
Több mint 210 millió forintból
szü le tett új óvodaépület Füzes gyar ma -
ton, a Széchenyi utcában. A be ru há -
zást ün nepélyes keretek között au gusz-
tus 26-án adták át, így a füzesgyarmati
ap ró sá gok az idei nevelési évet már a
XXI. század kívánalmainak meg fe le -
lõ, kor sze rû óvodaépületben kezdik
el. A vá ros a Lurkófalva elnevezésû ó -
vodafej lesztési pályázatával – a Dél-
al földi O pe ratív Program keretében –
199 millió 930 ezer forint vissza nem
térítendõ u niós és hazai támogatást
nyert, s ehhez 10,4 millió forint saját
erõ biztosítását vállalta. Füzesgyarmat
ugyanakkor a saját forrás részbeni
kiváltására 5,2 mil lió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert az EU
Önerõ Alapból. 

Bere Károly ünnepi beszéde után
Han gyál István mûszaki ellenõr szavai
kö vetkeztek, aki elmondta, hogy az é -

pü let melegvíz- és fûtésellátásának
biz  to sítására napkollektoros rendszer
is rá segít.

A beruházás keretében a Széchenyi
utcai épületet újították fel, bõvítették
ki, és így a Mátyás és Kossuth utcai
te lepeket sikerült kiváltani. A Klapka
utcai óvodaépületben a fejlesztõrész-
leg maradt. A játszóudvar bõvítésére
az önkormányzat a szomszédos ma -
gántulajdonú telkek közül – már a be -
ruházás megkezdése elõtt – többet
meg vásárolt. Ennek köszönhetõen a
mintegy 5 ezer négyzetméteres telken
830 négyzetméter hasznos a lap te -
rületû, nyolc csoportszobás, 200 fé rõ -
helyes óvodaépület született Fü zes -
gyarmaton. Az intézményben multi-
funkciós közösségi teret és a HACCP-
elõírásoknak megfelelõ tálalókonyhát
is kialakítottak.
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Átadásra került az új óvodaépület

Füzesgyarmat Város Ön kor mány zata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Dél-alföldi Operatív Program keretén
belül, „Önkormányzati tulajdonú belte -
rületi közutak fejlesztése támoga tására”
tárgyú felhívásra a DAOP-3.1.1./B-09-
2009-0011 azonosító számon regisztrált,
a 2009. november 13. napján pályázatot
nyújtott be.

A projekt keretében a Püspökladány –
Szeghalmi összekötõ út belterületi sza-

kaszán, a Klapka utca – Baross
utca – Brassói utca, valamint a
Baross Gábor utca – Bethlen
Gábor utca által érintett szintbeni
közúti csomópont átépítése, va la -

mint a Bethlen – Baross – Klapka utcai
közutak összekötése céljából, új nyom -
vonalon 364,4 méter hosszúságú, 7
mé ter szélességû, szilárd burkolatú
helyi közút építése, az új összekötõ út
jobb oldalán közterületi járdaburkolat
építése, a Bethlen u. 3. és 3/1. számú
ingatlanok elõtt, az összekötõ út út tes t -
éhez közvetlenül csatlakoztatva, négy
férõhelyes személygépkocsi vá ra ko -
zóhely építése, továbbá a Baross –

Beth len utcai átépítésre kerülõ közúti
csomópontban kettõ darab kijelölt gyal-
ogos átkelõhely létesítése valósul meg.

A pályázat 90 %-os támogatottság-
gal, kedvezõ elbírálást kapott és a meg-
valósításra kötött Támogatási szer zõ -
dés 2010. szeptember 13-án hatályba
lépett.

A projekt elszámolható költsége
190.869.998 Ft, melybõl a támogatás
mértéke 171.782.998 Ft. Az önerõre
to vábbi pályázatot nyújtott be az önko-
rmányzat.

A projekt fizikai megvalósulásának
tervezett napja: 2011. év október hó 31.

Botlik Tiborné jegyzõ

Füzesgyarmat „Baross-Klapka utca közötti
összekötõ-gyûjtõút építése”

TÁJÉKOZTATÓ
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1974. december 5-én született
Szeghalmon. 9 éves koráig Szeg hal -
mon éltek, majd Füzesgyarmaton fe -
jez te be az általános iskolai tanulmá -
nyait. Középiskolás éveit Kaposváron
töltötte, a Lovasakadémián belovagló
szakon végzett. Kaposváron is mer ke -
dett meg férjével, Polinszky Péterrel,
aki már ekkor Ausztriában dolgozott
fogathajtóként. 1993 óta él Auszt ri á -
ban. Magdolna is követte párját és egy
osztrák díjlovaglónál szerezte meg a
még átfogóbb szakmai tudását. 1995-
ben elvégezte Ausztriában a lovasedzõi
tanfolyamot. Adományokat gyûjtöttek
egy karitatív szervezetnek és Mag dol -

na is segített ebben a munkában. Min -
dig hazahúzott a szíve, hiszen Ma gyar -
országon él minden rokona. Szeretett
Fü zesgyarmaton élni, ezért is gondolt
arra, hogy édesanyja révén felvegye a
kapcsolatot az ESZI-ben dolgozókkal
és így próbáljon segíteni Füzesgyarmat
lakóinak. 2002 tavaszán érkezett a
Családsegítõ Központba az elsõ több
tonnányi rakomány (kb. 15 tonna). Azt
még tudni kell, hogy az elsõ szállít-
mányra a benzint a kint élõ emberek
adták össze 1-2 márkánként és Boros
Magdolna a saját pénzével egészítette
ki, hogy eljuthasson hozzánk az a do -
mány. Szoros kapcsolat alakult ki Mag -
dolna családjával, Franzzal a kamion
tulajdonosával és Andreasszal a sofõr-
rel. 2002 óta 14 alkalommal jártak
Füzesgyarmaton jótevõink, hatalmas
mennyiségû adományokkal. Magdolna
Polinszkynak (Boros Magolna) 2 gyer-
meke van, Attila 12 éves, szereti a
sportot, Anna 9 éves, imádja a zenét.
Szülei jelenleg nyugdíjasok. Édesanyja
is a szociális szférában dolgozott (a

szociális otthonban 18 évig segédápoló
volt). Édesapja a gabonaiparban rak-
tárosként dolgozott. Bátyja, Péter Új -
szentivánon él családjával, 3 gyermeke
van, és a vendéglátásban dolgozik.
Boros Magdolna 2009-ben elvégezte a
felsõfokú szakképesítést idõsek á po -
lása terén. Szüleitõl örökölhette ezt a
mérhetetlen nagy emberszeretet, oda a -
dást, a másokon segíteni akarást.

Füzesgyarmat szociálisan rászoruló
polgárainak megsegítése érdekében,
huzamosabb idõn keresztül kifejtett ka -
ritatív tevékenysége elismeréséül PRO
URBE kitüntetõ címet adományozott a
város Képviselõ-testülete.

Füzesgyarmat Város Önkor mány -
zat Képviselõ-testülete a 2010. au gusz -

tus 20-i ünnepi testületi ülésen – a
151/2004. (IX.15.) Kt. Sz. határozat ér -
telmében – Füzesgyarmat oktatási in -
téz ményében tanuló, megyei, illetve
országos szinten eredményesen szerep -
lõ gyermekeket és felkészítõiket az in -
tézményvezetõ felterjesztése alapján
ju  talomban részesítette:

- Földi László Zsolt 7. a.
A Hermann Ottó természetismeret

ver seny országos döntõjén elért 8. he -
lyezésért, felkészítõ: Gorgyánné Nagy
Annamária.

A Regenbogen német nyelvi verseny
országos döntõjén elért 1. he lye zé sért,
felkészítõ: Földi László.

A Szolnok Megyei Pedagógiai In té zet
által szervezett országos németver senyen
elért 1. helyezésért, felkészítõ: Földi László.

A Nyelvész verseny országos dön-
tõ jén elért 4. helyezésért, felkészítõ:
Föl di Lászlóné.

A Letteratum német tesztverseny or -
szágos döntõjén elért 5. helyezésért, fel -
készítõ: Földi László.

Az Arany János magyar verseny or -
szá gos döntõjén elért 6. helyezésért,
fel készítõ: Földi Lászlóné.

- Molnár Fanni 5. a.
A Hermann Ottó természetismeret

ver seny országos döntõjén elért 9. he -
lyezésért, felkészítõ: Gorgyánné Nagy
Annamária.

- Kovács Réka 4. a.
A Díjlovaglás verseny országos

dön tõjén elért 2. helyezésért, fel ké szí -
tõ: Kovácsné Nagy Erzsébet.

Augusztus 20-án díjazott tanulók és felkészítõik

Pro Urbe kitüntetett a 2010. augusztus 20-i 
ünnepi testületi ülésen

Boros Magdolna/Magdolna Polinszky

(Foly ta tás a következô oldalon)
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Mint minden évben, az idén is
augusztus 20-án került sor a Virágos Ud-
var verseny eredményhirdetésére.

Pályázatunk 11 éve jött létre, azzal a
céllal, hogy ösztönözzük a versenyre je-
lentkezõket kertépítési, kialakítási ter-
veikben. Azáltal, hogy szebbé teszik kör-
nyezetüket, városunk arculatát is ala kít -
ják, formálják. Az önkormányzat vá ros-
szépítõ munkáját is láthatjuk, szép
parkrészletekkel, virágágyásokkal dí -
szít jük közterületeinket. Ebben az év -
ben igen kevés számú pályázó jelent -
kezett. Mindössze 10 kerttulajdonos élt
a lehetõséggel, ami a pályázat újragon-
dolását teszi szükségessé. Megújult pá -
lyázati kiírással és feltételekkel fogunk
jövõre jelentkezni. Az idei pályázatra
jú nius végéig lehetett jelentkezni. Július
elsõ hétvégéjén jártuk be a kerteket. Se -
gítõim Ibrányi Éva, Pál Lajos és Keb -
lusek Béla voltak. Munkájukat ezúton
is szeretném megköszönni. Az ér té ke -
lés szempontjai nem változtak az idén
sem. Most is az ápolt, szép kertrészle te -
ket díjaztuk, figyelembe vettük a ház és
kert összhangját, az egynyári és örök -
zöld növények arányát, a kert é pí tésbe
fek tetett energiát.

Homoki Istvánné Lenkei utcai kert -
jében számtalan muskátli díszlik. A ta -
valyi évhez képest változás volt kert jük-
ben az, hogy pihenõhelyet alakítottak ki. 

Nagy Imréné Kinizsi utcai portáját
rengeteg vasvirág, dália teszi széppé. A
veteményes kert megfér a virágoskert
mellett, köcsögfa õrzi régi hagyomá -
nya inkat az udvarukon. 

Muntyán Józsefné Juliska néni évek
óta részt vesz a pályázaton, mindig ren-
dezett elõkert fogadja a házba ér ke zõ -
ket. Sok rózsa, lepkevirág, kenyérvirág
díszlik kertjében. Gratulálunk kert ki a -
la kításba fektetett munkájához.
Szabó Imréné házát rendezett elõkert,
szik lakert teszi figyelemre méltóvá.
Kak tuszgyûjteményük rengeteg féle
nö vényt számlál. Új elemként itt is pi -
he nõhely kialakítására szánták el ma -
gu kat, hogy kertészkedés után pihenve
gyö nyörködhessenek munkájuk gyü mö l -
csé ben.
Kiss Istvánné Erzsike néni Erkel utcai
ott honát ízléses virágágyásokkal dí szí -
tette, teljesen gaztalan kertjét nagy szor-
galommal alakítgatja. 
Az idén egy intézmény pályázott, a
Szociális Otthon. Két nemrég kialakí-
tott filagóriával igyekeznek az itt élõk
és ide érkezõ látogatók környezetét szeb-
 bé tenni. 
A Füzesgyarmatiak és Elszármazottak
Baráti Köre Egyesület az idén elõször
pályázott, el is nyerte különdíjunkat,
amit közösségi munkájuk összeková-
cso ló erejének köszönhetnek. Tár sa dal -
mi munkával alakítják kertjüket, ud va -
rukat, hagyományos növényekkel meg -
õrizve a régmúlt idõk hangulatát. 
Az idén harmadik helyezett lett Szabó
Istvánné Mikes utcai kertje. Idén is
meg csodáltuk a sóskaborbolya kerítést,
a terülõ borókákat. 
Második helyezett lett Madar Istvánné.
A Kinizsi utcai udvarukon az idén lát-
tunk a legtöbb változást. A zsûrit telje-

sen elvarázsolta a saját kezûleg kialakí-
tott kemence, és filagória. Nyugalmat á -
rasztó összkép fogadja a kertbe ér kezõt. 
Az idén elsõ helyezett lett Kovács Il di -
kó kertje. Rengeteg munkáról árulkod-
nak a kialakított ágyások, teljesen meg -
õrizve a falusi hangulatot. Kak tu szok -
ból álló sziklakertje ízléses, minden ker t -
részlet természetes, összhangban van az
épülettel. Az elõkertje is gondozott, nyu-
galmat áraszt. 
A díjazottak oklevelet, vásárlási utal -
ványt, az elsõ három helyezett pedig
Dem ján Ilona 1-1 festményét kapták, a -
mit ezúton is köszönünk a mû vész -
nõnek.
Valamennyi díjazottnak gratulálok. Jö -
võre egy megújult pályázattal jelent ke -
zünk, addig is mindenkinek örömteli
ker tészkedést kívánok.

Bere Katalin

Virágos Udvar 2010. pályázat díjazottai

- Novák Vivien 5. b.
Országos Twirling bajnokságon

„D” szinten, junior korcsoportban elért
2. helyezésért, felkészítõ: Macskinné
Pór Erzsébet, Gál Ágnes.

- Túri Judit 7. c.
Országos Twirling bajnokságon

„C” szinten, junior korcsoportban elért
5. helyezésért, felkészítõ: Macskinné
Pór Erzsébet, Gál Ágnes.

- Poroszlai Ramóna 5. a.
Országos Diákolimpián Kick-box

Cadet I. +47 kg semi-Contact stílusban
elért 3. helyezésért, ugyanezen ver se -
nyen light-contact stílusban elért 2. he -
lye zésért, felkészítõ: Gasparik Róbert.

- Fábián Ilona Rita 4. b.
Országos Diákolimpián Kick-box

Cadet I. +32 kg light-contact stílusban
elért 2. helyezésért, ugyanezen ver se -
nyen semi-contact stílusban elért 3. he -
lyezésért, felkészítõ: Gasparik Róbert.

Bánsághy Szilveszter 8. b., Fekete
Gá bor 7. b., Szokol István 8. c., Turi
Zoltán 8. a.

Diákolimpia megyei versenyen IV.
korcsoportos fiú 4x100 m váltófutás
dön tõjén elért 3. helyezésért, fel ké szí -
tõ jük: Bánfi Attila, Kovács Gábor

Várkonyi Imre polgármester
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A 2010. október 3-ai önkormányzati választáson induló
polgármester-jelöltek névsora

Bere Károly – FIDESZ KDNP Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8. 

Bere Katalin – Híd a Jövõért Egyesület Füzesgyarmat, Batthyány u. 3.

Suchné Szabó Edit - MSZP Füzesgyarmat, Árpád u. 9./a.

Várkonyi Imre – Városért Egyesület Füzesgyarmat, Mátyás u. 2/a.

Képviselõjelöltek névsora
Antal Ágnes- FIDESZ KDNP Füzesgyarmat, Bacsó B. u. 19.

Baksa János – Jobbik Magyarországért Mozgalom Füzesgyarmat, Arany J. u. 43.

Barna Lajos - Városért Egyesület Füzesgyarmat, Kossuth u. 99.

Bátori Zoltán – MSZP Füzesgyarmat, Zrínyi u. 14.

Bere Károly – FIDESZ KDNP Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8.

Bere Katalin – Híd a Jövõért Egyesület Füzesgyarmat, Batthyány u. 3.

Bischof Éva- FIDESZ KDNP Füzesgyarmat, Bethlen u. 6.

Boros Tibor- FIDESZ KDNP Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5.

Czecze Zsolt – független Füzesgyarmat, Dobó u. 70.

Farkas Imre – független Füzesgyarmat, Árpád u. 14/1.

Furkó Sándor – Híd a Jövôért Egyesület Füzesgyarmat, Batthyány u. 9.

Galambos Katalin - Városért Egyesület Füzesgyarmat, Aradi u. 40.

Huszár István – MSZP Füzesgyarmat, Áchim u. 12.

Ibrányi Éva- FIDESZ KDNP Füzesgyarmat, Jókai u. 3.

Koncz Imre - Városért Egyesület Füzesgyarmat, Béke u. 6.

Kovács Gábor – Híd a Jövõért Egyesület Füzesgyarmat, Árpád u.38.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde – FIDESZ KDNP Füzesgyarmat, Petõfi tér 15.

Laskai András – független Füzesgyarmat, Vécsey u. 8.

Lévainé Homoki Éva – Városért Egyesület Füzesgyarmat, Kont u. 2.

Mészáros Zoltán – Városért Egyesület Füzesgyarmat, Szabadság tér 6.

Mile Csaba – Híd a Jövõért Egyesület Füzesgyarmat, Szabolcs u. 7.

Ifj. Molnár László – Híd a Jövõért Egyesület Füzesgyarmat, Bethlen u. 14.

Nagy Károly – MSZP Füzesgyarmat, Erdôs u. 4/B.

Németi Imréné – Városért Egyesület Füzesgyarmat, József A. u. 11.

Németi József - FIDESZ KDNP Füzesgyarmat, Bajcsy Zs. u. 29.

Suchné Szabó Edit – MSZP Füzesgyarmat, Árpád u. 9/a.

Szabó László  – Híd a Jövõért Egyesület Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2/a.

Szabó Zoltán – Híd a Jövõért Egyesület Füzesgyarmat, Széchenyi u. 17/a.

Szõke Imre – MSZP Füzesgyarmat, Béke u. 3/b.

Várkonyiné Csáforda Éva – független Füzesgyarmat, Mátyás u. 2/A.

Vida Imre - FIDESZ KDNP Füzesgyarmat, Bethlen u. 7.

Zs. Nagy Sándor Imre – független Füzesgyarmat, Béke u. 1.

A lakosság a Képviselõ-testületbe nyolc képviselõt választhat.
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Június 29-tõl július 6-ig 60 fõs cso-
portunkkal 1 hetet töltöttünk a kápta-
lanfüredi ifjúsági táborban. A 43 gyer-
meket 5 felnõtt kísérte és velünk tartott
még 9 gyarmati fiatal (volt tanít vá nya -
ink) és egy család. Szerencsére nagyon
szép idõt fogtunk ki, minden tervezett
programunkat meg tudtuk valósítani.
Sokat fürödtünk a Balatonban, vízi bi -
cikliztünk, pihentünk. Balatonalmádi
pe remén áll egy csodálatos református
erõdtemplom, amit egy 15 km-es gya -
log túra végén értünk el és nagy sze ren -
csénk re belülrõl is megtekinthettük a
templomot, amiben éppen egy hang-
ver seny próbája zajlott. A harmadik na -
pon ellátogatunk Herendre a porcelán
mú zeumba, ahol filmes tájékoztatást
kap tunk a múzeum és a világhírû por -
ce lán történetérõl. A mini manufaktú -
rá ban láthattuk a porcelánkészítés né -
hány mozzanatát, ami igazi élmény volt
mindenki számára. Délután elbuszoz-
tunk Zircre, ahol a cisztercita apátság
an golkertjébõl kialakult botanikus kert-
ben, az ország legmagasabban fekvõ
arborétumában sétálgattunk. El ma rad -

ha tatlan programként Balatonfûzfõn
bo boztunk, néhányan kipróbálták az
ott található kalandparkot is, sikerrel.
Va sárnap este Balatonfüreden megcso -
dálhattuk az új sétáló utcát, a Tagore
sétányon a magas színvonalon dolgozó
kézmûves mesterek portékáit. Mintha
nem is Magyarországon, hanem a ten -
gerparton lettünk volna, olyan modern,
mediterrán jelleget öltött a város az
utóbbi években. Mindezek mellett napi
rendszerességgel kézmûves, sport, szín -
játszós programokon vehettek részt a
gyermekek. A tábor végére elfogyott a
rengeteg fûznivaló gyöngy, akril fes-
ték, szkubidu, annyira sikeresek voltak
ezek a tevékenységek, még a fiúk kö ré -
ben is. Hétfõn este fergeteges Ki? Mit?
Tud?-al zárult a tábor. Jövõre is bizto -
san lesznek jelentkezõk, reméljük,
hogy pályázati pénzbõl még több
gyarmati gyermeknek tudjuk ingye-
nessé tenni a tábort, vagy olcsóbbá.
Ami így sem volt drága, 15000 Ft,
köszönhetõen a város önkormányzatá-
nak, az iskolai alapítványnak és
pályázaton nyert támogatásnak. Kö -

szö nöm kolléganõim segítségét,
személy szerint: Kissné Mészáros
Katalinnak, Köleséri Gabriellának,
He gyesi-Gorgyán Nórának a szer -
vezésben és lebonyolításban nyújtott
munkáját.

Várkonyiné Csáforda Éva

Immár 4. alkalommal rendeztük meg
városunkban az angol-német idegen
nyelvi tábort. Mint eddig is, szép szám-
ban vettek részt tanulóink az egy hetes
programon. 47 gyermeknek szer vez tünk
egy héten át angol, német nyelvi
foglalkozásokat és tartalmas progra mo -
kat. A résztvevõk között a gimna zista
korosztály is képviseltette magát.
Naponta változatos programokat kínál-
tunk a gyermekeknek, amit nagyon él -
veztek. Mikor tehettük, sportolással kezd -

tük a napot, átbicikliztünk Szeg ha lomra a
kerékpárúton, gyalogtúrát tet tünk, úsz-
tunk a strandon. Az idegen nyelvi fog -
lalkozások kellemesek, játé kosak voltak,
elnyerték a gyerekek tetszését. A tízórait
magunk készítettük el a szülõk és a
naposok segítségével, az e bédet jóízûen
el fogyasztottuk a Strand falatozóban és az
uzsonna is saját kezeink közül került ki. A
strandolás a legkedvesebb programok
közé tartozott, ezért igyekeztünk minél
több délutánt a fürdõ területén eltölteni. A

gyöngyfûzés, szkubidu, kavicsfestés a
szabadidõ eltöltését és a kézügyesség
fejlesztését szolgálta.

Igazi élmény volt ebben az évben is
a „Süssünk, fõzzünk valamit!” elne ve -
zésû délután, aminek keretében a tech-
ni ka termekben közösen lángost és sü -
teményt sütöttünk. Ebben nagy se gít -
ségünkre voltak a Füzesgyarmati Nõk
Egyesületének tagjai és Kiss Józsefné
kolléganõnk. Köszönjük nekik!

Táboroztunk

Idegen nyelvi tábor

Zöld Lajos Végegyházán született 1942. április 28-án.
1964-ben fiatal pedagógusként ke rült feleségével együtt Füzesgyarmatra és az akkor induló gimnáziumban és az

általános iskolában tanított biológiát, földrajzot és kémiát. Az óráin nem tûrte a fegyelmezetlenséget, aki akart tanulni, az
biztos, hogy megtanulta a tananyagot. Akiket tanított soha nem felejtik el az egyéniségét, a szuggesztivitását. 1971-72-ben
másodállásban a mûvelõdési ház igazgatói teendõit is el látta, de rövid ideig gondnoksá g ve ze tõ is volt az iskolánál. Az
Önkéntes Tûz oltó Egyesület tûzoltó százado sa ként az ifjúsági csapat felkészítõje volt és több országos eredményt is
elértek. 1980-1991-ig az általános iskola igazgatója volt. 1983-ban Kiváló Pe da gó gus kitüntetést kapott. 1991-ben Med -
gyes egyházára költözött, ahol elnyerte az iskolaigazgatói pályázatot. 1994-ben egy darázscsípés miatt a keze lebénult, nem
tudott dolgozni, egy évig járt kezelésekre, így igazgatói kine ve zé sé rõl lemondott és gyógyulása után be osz tott nevelõként
dolgozott tovább. Nyug díjba vonulása után is itt dolgozott, sõt Kondoroson a dolgozók esti iskolájában is vállalt tanítást. 

2010. augusztus 27-én, 68 éves korában egy hirtelen jött betegség után halt meg a gyulai szanatóriumban. Szülõhelyén,
Végegyházán búcsúztatták el a családjától és ismerõseitõl.

Emlékezzünk Zöld Lajosra     

(Foly ta tás a következô oldalon)
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A gyermekbalesetek megelõzése
érdekében az elmúlt évekhez hasonló -
an az idén is végrehajtásra kerül az
„Is kola rendõre” elnevezésû bûn- és
baleset-meg elõzési program, amely a
gyermekek biztonságát veszélyeztetõ
té nye zõk meg szüntetését hivatott szol-
gálni.

Az elmúlt években hazánkban a
gyermekek közlekedésbiztonsága terén
nemzetközi viszonylatban is jelentõs
si kereket könyvelhettünk el. Míg 1990-
ben 3740 gyermek sérült meg kö z -
lekedési balesetben (melybõl 107 volt
halálos kimenetelû), addig 2008-ban
2117, 2009-ben pedig 2012 gyermek-
baleset történt az ország közútjain.
2008-ban 25, 2009-ben 22 gyermek
vesz tette életét közúti közlekedési ba -
leset következtében.

Békés megyében 2009-ben 33,3 % -
kal csökkent a gyermekbalesetek szá -
ma. Míg 2008-ban 63 gyermekbaleset
történt, melyben 66 gyermek sérült
meg, addig 2009-ben 42 balesetben 43
gyermek sérült meg. Halálos ki me ne te -

lû gyermekbaleset nem történt, 7 gyer-
mek súlyosan, 38 pedig könnyebben
sé rült. 22 gyermek szabálytalanságával
maga idézte elõ a balesetet.  

Szeghalom és illetékességi területén
az idei évben 8 gyermekbaleset történt.
3 gyermek súlyos, 5 könnyebb sérülést
szenvedett. Elmondható, hogy ezeket a
ba leseteket többségében szintén a gye -
rekek idézték elõ figyelmetlensé gük -
kel, szabálytalan közlekedési magatar -
tásukkal.

A fentiekre tekintettel - hiszen kö -
zös érdekünk, hogy minél kevesebb
gyer mekbaleset történjen - a rendõrség
részt vesz a közlekedésre nevelésben,
az iskolákban az iskola rendõrök elõ a -
dá sokat tartanak, hogy a rájuk vo nat -
kozó szabályokat megismerjék és ezen
ismeretek birtokában biztonságosab-
ban közlekedjenek.

A szeptemberi hónapban a tanítás
kezdete elõtti és befejezése utáni
idõszakban a legforgalmasabb he lye -
ken lévõ iskolák környékén rendõrök
és polgárõrök segítették a közle kedést.

Az iskolában az „iskola rendõre”
szülõi értekezleteken hívja fel a figyel-
met többek között a biztonsági öv
hasz nálatának, a KRESZ szabályok be -
tartásának és a személyes példamuta -
tásnak a fontosságára. A balesetek meg -
elõzése érdekében a megváltozott idõ -
járási- és útviszonyokra idõben készít-
sük fel jármûveinket és saját magunkat.
A legnagyobb gondot az jelenti, hogy
az elvesztett idõt az utakon próbáljuk
behozni, ám ez a megváltozott idõ já -
rási és útviszonyok mellett könnyen tra-
gédiához vezethet. A rendõri elle nõr zé -
sek során kiemelten figyelik a fény szó -
rók, gumiabroncsok állapotát, fékbe -
ren dezés, fényjelzõ berendezések mû -
ködését, észlelhetõségét. A rendõrség
ké ri a szülõket, hogy ügyeljenek a sza -
bá lyok betartására! Ha gyermekeket
visz nek, használják az életkoruknak
meg felelõ biztonsági eszközt, az is -
kolák környékén pedig legyenek kö rül -
tekintõek.

Gyõri Judit r. törm. 
megelõzési elõadó

A Füzesgyarmati Népi Kismes ter -
ségek Egyesületének jóvoltából június
végén egy héten keresztül a körösla-
dányi Panni néni segítségével kosarat
fontunk a Mûvelõdési Házban, majd
július utolsó hetében megrendezésre
került a Szöszmötölõ kézmûves tábor
is. Sok gyermek kedve szerint részt ve-
hetett a különbözõ foglalkozásokon, és

elsajátíthatta az agyagozás, szövés, ko-
sárfonás, mézeskalács készítés, gyön gy-
szövés és -fonás, bõrözés, pa pír me -
rítés és csomózás alapjait. Minden nap
vidáman telt, többen a béke szi ge te -
ként emlegették ezt az egy hetet. Jó
volt látni, ahogyan a sok buksi alatt ren-
geteg kis kéz szorgoskodott egy-egy
tárgy létrehozásával. Szerencsére ezt az
örömöt én is megtapasztalhattam, mi -
vel a nyáron felfedezett újabb szen ve -
délyemet, a csomózás technikáját meg-
taníthattam pár szorgos kisgyereknek
(amivel mutatós karkötõket készítet-
tünk). Mindez nem jöhetett létre az
egyesület tagjai nélkül, akik sok-sok
türelemmel és kedvességgel segítettek
minket, hogy szebbnél szebb mun ká kat

tudjunk elkészíteni, és meglepjük vele a
családtagjainkat, barátainkat, vagy akár
saját magunkat. Az Elszármazottak Ba-
ráti Köre tagjainak köszönhetõen utolsó
nap mindenki jól belakmározhatott az
ínycsiklandóan finom csörögékbõl, úgy-
hogy a gyerekek nevében is köszönöm
nekik és természetesen az oktatóknak
ezt a csodálatos és élménydús két hetet.

Markovits Rozina

Tanévkezdés!

„Szöszmötölô”

Zárásként pénteken Nyíregyházára
kirándultunk a Vadasparkba, majd
Nyírbátorban megtekintettük a Báthori
kastélyban a Báthoriak korát bemutató
panoptikum jellegû kiállítást.

Élményekkel teli, tartalmas 5 na pot
töltöttünk együtt. A részvételi díj 3000
Ft volt, de a tényleges költség megha-
ladta a 10000 Ft-ot személy en ként. A
különbözetet az Idegen Nyelvi Ala pít -
vány tõkéjébõl, az Önkor mányzat, a

Kossuth Lajos Általános Is kola Gyer -
mekeiért Alapítvány tá mogatásából és
pályázati pénzbõl e gészítettük ki. Ezt az
utat szeretnénk a jövõben is járni, még
több gyermek szá mára, még ke vesebb
részvételi díjjal szervezni a tá bort.

Köszönjük segítõink önzetlen mun -
káját!

Várkonyiné Csáforda Éva
Mészáros Zoltánné

Pálfi Ágnes 
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Internetezés közben bukkantam rá egy nagyon közérdekû információra. Ezt szeretném megosz-
tani a Gyarmatiakkal. Akire méltán büszkék lehetünk, az Kelemen Éva kézilabdázó. 13 évesen
került el Békéscsabára az Elõréhez. Kitartásának és tehetségének köszönhetõen 2010. július 4-én a
Fõiskolások Világbajnokságán 1. helyezést értek el. Méltón büszke rá családja, és legyünk mi is,
Gyarmatiak!

Nagyné Száva Erika

A jövõre 15. évfordulóját ünneplõ Fü -
zes gyarmati Mazsorett Együttes kiemelt
a rany minõsítésû Junior és Írisz csoportjai -
a francia, görög és o lasz nemzetközi mû -
vészeti - kulturális fesztiválok után- újabb
sikert értek el. A Debreceni Vi rág kar ne -
válon a Deb receni Egyetem kocsiját ve -
zet ték fel, amely az elõkelõ 3. helyen vég -
zett. Macskinné Pór Erzsébet és tanít vá -
nyai ezúton szeretnék megköszönni a Pol -
gármesteri Hivatal, Várkonyi Imre polgár -
mester úr, a Kossuth Lajos Ál talános és

A lapfokú Mûvészeti Iskola, Napközi Ot t -
ho nos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szak -
szolgálat, a Kép vi se lõ-testület és a szülõk

bizalmát, anyagi és erkölcsi támogatását,
mel lyel le hetõvé tették a csoportok rész -
vételét ezen a színvonalas rendezvényen.
A Vi rág kar neválon részt vettek:

Szarka Daniella, Csák Dóra, Gál Ág -
nes, Nyíri Zsófia, Nemes Lilla, Kiss Tí -
mea, Derbák Fanni, Barna Boglárka, Sza -
bó Ágnes, Lázár Kata, Jónás Bar bara,
Kiss Viktória, Sipos Tünde, Far kas Ág -
nes, Kiss Ildikó.

Mûvészeti vezetõ: Macskinné Pór
Erzsébet

Füzesgyarmati mazsorettek 
a Debreceni Virágkarneválon

A Magyar Twirling Szövetség a fü zes -
gyarmati Sárréti Gyöngyhalász Gye r mek -
sport Egyesülettel karöltve országos ed zõ -
tábort szervezett, közel félszáz ver senyzõ
és edzõ részvételével. A minõség ér de ké -
ben, korlátozott létszámmal a ti szán túli
ré gió mellett Budapest, Gyál, Kis kõ rös,
Paks, Várpalota és Veszprém sportegye -
sü letei vettek részt az intenzív ok ta tásban.
A megnyitón Várkonyi Imre polgár mester

úr köszöntötte a résztvevõket és méltatta a
sárréti botforgatók és ed zõ jük kiemelkedõ
tevékenységét, a botforgatás sportágban
be töltött vezetõ sze re pét. A szintfelmérés
és szintlépés után a jö võ év ver seny a nya -
gát sajátították el Macs kinné Pór Erzsébet
és országos bajnok ta nítványai, Gál Ág -
nes, Macskin Zita, Nyí ri Zsófia, Sipos Tün-
de és Falusi Lívia paksi edzõ irányításá-
val. A napi négyszer 1,5 órás gyakorlati és

elméleti képzés ba lesetmentesen zajlott, a
ke mény munka fá radalmait a helyi Kas -
télypark Für dõ ben pihenték ki a táborla -
kók. A visszajel zé sek szerint a jelenlévõk
jó hangulatban, szívélyes fogadtatásban,
sze retetteljes vendéglátásban részesültek,
melyrõl Kiss Józsefné szakosztály vezetõ
gondoskodott. Az edzõk a szakmai mun -
kát, az ok tatás színvonalát, az oktatók hoz-
zá ér té sét kiválóra minõsítették.

Macskinné Pór Erzsébet, táborvezetõ

TWIRLING EDZÕTÁBOR
Füzesgyarmat, 2010. 07. 21-23.

Akire büszkék lehetünk…

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy

2010. július 1-tõl a Bio-Sales Bt. be ve -
zet te Füzesgyarmaton a házhoz menõ,
zsá kos mûanyaghulladék gyûjtést. A hul-
ladék begyûjtése a lakosság és a vállal -
ko zások számára térítésmentes. A prog -

ram elõnye, hogy mindenki számára el -
ér hetõ, kényelmes megoldást biztosít a
sze lektív hulladékgyûjtés megvaló sí tá sá -
ra, emellett pedig nagymértékben csök -
kenthetõ a hulladékgyûjtõ edényekbe ke -
rülõ vegyes hulladék mennyisége. A ház-

tar tásokban keletkezõ mûanyag csoma -
go lási hulladékok számára társaságunk
in gyenesen, saját cégjelzéssel ellátott
zsá kokat biztosít. A megtelt és az ingat-
lan elé kihelyezett zsákokat cégünk min-
den hónapban egy alkalommal elszállítja. 
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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

A szállítási napok minden hónap 
utolsó szerdájára esnek:

Kérjük, a zsákokat a szállítási na po -
kon reggel 7:00 óráig helyezzék ki, me -
lye ket legkésõbb 22.00-ig elszállítunk és
helyettük cserezsákokat helyezünk el a
pos taládákban. Amennyiben nem elég az
egy gyûjtõzsák, a mûanyag hulladékot bár-
milyen saját zsákban is kihelyezheti, ami
helyett plusz zsákot biztosítunk. 

Gyûjthetõ MÛANYAG hulladékok:
- Színes– és színtelen mûanyag PET

jel zésû palackok (üdítõs, ásványvizes, öb-
lítõs)

- Palackok, flakonok mûanyag ku -
pak jai

- samponos, testápolós palackok (PE
jelzéssel)

- streccs– és zsugorfóliák (pl. üdítõs),
reklámszatyrok

- joghurtos– és margarinos dobozok,
italos automata pohara (PS jelzéssel)

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
mû anyag palackokat, flakonokat minden
esetben tisztán, laposra taposva, helyez-
zék el a zsákokban (címkét nem szüksé -
ges leáztatni). A különbözõ fóliákat, rek-
lámszatyrokat, margarinos, joghurtos do -
bozokat is kérjük szennyezõdésmentesen

elhelyezni a zsákban. Szolgáltatásunkat
csak ebben az esetben tudjuk biztosítani.
Az egyéb csomagolóanyagokat – papír,
fém, üveg – továbbiakban is a szelektív
hulladékgyûjtõ szigeteken helyezhetik el.

Nem gyûjthetõ hulladékok:
Kérjük, ne helyezzenek el a mûanyag

hulladék közé olajos, festékes, vegyi a -
nyaggal szennyezett flakonokat, elektro -
nikai hulladékot, fénycsöveket, pvc ala -

pú hulladékot (redõny, ablakkeret, víz ve -
zeték csõ stb.) és egyéb nem csomagolási
mûanyag hulladékot (pl.: játékok)! A men y-
nyiben szennyezett, vagy egyéb anya go -
kat tartalmazó zsákokat helyeznek ki, a -
zo kat munkatársaink nem szállítják el.

Kérdéseikkel, panaszaikkal Novák
Imre területi igazgatónkhoz fordulhat-
nak a 06-30/336-7754 telefonszámon.

HÓNAP NAP
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NOVEMBER 24

DECEMBER 29


