irtására. A parlagfû irtását elsõsorban a belterületi ingatlanokon, ingatlan elõtti közterületen,
kertekben, külterületi szántókon 2010. június 30-ig, majd szükség esetén folyamatosan a gyom vegetációs idõszak végéig
kell végezni.

Kérem, hogy a felhívásnak saját- és az egészséges környezet érdekében mindenki tegyen eleget!
Botlik Tiborné  jegyzõ
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F E L H Í V Á S

A PARLAGFÛ ÉS EGYÉB ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉST
LEG HATÉKONYABBAN A NÖVÉNY KIKAPÁ LÁSÁVAL, ILLETVE

RENDSZERES KA SZÁLÁSSAL S VEGYSZERES KEZELÉSSEL LEHET VÉGEZNI!

Az elmúlt hetek tragikus eseményei
hatására, városunk vezetõsége segítõ
kezet nyújtva, lehetõséget adott az árvíz
sújtotta térségben élõ gyerekek nyaral-

ta tására a Kastélypark Fürdõ ben. A ne -
héz helyzetben lévõ Szendrõ ládról
(2000 lelket számláló falu Ede lény
szomszédságában) utaztattunk huszon-
hat kisdiákot négy tanárnõ kísé retében
Füzesgyarmatra.

Június 14-én a koradélutáni órák-
ban érkeztek hozzánk. Szállásuk elfo g -
lalása után, a délutánt strandolással töl -

tötték. Kedden délelõtt a Tájházba,
majd a Hintó Bemutatóterembe sétált
el a kis csapat. Ebéd és némi pihenõ
után csoportos strandolással töltötték a

gyerekek a délutánt. A nyaralás har-
madik napján a Körös-Maros Nemzeti
Park Réhelyi Látogató Központjába
Dévaványára vittük el a gyerekeket. A
rossz idõ ellenére, nagyon jól erezték
magukat, tetszett nekik, a számukra
ismeretlen túzok. A délutáni elmarad-
hatatlan strandolás után a napot szalon-
nasütéssel zártuk. A csütörtöki nap
fürdõzéssel kezdõdött, délután lova -

golni és kézmûveskedni vittük a lur -
kókat. A nap mozizással zárult. Az
üdülés utolsó napja sem múlhatott
kirándulás nélkül, ellátogattunk a helyi

Mini Állatparkba. Ebéd után élmé -
nyekben gazdagon indultak haza.

Az összefogás példaértékû volt,
amit az Önkormányzattal karöltve, az
õstermelõk, vállalkozók, civilek nyúj-
tottak és gyönyörûvé varázsolták huszon-
hat gyermek nyaralását.

Kiss-Csák Szilvia

Árvízkárosult gyerekek nálunk is nyaraltak



INTÉZMÉNYÜNK ALAPSZOLGÁLTATÁSAI:
CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS,

NAPPALI ELLÁTÁS, JELZÕRENDSZERES HÁZI SE GÍTSÉGNYÚJTÁS.

Családsegítés: A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló
személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetõ okok megelõzése, a krízishelyzet megszüntetése valamint az
életvezetési képes ség megõrzése céljából nyújtott szolgáltatás - szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás,
családgondozás, közösségfejlesztõ, egyéni és csoportos terápiás programok szerve zése, szociálisan rászorult személyek
és családjaik részére tanácsadás nyúj tása, stb.

Gyermekjóléti ellátás: Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlõdésének, jólétének a családban történõ nevelésének elõsegítéséhez, a veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából törté nõ kiemelésének megelõzéséhez - gyermeki jogokról és a gyermek fejlõdését
biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, családtervezési, pszicholó-
giai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, a káros szenvedélyek megelõzését célzó tanácsadás megszervezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése, stb.

A CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁS INGYENES!

Étkeztetés: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkez -
tetésérõl kell gondoskodni, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybeteg -
ségük vagy hajléktalanságuk miatt.

Házi segítségnyújtás: Azokról az idõskorú személyekrõl, akik ottho nukban önmaguk ellátására saját erõbõl nem
képesek és róluk nem gondoskodnak – alapvetõ gondozási, ápolási feladatok elvégzése, önálló életvitel fenntartásában,
az ellátott és lakókör nyezete higiénés körülménye inek megtartásában való közremû ködés, veszélyhelyzet kiala kulásá-
nak megelõzésében illetve azok elhárítá sában való segítségnyújtás, stb -.

Nappali ellátás: Az ellátás hajléktalan személyek és  elsõsorban a saját otthonukban élõ 18. életévét betöltött,
egészségi állapotuk vagy idõs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek részére biztosít lehetõséget - napközbeni tartózkodás, társas kapcsolatok, valamint az alap vetõ
higiéniai szükségletek kielégí tése, továbbá igény szerint megszer vezni az ellátottak napközbeni étkezte tését, stb-
.

Jelzõrendszeres házi segítség nyújtás: A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élõ,
egészségi állapotuk és szociális hely zetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képes
idõskorú vagy fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülõ krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

INTÉZMÉNYÜNK NYITVA TARTÁSA:
hétfõtõl-péntekig 800–1500-ig

CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÜGYFÉLFOGADÁSA:
hétfõ - kedd - péntek: 800–1200

szerda: SZÜNNAP
csütörtök: 800–1200 1300–1500

FORDULJANAK HOZZÁNK BIZALOMMAL!
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EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
5525 FÜZESGYARMAT, BETHLEN U. 9.

Tel: 06-66/491-055



Örömhírem van azoknak, akik em -
lé keznek még arra, hogy 1965-ben
meg történt a csoda, termálvizet talál-
tak Füzesgyarmat alatt. A gyarmatiak
tud ják hol van, volt a kiserdõ, a fúrást
kö ve tõen volt ott egy egyszerû kifo-
lyó, oda jártunk a csodatévõ vízért.
Finom meleg (61fok) és simogató
volt, akkor még nem tudtuk, hogy
gyógy víz, csak annyit, hogy aki haza-
vitte,nap mint nap fürdött benne, vagy
áztatta fájós végtagjait, azok valahogy
kezdték jobban érezni magukat.
Lassan csillapodott az ízületi fájda-
lom, szebb lett a bõrük, egy-egy fáradt
nap után jót lehetett lazítani benne.
Emlékszem, apukám készí tett egy
úgynevezett lajtos kocsit (100 liter víz
fért bele) és este programként rend-
szeresen kijártunk a kifolyóhoz. A kút
találkozási pont volt. Nem volt pad,

csak farönkök és fû, de emlékszem
mi  lyen jókat tudtak a felnõttek beszél-
getni, míg merítették a vizet, mi pedig
köly kök, olyan jót csibészkedtük, ját-
szottunk, amirõl a mai gyerekek csak

álmodnak. Közösségi program volt a
kifolyóhoz járni!

Tehát az örömhír: ismét van termál -
vi zes kifolyója Füzesgyarmatnak, a
für dõ mellett található és nagyon szép!
Immáron a gyógyvízzé nyilvánított
„Sárrét gyöngye” folyik belõle, min-
denki örömére, egészségére szabadon
hazavihetõ, mert a MIÉNK, füzesgyar-
matiaké. Vigyék nap, mint nap, élvez-
zék gyógyhatását, legyen ez újra talál-
kozási pont, ahol jót lehet beszélgetni.

Majd négy éve, amikor önkormány-
zati képviselõ lettem, elhatároztam,
hogy kezdeményezem a termálvizes
ki folyó létrehozását újra városunkban.
Nagy öröm számomra, hogy sok-sok
egyeztetés után, de végül is közmege-
gyezéssel itt van, megvalósult. Egész -
sé gére mindenkinek!
Ibrányi Éva, önkormányzati képviselõ
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A kút!

A Sziget Kék Egyesület gyermeknapi

meghívására az Anonymus Motoros

Egyesület négy motorral, valamint egy

épített segédmotorral képviseltette magát.

A délután folyamán a jó idõnek

köszönhetõen sok látogató volt kíváncsi

a programokra. A program részeként az

Egyesületünk motorozási lehetõséget

biztosított a gyermekek részére, mely

nagy sikernek örvendett. A motorozásról

fényképek készültek, melyet a helyszí-

nen a gyerekeknek ajándékoztunk.

GYEREKNAP KERTÉSZSZIGETEN
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Minden évben a nyár beköszönte
elõtt felhívjuk a figyelmet a vízi
balesetekre, melyek sokszor tragi-
kus kimenetelûek. Szeghalom ille-
tékességi területén nem jellemzõ, de
minden évben elõfordul egy-két
eset, mikor a fürdõzõ vagy csónaká-
zó élete csak a szerencsének kö -
szön hetõ. A vízbe fulladás nem csak
mély vízben történhet. Kis gyer me -
kek, mozgásban akadályozott vagy
ittas személyek akár bo ká ig érõ víz-
ben is komoly bajba kerülhetnek.
Sokszor az elégtelen úszástudás, a
saját képességek túlbecsülése és a
hirtelen kifáradás, illetve felhevült
testtel való vízbe ugrás okozza a
bajt. Máskor a biztosan úszó sze-
mély váratlan hely zetbe kerül a
folyószakasz túl erõs sodrása miatt.

Ha fuldokló személyt látunk,
haladéktalanul hívjunk segítséget, és
csak megfelelõ tapasztalat birtoká-
ban kezdjük el a kimentést! Ha a
segítség nem érkezik idõben, az oxi-
génhiány miatt károsodnak az ideg-
sejtek, maradandó agykárosodás
vagy halál is bekövet kezhet. Gyer -
me ke inkre fokozottan ügyeljünk és
legyünk tekintettel mások biztonsá-
gára is! Csak kiépített fürdõhelye-
ken szabad fürödni. 6 éven aluli,
illet ve 14 éven aluli úszni nem tudó
gyer mekek csak felnõtt kíséretében
fürödhetnek vízparton. Akik nem a
kijelölt helyen fürödnek, szabálysér-
tést követnek el, ezért pénzbírságra
számít hatnak.

Ami nagyon fontos, hiszen ma
már szinte mindenki rendelkezik
mobil telefonnal, a segélyhívó szá-
 mok legye nek elmentve:

Általános segélyhívó:112
Mentõk:104

Tûzoltók:105
Rendõrség:107

A Szeghalmi Rendõrkapitányság
illetékességi területéhez tartozó
telefonszámok a következõk:

Szeghalom ügyelet:
mobil: 06/30/633-7195

vezetékes: 06/66/371-555

Bucsa KMB.: 
06/30/633-7196

Füzesgyarmat KMB.: 
06/30-633-7197

Körösladány KMB.:
06/30/633-7198

Okány: 
06/30/633-7199

Vésztõ:
06/66/477-004

FONTOS TUDNI:
• A nyári melegben, a nappali

órákban lehetõleg senki ne spor-
toljon, a ruhá zata pedig legyen
szellõs. Fokozottan ü gyeljünk a
rendszeres folyadékpótlásra,
lehetõség szerint friss ivóvíz for-
májában.

• Fontos, hogy mindenki tartsa a
szü lõkkel megbeszélt idõpont-
hoz magát. A kalandvággyal
kezdõdõ csavargásoknak gyak-
ran bûncselekmény a vége.
Nyaran ta megnövekszik az el t-
ûnés miatt körö zött fiatalok
száma.

• Ne hívjuk fel a figyelmet ma -
gunk ra feltûnõ viselkedéssel,
értékes tárgyakkal, pl. mo bilte-
lefon, több készpénz vagy
ékszer.

• Készpénzt ne, vagy csak több
he lyen elosztva vigyünk ma -
gunk kal. Ha van bankkártya,

annak PIN kódját a kártyától
elkülönítve tároljuk.

• Ha valamilyen esti programban
szeretnénk részt venni, oda
lehetõleg csoportosan, vagy
idõ sebb személy kí séretében
menjünk. 

• Kerüljük a rosszul kivilágított,
el hagyatott helyeket.

• Legyünk mindig óvatosak az
idegenekkel. Ne szálljunk be
ismeretlen autóba, ne enged-
jünk idegent a lakásba.

• Szórakozóhelyeken lehetõleg
palackozott, alkoholmentes italt
célszerû fogyasztani. Ne adjunk
esélyt arra, hogy akaratunkon
kívül bármi olyan szert keverje-
nek hozzá, amivel a cselekvõké-
pességet, szabad aka ratot aka-
 dályoznák, befolyá solnák.

• A szabados élet, a „mindent ki
kell próbálni” életfelfogás köny-
nyen vezet het el a kábítószere-
kig. Fontos tudni, hogy sok kábí-
tószer akár egyszeri kipróbálása
is függõséget okozhat.

• A diszkó balesetek, közlekedé-
si tragédiák elkerülése érdeké-
ben bulik u tán használjuk a
tömegközlekedést, vagy taxit. 

• A hõségben a figyelem olykor
lanyhulhat, ezért amikor közle-
ke dünk, legyünk mindig foko-
zott figye lemmel a szabályok
betartására.

• Strandon, felhevült testtel, teli
gyomorral ne menjünk vízbe.

• Fontos, hogy tudjuk, ha megtá-
madnak, meglopnak, akkor ho -
vá fordulhatunk azonnali segít-
ségért.

Szeghalmi Rendõrkapitányság

MEGELÕZÕ FELHÍVÁS
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KIS CSAPATUNK: 
Edzõnk és futószárazónk: Németi

Judit
Lovastorna lovunk: Fõnix /nóniusz

fedezõmén/
Tagok: Szabó László Tas, Csák

Réka, Csányi Roland, Kontra Bettina,
Gyulai Szandra, Varjas Dorina, Gyulai
Gabriella

Csapatunk ebben az évben már több
helyen is fellépett. Jártunk Hódmezõ -
vásárhelyen, április 24-25-én a Hód -

mezõvásárhelyi Állattenyésztési Napo -
kon. Szerencsénkre nagyon jó idõnk volt
és a fellépés is nagyon jól sikerült.
Rengeteg nézõ volt, nagy sikert arat-
tunk. Számtalan ember volt, aki lóval,
sertéssel, birkával, kecskével, szarvas-
marhával versenyzett vagy fellépett.

Sarkadon május 1-jén az elõvágtán
tartottunk fergeteges bemutatót.
Rengeteg fogat volt, ezért elcsúszott a
program és sajnos a vágtát nem tudtuk
megnézni.

Biharugrán május 15-én léptünk
fel, ahol lovas napot rendeztek. Ott már
rossz idõ volt, az esõ éppen kibírta a
bemutató végéig, de utána eleredt.
Bánatunkra a programból nem sokat
láttunk a rossz idõ miatt.

Az edzés azóta is nehéz körülmények
között folyik a rossz idõ miatt. Kevés a
jó idõ, így nem könnyû megfelelõen fel -
készülni a következõ fellépésekre. Sze -
rencsére a csapat összhangjának és a
rutinnak köszönhetõen a bemutatókat így
is sikeresen végre tudjuk hajtani.

Nagy erõbedobással készülünk Szil -
vásváradra, ahova évek óta járunk, és
az éjszakai fergeteges lovas show-ban
tartunk színvonalas lovastornát több csa -
pattal együtt.

Nagyon várjuk a szeptember-október
körüli országos bajnokságot is, amelyen
utoljára 2004-ben voltunk.

A Budapesti Papp László Sportaré -
nában két éve még csak nézõk voltunk,
de a tavalyi évben már bemutatót is tar-
tottunk Mikuláskor. Reméljük, hogy eb -
ben az évben is részt vehetünk ezen a
színvonalas rendezvényen.

Csák Réka

Füzesgyarmati lovastorna csapat
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Családi nap a helyi Idõsek Otthonában

A Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrum füzes-
gyarmati részlege 2010. 06. 05-én ren-
dezte meg a már hagyománnyá váló
„Családi Nap”-ját. 

A rendezvény célja: a családi össze-
tartozás érzésének erõsítése, amely kie-
meli a családi értékek fontosságát, köz-
vetlenebb formában nyújtva lehetõsé-
get a hozzátartozó családoknak a szoci-
ális szolgáltatást végzõ intézmény meg -
ismerésére.

Ebben az évben elõször terveztük úgy
ezt a napot, hogy nagyszabású rendez-
vénnyé vált. A hozzátartozókat szendvi-
csekkel, frissítõkkel vártuk, majd a
Békés Megyei Önkor mányzat képvisele-
tében Bere Károly, a Nemzeti és Et nikai,
Kisebbségi, Vallá sügyi, Ifjúsági Bi -
zottságának tagja, Füzesgyarmat al pol -
gármestere üdvözölte az ellátottakat és a
vendé geket. Maczik Éva Anna, az in téz -
mény igazgatónõje köszöntõjében kie-
melte a Családi Nap fontosságát, a hoz-
zátartozókkal való jó kapcsolattartás
szükségességét, egymás megismerésé-

nek, kö tetlen keretek közötti lehetõségét.
Be szédében elismerõen beszélt a füzes-
gyar mati részlegrõl, ahol a családias lég-
kört emelte ki. Ezt követõen Kiss János -
né részlegvezetõ megnyitotta Demján
Ilona festõmûvész és a Népi Kismester -
ségek Egyesületének kiállítását, melyek
megcsodálása után az intézmény megte-
kintésére is lehetõség nyílt. 

A délelõtt az ellátottak verseivel, és
Fûzfa Kórusának elõadásával folytató-
dott, melyet a dolgozók vidám zenés elõ -
adása követett. A mûsorokat csak a bog-
rácsban fõtt ízletes ebéd elfogyasz tá -
sának idejére szakítottuk meg. A délután
a színes-táncos kavalkád je gyében telt,
Sípos Tünde modern tán cának, és füzes-
gyarmati valamint a szeg halmi társastánc
csoportnak köszönhetõen. A táncot a
vész tõi fogyatékos személyeket ellátó
Ne felejcs Otthon ellátottaiból alakult Ne -
felejcs Zene karának könnyûzenei össze-
állítása kö vette. A könnyûzenét a népda-
lok váltották fel, a helyi Népdalkör tol-
mácsolásában. A programok között lehe -
tõség nyílt gyöngyfûzésre, arcfestésre,

virágkötésre, illetve a helyi foltvarró cso-
port munkáinak megtekintésére. A nap
folyamán igénybe vehetõ volt a büfé és
az egészségsátor által nyújtott szolgálta-
tások, mint vérnyomás-, vércukormérés,
gyógytermékek kóstolása. A napot tom-
bolahúzás és élõzene zárta. A rendezvé-
nyen résztvevõk visszajel zései alapján
elmondható, hogy sikerrel zárult a prog-
ram, a Családi Nap célja megvalósult.

Ezúton mondunk köszönetet azok-
nak, akik hozzájárultak a program sike-
réhez, így a következõknek: 

Az Intézmény vezetõsége, a füzes-
gyar mati Önkormányzat, Kossuth Lajos
Ál talános és Alapfokú Mûvészeti Isko la
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Fü -
zes gyarmat, Ösvény Esélynövelõ Ala pít -
vány, Anonymus Motoros Egye sület, a
helyi Önkéntes Tûzoltó Egye sület, Folt -
varró csoport, Lovas Ba rátok Egyesülete,
Népi Kismester ségek Egyesülete, Dem -
ján Ilona festõmûvész, Szabó Szikvíz, a
füzesgyar mati részleg dolgozói.

(Foly ta tás a 7. ol da lon)
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VI. Anonymus Motoros Találkozó
Egyesületünk 2010. 05. 21-23.

között rendezte meg sorrendben a VI.
Motoros Találkozóját. Az elmúlt é -
vek során már lezajlott rendezvények
tapasztalatain felbuzdulva nagy len-
dü lettel kezdtünk a szervezéshez ta -
valy novemberben. A hosszas elõ ké-
szítõ munka és pár álmatlan éjszaka
után nagyon gyorsan közeledni lát-
szott május utolsó elõtti hétvégéje. A
szer vezés alatt több akadály gördült
elénk, amit sikerrel leküzdöttünk, de
nem volt egyszerû. Sajnos, májusban
az idõjárás elõrejelzések vészjósló
híreket közve títettek, mely nagymér-
tékben rányomta bélyegét a közeledõ
hétvégére. Péntek délelõtt napsütésre
ébredtünk, melynek nagyon tudtunk
örülni, majd jött a fekete leves, dél-
után olyan esõt kaptunk, hogy a
sport pályát sártengerré változtatta.
Az esti koncertekre szerencsére ér -
keztek vendégek. A fellépõ együtte-
sek a mostoha idõjárás ellenére jó
hangulatot tudtak csinálni. Itt kell
megemlíteni a Riff-Raff, Romantikus

Erõszak, Score és az Emeretta Rock
Band nevét. Szombatra több progra-
mot szervez tünk. Elsõként véradás
volt a Vörös kereszt helyi csoportjá-
nak közremû ködésével, 19 véradó
jött segíteni. A reggeli órákban érke-
zett Kis Gábor ok tató, aki elhozta
motoros szimulátorát, amin különféle
forgalmi helyzetekben tesztelhették
magukat az érdeklõdõk. Délután in -
dult útjára a szokásos felvonulás,
melyen kb. 100 motor vett részt, mi -
vel több motoros csak a fel vonulásra
érkezett, az esti órákra egy kicsit
meg csappant a vendégek száma. Este
ismét négy zenekar húzta a talpaláva-

lót, Rotorika, D.O.H.C. N’ Roll, Cool
Head Klan, valamint a Wan-Ted. Va -
sárnap mindenki lebontotta a sátrát és
útnak indult, információink szerint
épségben hazaértek a motorosok. A
hétvége során sok új ismeretségre,
ba rátságra tettünk szert. Az Ano -
nymus M.E. több meghívást is kapott
hazai és külföldi motoros rendez-
vényre.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
 dani mindazoknak, akik bármilyen for-
mában segítettek a rendezvény létrejöt-
tében, lebonyolításában.

Anonymus Motoros Egyesület

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik tombola tárgyakat ajánlottak fel:

Az intézmény vezetõsége, Coronel la
Patika, Alkotók Boltja, Zöldsarok, Körös
pékség, Foltvarró Egyesület, Piller
Györgyné, Demján Ilona, Ilyésné Hajdú
Irén, Tóthné Gubicskó Hajnalka, Víg
Sándorné, Farkasné Nagy Mária, Szõke
Jánosné, Hõgye Mihály és Hõgye János,
Lakatos Istvánné, Tóth Jánosné, Sánta
Éva, Árva Erika, Szabó Gyuláné, Ökrös
Béla, Kazinczyné Ladányi Er zsébet,
Nagy Zoltánné, Fehér László, Lengyel
Károly, Budainé Vámos Ildikó, Lázárné
Tóth Mónika. 

Maczik Éva Anna

(Foly ta tás a 6. ol dal ról)
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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,
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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

ANONYMUS M. E. A GÁTON
A rendkívüli idõjárási körülmények

következtében kialakult árvízi helyzet
enyhítésére a makói Sweet-Freedom MC
kezdeményezte a segítségnyújtást a gá -
takon. Egyesületünk csatlakozott ehhez
a kezdeményezéshez. A gyors egyezte -
tések után Ónódra indult a csapat.
Bacsó János Polgármester Úr örömmel
vette segítõ szándékunkat. 2010.06.06.-
án a reggeli órákban érkeztünk a hely -
színre, ahol homokzsákok töltésével,
pakolásával próbáltunk segíteni a fá -

radságos munkában. Elõször a tele -
pülés utcáin, a házak között, valamint a
vár tövében zártuk el a víz útját. Kis
pihenõ után a Sajó átázott gátján kap-
tunk szerepet a védekezésben. A nehéz,
embert próbáló munka után az esti ó -
rákban indultunk haza.

Mint utólag a híradások útján kide -
rült, a települést sikerült megvédeni a még
nagyobb károktól, melyhez munkánk
is hozzájárult.

2010. ÉVI TÁBOROK
Tábor neve Ideje Helye Érdeklôdni lehet

Hittan-tábor 2010. 06. 21. – 06. 27. Fgy. gyülekezeti ház Baráth János

Lovas tábor 2010. 06. 27. – 07. 04. Fgy. Gergely tanya

Káptalanfüred 2010. 06. 29. – 07. 06. Káptalanfüred Várkonyiné Cs.Éva

Néptánc tábor 2010. 06. 08. – 07. 02. Fgy. fürdô Balla Lászlóné

Tûzoltó tábor 2010. 07. 11. – 07. 18. Fgy. Kossuth úti iskola

Zene tábor 2010. 07. 12. – 07. 16. Gyula Városi Erdô

Modern tánc tábor 2010. 07. 12. – 07. 16. Fgy. központi iskola Kurilla Enikô

Twirling tábor 2010. 07. 20. – 07. 22. Fgy. központi iskola

Idegen-nyelvi tábor 2010. 08. 09. – 08. 13. Fgy. Kossuth úti iskola Várkonyiné Cs. Éva

Kézilabda tábor 2010. 08. 09. – 08. 13. Fgy. központi iskola Kovács Gábor

II. lovas tábor 2010. 08. 08. – 08. 15. Fgy. Gergely tanya
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