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Értesítés pályázat támogatásáról

Tisztelt Füzesgyarmatiak!

2010. október 3-a óta - a lezajlott önkormányzati választásokat követõen- én töltöm be a polgármesteri tisztséget

Füzesgyarmaton. Ezt a megbízatást az itt élõ lakosság bizalmának és együttmûködésének köszönhetem. Eddigi munkám

során, amit magánemberként végeztem, köztudott volt rólam, hogy a fiatalosság és a lendületesség fontos szereppel bír az

életemben. Ez a felfogás a polgármesteri tevékenységem során is jellemezni fog. Célom egy új kezdet, és ezzel

párhuzamosan új lehetõségek létrehozása a településen. Ennek tekintetében szükség van a változásokra, de bízom abban,

hogy ennek eredményeként az itt lakók életkörülményei jobbá és élhetõbbé válnak, és új értelmet kapnak majd a minden-

napok. Az emberek nagy részének nincsen jövõképe, de én azért fogok dolgozni a település élén minden korosztály

érdekeit szem elõtt tartva, hogy az itt élõk ne csak álmodozzanak, hanem tudjanak tervezni, és a vágyaikat megvalósítani.

Bere Károly

polgármester

(Fogadó óra: minden hétfõn 14-16-ig a Polgármesteri Hivatal épületében)

Új polgármester Füzesgyarmaton
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Önkormányzati Választások 2010. október 3.
Füzesgyarmat település választási eredményei

Polgármester választás
Polgármester Bere Károly FIDESZ-KDNP lett.

Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat %

1 Bere Károly FIDESZ KDNP 1 053 42,19

2 Várkonyi Imre Városért 864 34,62

3 Bere Katalin Híd a Jövőért 384 15,68

4 Suchné Szabó Edit MSZP 195 7,81

Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

1 Koncz Imre Városért 1 175 Képviselô

2 Bere Károly FIDESZ-KDNP 1 067

3 Vida Imre FIDESZ-KDNP 990 Képviselô

4 Ibrányi Éva FIDESZ-KDNP 967 Képviselô

5 Várkonyiné Csáforda Éva FÜGGETLEN 959 Képviselô

6 Bere Katalin Híd a Jövõért 877 Képviselô

7 Suchné Szabó Edit MSZP 711 Képviselô

8 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde FIDESZ-KDNP 702 Képviselô

9 Szabó László Híd a Jövõért 696 Képviselô

10 Laskai András FÜGGETLEN 694

11 Furkó Sándor Híd a Jövõért 667

12 Mészáros Zoltán Városért 667

13 Antal Ágnes FIDESZ-KDNP 655

14 Bischof Éva FIDESZ-KDNP 567

15 Barna Lajos Városért 529

16 Lévainé Homoki Éva Városért 514

17 Németi József FIDESZ-KDNP 452

18 Zs Nagy Sándor Imre FÜGGETLEN 452

19 Mile Csaba Híd a Jövõért 441

20 Boros Tibor FIDESZ-KDNP 394

21 Kovács Gábor Híd a Jövõért 391

22 Szabó Zoltán Híd a Jövõért 388

23 Farkas Imre FÜGGETLEN 358

24 ifj Molnár László Híd a Jövõért 353

25 Galambos Katalin Városért 271

26 Czecze Zsolt FÜGGETLEN 242

27 Szôke Imre MSZP 234

28 Németi Imréné Városért 219

29 Baksa János JOBBIK 167

30 Huszár István MSZP 167

31 Nagy Károly MSZP 152

32 Bátori Zoltán MSZP 127
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A képviselô-testület 2010. október 14-én megtartotta alakuló ülését. 
Ibrányi Éva képviselõ asszonyt megválasztotta a testület alpolgármesternek, valamint létrehozta a bizottságokat.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-
TESTÜLETÉNEK TAGJAI

Bere Károly – polgármester
Ibrányi Éva - alpolgármester
Bere Katalin - képviselô
Koncz Imre - képviselõ
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde - képviselô
Suchné Szabó Edit - képviselô
Szabó László  - képviselô
Várkonyiné Csáforda Éva - képviselô
Vida Imre - képviselô

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI

Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnök: Kovácsné Czeglédi Mária
Tagok: Antal Ágnes

Mészáros Zoltán
Suchné Szabó Edit
Szabó László

Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság
Elnök: Várkonyiné Csáforda Éva
Tagok: Bere Katalin

Kovács Gábor
Szabó László
Szõke Imre

Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenõr -
zési Bizottság
Elnök: Koncz Imre
Tagok: Bischof Éva

Furkó Sándor
Suchné Szabó Edit 
Vida Imre

Országosan is az egyik legjobb
A nemzeti vágtán elért kiemelkedõ

siker után a 11 éves Kovács Réka az

országos versenyen is felülmúlta a vá -

rakozásokat.

Akár egy felnõtt. Réka mind a

sportban, mind magánéletben felnõt-

tként viselkedik. Elszántan edz, ver -

senyzik, otthon pedig mindenben se -

gíti nehéz anyagi helyzetben lévõ

szüleit. Ezzel is megköszönve, hogy

ennyi pénzt, energiát és idõt szánnak

arra, hogy õ hódolhasson az egyál-

talán nem filléres szenvedélyének.

„A lányunk jövõje az elsõ.” - Mondta

az édesanyja. – „Támogatjuk, mert lát -

juk, hogy tehetséges és a lovaglás nem

csak egy múló hobbi számára. Õ vigyáz

az öccsére, ellátja lovait, rendesen tanul,

míg mi dolgozunk. Nagyszerû látni, mi -

kor versenyzik. Elszánt, kitartó. Büsz -

kék vagyunk rá!”

Magánversenyzõként indult. Miután

anyagi gondok miatt eljöttek Nád ud -

varról, továbbra is megmaradt a jó kap -

csolat az egykori edzõvel, Lapos Lász -

lóval. Új trénerével, Ökrös Sándorral a

Gergely tanyán gyakoroltak nap, mint
nap. Mivel nem voltak alkalmas akadá-
lyok arra, hogy felkészüljön, a Fü zes -
gyarmati Önkormányzat segítségével
felépítették.

Gyülekezett a felhõ a kislány felett, de
megcsinálta. Az akadálypálya elkészü -
lése után sem ment minden simán. Elõ -
ször a 14 éves német sportlova, Betli
betegedett meg, majd miután meggyó-
gyult, Réka lázasodott be a megméret-
tetés napján. Réka mégis mindenáron
küz deni akart, így indult a tornán.

(Foly ta tás a következõ ol da lon)
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Az Országos versenyt minõsítõk

elõzték meg, melyeken sikeresen szere-

pelt. 2010. október 2.-án a legfiatalabb

kezdõ díjugratóként harmadik legjobb

stílusponttal került be az összevetésbe.

A pályán hibátlanul ment végig.

3.-án ismét tökéletesen hajtotta végre

a feladatot, így az újabb összevetés-

ben kiváló teljesítménye miatt, idõ

alapján 3. helyezést ért el.

A végtelenbe és tovább! A nagy -

szerû helyezés joggal bátorítja Rékát

arra, hogy a jövõben rajtvizsgán ve-

gyen részt, amivel megszerezheti

rajtengedélyét a nagyobb szintû ver -

senyekre. Mi pedig drukkolunk neki,

hogy sikerüljön, és hogy továbbra is

hasonlóan szép sikereket érjen el.

Támogatásukért köszönet illeti a

Füzesgyarmati Önkormányzatot, Ga -

lambos Jánost és családját, illetve

Gergely Sándort.

Takács Erika

Városunk 6. osztályos tanulója,
Poroszlai Ramóna kivívta magának a
lehetõséget, hogy a belgrádi kick-box
világbajnokságon indulhasson. Ennek
apropójából készítettük Ramónával az
alábbi riportot: 

- Mikor kezdted ezt a sportot?
- 12 éves vagyok. 2004-ben kezd tem

kick-box edzésekre járni. A pró ba ed -
zésen megtetszett ez a sport.

- Eddigi eredményeidrõl beszélnél
néhány szót?

- Megyei versenyeken 1-3. he lye zé se -
ket értem el. Korosztályos OB ver se nye -
ken is értem el sikereket. Részt vettem a
Nemzetközi Világkupán Sze geden és a
Tököl Kupán Sziget szent miklóson.

- Hogyan tudod egyeztetni a
sportolást a tanulással?

- Tanulmányaimat nem hanyagolom
el, jó eredményeim vannak, összhang-
ba tudom hozni az edzéseket az iskolai
felkészülésekkel.

- Mi motivál téged ezen sport
területén?

- Jók az edzések, jó a csapat. Ne -
kem ez egy feltöltõdés.

- Mennyit gyakoroltál erre a
világbajnokságra?

- Augusztusban volt egy 1 hetes ed -
zõ tábor Battonyán, egy szegedi klub
rendezte. Kifejezetten olyan gyakorla-
tokat végeztünk, ami a semi contacthoz
kell. Augusztusban, a tábor után minden
nap tartottunk edzést. Nagyon fárasztó
volt, de a siker eléréséhez ez kellett.

- Mi történt Belgrádban?
- 52 országból 1500 versenyzõ in dult.

Személyautóval mentünk ki 2010. szeptem-
ber 20-án hajnalban. Nagyon hosszú volt az
út. Amikor meg ér kez tünk a helyszínre
Belgrádba, a Con ti nental Hotelban volt a
mérlegelés, a komplett magyar csapattal
együtt. So kat kellett várni a papírokra, mire
el tudtuk foglalni a helyünket. A szállás
hagyott némi kívánnivalót maga után, de
nem ez volt a lényeg, hanem hogy itt lehet-
tünk. Király István, a csepeliek vezetõ edzõ-
je tartott edzéseket, amelyeken részt vettem. 

Az elsõ mérkõzés a 4 közé jutásért
folyt, mely megmérettetésre 2010.
szeptember 25-én délután került sor.
Nagyon jó érzés volt a tatamira lépni és
küzdeni az esélyért. Ez az elsõ küz de lem
este fél hétkor volt, és gyõzelemmel
végzõdött. Kemény küzdelem után tech-

nikai KO-val ért véget az összecsapás.
A következõ megmérettetés a dön-

tõbe jutásért történt, kb. 1 óra múlva
újra a tatamira kellett lépni, ahol olasz
volt az ellenfél, kemény küzdelem
alakult ki. Éreztem, hogy fáradok, és
egy óvatlan pillanatban egy fejrúgással
az olasz lányé lett a pontszám. Az utol-
só mérkõzés elvesztése miatt a belgrá-
di világbajnokságon 3. helyezést értem el.

- Milyen volt a dobogó 3. fokán
állni?

- Számomra ez fantasztikus érzés
volt. Szavakban nem is tudom kifejezni.

- További terveid?
- További magas szintû verse nyeken

szeretném magam megmérettetni. A
light contactban szeretnék hasonló
vagy ettõl jobb eredményt elérni.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani elõször is szüleimnek, akik min-
denben támogatnak, az edzõmnek,
Gas parik Róbertnek, aki felkészített a
versenyekre és a világbajnokságra. To -
vábbá a Polgármesteri Hivatalnak, hogy
a kijutásomat anyagiakkal segítették,
valamint az iskolának, hogy lehe tõ sé -
get kaptunk az edzésekre.

Köszönöm mindenkinek, akik szur -
koltak értem, remélem, több ilyen ér -
met tudok még szerezni és a csapat
hírnevét tovább vinni.

Köszönjük Ramóna, hogy a ren-
delkezésünkre álltál, válaszoltál kérdé-
seinkre. 

Még egyszer gratulálunk, és azt
kívánjuk, minden álmod teljesüljön!

Poroszlai Ramóna a belgrádi világbajnokságon
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A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség 20 éves jubileuma alkalmából,
Budapesten a Stefánia Kulturális Központban - ünnepi gála mûsor keretében – a
szakma legjobbjai elismeréseket vehettek át. Macskinné Pór Erzsébet a Sárrét
Mazsorett Együttes mûvészeti vezetõje ,,a mazsorett szekcióban végzett
kiemelkedõ tevékenységéért és kiváló mûvészeti munkájáért” Díszoklevélben
részesült. Hét település, Szeghalom, Füzesgyarmat, Vésztõ, Biharnagybajom,
Körösladány, Köröstarcsa, Biharnagybajom, Zsadány csoportjaival 18 év alatt sik-
ert – sikerre halmoztak. A Szeghalmon 2000-ben, Pro Urbe díjjal kitüntetett
Macskinné Pór Erzsébet, tanítványaival nemzetközi és országos versenyeken 13
elsõ, 21 második, 3 harmadik helyezést, 28 kiemelt arany, 30 arany, 16 ezüst, 1 bronz oklevelet szerzett. További ered-
mények: 3 kiemelt arany és 1 ezüst minõsítés, 6 fõdíj, 5 vándorserleg, 9 különdíj, 2 koreográfiai díj, 8 legjobb tamburma-
jor cím. Többször szerveztek országos fesztiválokat, találkozókat, közel ezer rendezvényen vettek részt, Kína és Izrael mel-
lett, Európa 11 országában képviselték térségünket, az önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, támogatók, szülõk
segítségével. Jövõre 12 sárréti mazsorett csoport vállalkozik újabb szakmai megmérettetésre, a francia és spanyol
vendégszereplések mellett, fellépnek a 42. Debreceni Virágkarneválon, valamint fennállásuk 15. évfordulóját ünneplik a
füzesgyarmati, körösladányi és vésztõi mazsorettek. A 19. tanévet elkezdve a célok és a feladatok változatlanok, a maz-
sorett iránt érdeklõdõk mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés, a közösségformálás, a
tehetséges fiatalok szerepeltetése, versenyeztetése, hivatásos pályára irányítása, a fúvószene népszerûsítése, a közönség
kulturált szórakoztatása.

Köszönöm minden jelenlegi és volt tanítványomnak a munkáját, a hozzátartozók, önkormányzatok, intézmények, támo-
gatók pozitív hozzáállását, segítségét, együttmûködését.

Macskinné Pór Erzsébet, mazsorett és gyermektáncoktató
(A fényképen Macskinné Pór Erzsébet és a Sárréti Mazsorett Együttes 7 településének, 19 csoportjának

képviselõi szerepelnek.)

A takarítási világnap nem kötõdik
egyetlen konkrét dátumhoz sem, min-
den évben egy szeptember 20-a körüli
hétvégén ünneplik. A hagyomány
Ausztráliából indult. Magyarországon
ilyenkor erdõtakarítási és szemét-
gyûjtési akciókat szerveznek.

Az általános iskola Kossuth utcai
feladatellátási helyén már hagyomány-
nak számít, hogy a gyerekek ezen
idõszakban a katolikus kápolna kertjét
takarítják meg a szeméttõl.

Így volt ez idén szeptember 24-én is. A
tanulók lelkes munkájukkal ismét példát
mutattak. Reméljük, hogy õk már olyan
felnõttek lesznek, akik a feleslegessé vált
dolgoktól és a csomagolóanyagoktól kul-
turált módon, környezettudatosan fognak
megszabadulni!

A szemétgyûjtés közben, mint bec-
sületes megtalálók, egy iratokkal teli
tárcát is sikerült a jogos tulajdonosának
visszajuttatnunk.

A nap délutánján izgalmas er dõ já -
rásra került sor a résztvevõk nagy örö -
mére, természetesen betartva a ter-
mészetjárás szabályait.

Kossuth utcai iskolatelep tanítói

MAZSORETT

TAKARÍTÁSI VILÁGNAP

Szeretnénk megköszönni Kovács Józsefné Mónika, Török Irén, Tóth Mariann, Tóth Zoltán
véradóknak, hogy Édesanyám, Vitáris Endréné gyógyulásához segítõkészen vérüket adták.

Jó egészséget kíván: a Család

Köszönet

A füzesgyarmati Önkéntes Tûzoltó Egyesület köszöni, és ezúttal tájékoztatja a tisztelt 
adományozókat, hogy a 2009. évben felajánlott SZJA 1% összege:

122.424 Ft
mûködési célra lett felhasználva.

A Füzesgyarmati Tehetséges Rászoruló Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány ezúttal 
szeretné megköszöni az adó 1%-os felajánlásukat. A felajánlott összeg 

509.738.-Ft-ot
továbbtanulók támogatásra osztottuk szét.                     Tisztelettel: A Kuratórium
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Szeptember 20-26-ig Belgrád adott
otthont a VIII. junior és IV. cadet világba-
jnokságnak. A versenyen 52 ország, több
mint 1600 versenyzõje küzdött az érmes
helyezésekért.

A mi egyesületünkbõl egy fõ kivívta
az indulás jogát erre a megmérettetésre
Poroszlai Ramóna személyében, és mi

éltünk is a lehetõséggel. Hétfõi nap volt
a mérlegelés és aznap éjjel a sorsolás.
Másnap kíváncsian figyelte az összes
kint lévõ edzõ az aznapi programot.
Ebbõl kiderült, hogy a keddi napon csak
a 64-bõl a 32-be jutásért (!!!) lesznek
küzdelmek. Ezen a napon Ramóna nem
küzdött és a következõ napokban sem, a
csütörtöki nap után már tudtuk, hogy a 8
között vagyunk. Péntek délután hívták
versenyzõnket a küzdõtérre, ahol egy ír
versenyzõ várta, akirõl megtudtuk, hogy
tavaly õ döntõzött a korosztályos EB-n.
Mondtuk Ramónának, hogy csak akkor
van esélye, ha már rögtön a mérkõzés
elején az õ akarata érvényesül. Sze ren -
csére megfogadta a tanácsunkat és végig

irányítva az elsõ menetet 7 pontos elõn-
nyel fejezte be. A második menetben
hamar meglett a 10 pontos különbség,
így idõ elõtt vége lett a küzdelemnek.
Egy óra múlva ismét tatamira hívtak
bennünket, a döntõbejutás volt a tét.
Sajnos az elsõ percben becsúszott egy
fejrúgása az ellenfélnek és innentõl
kezdve nem Ramónáé volt az irányítás.
Ezt a mérkõzést elvesztettük és így har-
madik helyen fejezte be Ramóna a világ-
bajnokságot. Ez egy nagyon szép ered-
mény, látva a mezõnyt és hogy ez volt
ennek a kislánynak az elsõ ilyen nagy
nemzetközi versenye. Megérte az egész
nyári, napi több mint 2 órás edzés.

Gasparik Róbert, vezetõ edzõ

Érmes helyezés az utánpótlás
kick-box világbajnokságról!

Szeptember 18-án Dévaványán ke -
rült megrendezésre a Secret-Õr Kupa
soron következõ versenye, ami egyben
az õszi versenyidõszak kezdetét is
jelentette. Gyermek, ifjúsági semi-con-
tact, serdülõ light-contact megyei
bajnokságot rendeztek, de a másik
szabályrendszerben is megküzdött az
indulók zöme egymással. A Hegyesi
Kick-box SE 6 versenyzõvel képvisel-
tette magát a megmérettetésen. Ezen a
versenyen debütált bíróként a nyáron
frissen bírói vizsgát tett Mata Zoltán is,
és most kezdi csak megérteni, hogy
milyen is valójában a másik oldalon
szerepelni. Versenyzõink teljesítmé nyé-

nek többségén látszott a nyári, sokszor
több mint kétórás edzés. Mindenki
megtett mindent az érmes helyezések
elérésért. Sági Zsolt light-contact 47 kg-
ban 3. lett, neki sokkal harcosabban kell
küzdenie a késõbbiekben. Mogyorósi
Gyula semi és light.contactban is elsõ
helyezést ért el. Csontos Norbert mind-
két kategóriában ezüstérmes helyezést
ért el, mindkét versenyzõnknek nagy-
obb figyelemmel kell majd küzdenie.
Fábián Rita szintén mindkét kate gó -
riában 2. lett, mint mindig õ volt súlyc-
soportja legkönnyebb és legalacso -
nyabb versenyzõje. Poroszlai Ramóna
szintén mindkét kategóriában arany ér -

met szerzett, kicsit féltettük, nehogy le -
sérüljön, mivel ez a verseny közvetlenül
az utánpótlás világbajnokság elõtt volt.
Vida Balázs semi-contact 63 kg-ban 1
helyezést ért el.

Gasparik Róbert, vezetõ edzõ

Biztató évadkezdés!

Érmek Szeghalomról!
Hagyomány, hogy a szeghalmi Senshi

Kyokushin karate Egyesület és a Békés
megyei harcmûvész Szövetség szeptem-
berben területi kyokushin karate versenyt
rendez Szeghalmon, a Városi sportcsar -
nokban. Most is három irányzat –
kyokushin karate, kick-boksz, thaio-boksz -,
21 város több mint 105 versenyzõje lépett
tatamira a Secret-Õr Kupa versenyen,
amit, mint már annyiszor, most is Macsári
József, Szeghalom város polgármestere
nyitott meg. A versenyen újdonságnak
szá mított, hogy formagyakorlatban is
megmérték magukat a versenyzõk. A
közönség azért igazán a küzdelmi ver -
senyeket várta, s nem csalódott, remek

mérkõzéseket láthatott. Nem volt könnyû
dolga a bírói karnak. A versenyt jövõre is
meg szeretnék rendezni a szervezõk,
annál is inkább, mert ilyen nyílt kyo -
kushin verseny, amelyen valóban elindul-
nak más irányzatok is, szinte páratlan
Magyarországon.

A mi klubunk 4 fõvel vett részt a ver -
senyen. Elsõsorban a tisztes helytállás és
az irányzatok közötti sportbarátság
demonstrálása volt a cél. Gyermek II lány
könnyûsúlyban Fábián Rita ezüstérmet
szerzett, ami annak fényében, hogy mind-
két ellenfele 15 kilóval nehezebb volt
nála, nem is kis teljesítmény. Gyermek II
fiú nehézsúlyban Sági Zsolt 3. helyezést
ért el. Serdülõ fiú könnyûsúlyban Cson -
tos Norbert ezüstérmet szerzett. Szabó
Zoltán sajnos nem ért el érmes helyezést,
mindent megtett a továbbjutásért, de
elvesztette a mérkõzést. Neki még ez volt
az elsõ ilyen versenye.

Gasparik Róbert, vezetõ edzõ
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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 helyi orvosi rendelôk telefonszámai:
Központi számok,
innen minden rendelô kapcsolható: 491-058, 491-956
Védônôk: 491-570
Labor: 491-179
Dr. Sánta Tibor: 490-995
Dr. Barta Krisztina: 400-837
Dr. Rudner Bernadett: 491-258
Dr. Pikó Eszter: 491-060

Oktatási intézmények telefonszámai:
Iskola, Széchenyi u. 2.: 491-769
Iskola, Kossuth u. 89: 491-267
Iskola, Rajk L. u. 12.: 491-856
Óvoda, Széchenyi u. 8.: 491-786
Óvoda, Klapka u. 34.: 491-643
Bölcsôde, Bethlen u. 9.: 491-259

Intézmények telefonszámai:
Polgármesteri Hivatal: 491-058, 491-401
Hegyesi J. Városi Könyvtár és K.I.: 491-795
Idôsek Napközi Otthona (ESZI): 491-055
Kastélypark Fürdô: 491-148

Egyéb hasznos telefonszámok:
E-ON hibabejelentô: 80/210-310
DÉGÁZ hibabejelentô: 80/820-141
Füzes TV: 400-800
Városétkeztetés: 400-900
Kegyelet Temetkezési Vállalat: 491-581
Posta: 491-974
Gara Hotel: 590-230, 590-330
MÁV Zrt: 491-347
Önkéntes Tûzoltó Egyesület: 30/849-1257
B.M. Vízmûvek Zrt: 491-365
OTP Bank Nyrt.: 491-833, 491-540
Takarékszövetkezet: 491-842
Hajnal István Idõsek Otthona: 491-418

KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK

A MENTÕSÖK KÉRIK AZ ALÁBBIAKAT!!!

Mentõsök tapasztalták, hogy közlekedési baleseteknél a legtöbb sérültnek van mobiltelefonja. Olyan sérülteknél,
akikkel nem lehet kommunikálni, a segítségükre sietõk nem tudják, hogy a telefon hosszú címlistájából kit értesítsenek.
Mentõápolók és mentõorvosok azt javasolták, hogy a szükség esetén értesítendõ személy adatait mindenki ugyanazon meg-
jelölés alatt adja meg. A nemzetközileg elismert megjelölés: 

ICE (= In Case of Emergency = “vész esetén”)

Ezalatt a név alatt annak a személynek a telefonszámát kell megadni, akit vészhelyzetben / szükség esetén a
rendõrségnek, mentõknek, tûzoltóknak fel kell hívni. Ha több ilyen személyt szeretne megadni, a következõképp lehet-
séges: ICE1, ICE2, ICE3 stb. Könnyû megcsinálni, nem kerül semmibe és vész, baleset esetén nagy segítség lehet!
Javasoljuk ezen információ megosztását a családtagokkal, ismerõsökkel is!


