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Uj igazgató a fürdö élén
Kovacsics Imre megbízatása öt évre szól
Eredetilegáprilis végén döntött

volna agyomaendrődi képviselő

testület aLiget Fürdő ügyveze
tői igazgatói posztjáról Akkora
beérkező pályázatok egyike sem
nyerte el atetszésüket(eredmény
telemieknyilvánítottákaz eljárást),
így május utolsó csütörtökén, zárt
ülésen döntöttek a posztról

(Folytatás a 3. oldalon)

-------------

Kétszeres olimpiaibajnoka Kihívás Napján
Idén Gyulay Zsolt volt a város vendége

Harmadik alkalommal is gazdagította a rendezvényt, a Kihívás Napi országos
aktív résztvevőkkel és hatalmas bekapesolódtak az óvodák és sportvetélkedőn. Két éve még
sikerrel zajlott a gyomaendrődi az iskolák is. Aerobic, .sport- igencsak gyerekcipőbenjárt
Kihívás Napja. Már éjfélkor bemutatók, mérkőzések, a már nálunk a rendezvény, ma már
elkezdődött a program fák- hagyományosnak mondható eljutottunk odáig, hogy már
lyás kajakozással és futással Ovi Olimpia színezték az egész csak egy lépcsőfok hiány
fűszerezve. Aztán reggeltől napot. Végül Gyomaendrőd zik ahhoz, hogy dobogóra
megmozdult a város apraja- az 5. kategóriában 25 tele- kerüljünk.
nagyja. Közel 30 esemény pülésből a 4. helyen végzett (Folytatás a 2. oldalon)

"A tisztább
és ápoltabb

Gyomaendrődért",

környezetszépítési

verseny a lakosok

számára.

(Részletek a 6. oldalon)

Zöld felületek,
kertek kaszálásá.,
gépi fűnyírása.

ZÖLDPARK Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Telefon: 20/27-88-176

Fák gallyazása,
gallyaprítás egész évben,
akár éves szerződésselis.

rendelkezik az Európai Unió
éves költségvetése fölött is.
2üü9-ben Magyarország
22 főt delegálhat az Euró
pai Parlamentbe, 5 évvel
ezelőtt még 24 volt ez a
szám. Váifi András(Fidesz
MPSZ), Gyomaendrőd

polgárrnestere válaszolt a
kérdéseinkre.

(Folytatás a 2. oldalon)

szerepet játszik a polgárok
mindennapjait befolyásoló
jogszabályok kidolgozásá
ban, például a környezet
védelem, a fogyasztói jo
gok, az esélyegyenlőség, a
közlekedés és a személyek,
a tőke, a szolgáltatások és
az áruk szabad mozgása
területén. A Parlament a
Tanáccsal együtt hatáskörrel

Vásátol,ion június 5-3o-i

a iadem Patikában,

hogya fizet ndó számla

végö szegéból receptenként

-'------------------'-

Az Európai Parlament
az Európai Unió egyetlen
közvetlenül megválasztott
testülete. Az Európai Parla
ment 785 tagjának felada
ta, hogy az uniós polgárt
képviselje. Az Európai Unió
27 tagállamának választói
ötévente választják meg őket

492 millió polgár képvise
letére. A Parlament aktív

. Nyakunkon a választás
Második alkalommal küldhetünk képviselőket az Európai Parlamentbe

A színésziegendára emlékeztünk
A Rózsahegyi Napok ismét sikert arattak

Május második péntekén a hagyományos ünnepség- valljuk be, számukra az sem
több dolognak is örülhet- sorozat, amit az intézmény volt elhanyagolható, hogy
tek a Rózs~hegyi Kálmán névadójának a tiszteletére aznap elmaradt a hagyo
Kistérségi Altalános Iskola tartottak, ezáltal program- mányos tanítás.
tanulói. Megkezdődött az özön zúdult a nebulókra és (Folytatás a 4. oldalon.)
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Krém és Extra minőségű árú vál/fázva darabonk 'nt árazva
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Itt az alkalom, hogy együtt bebizonyítsuk:
Magyarország többre képes!
Kudarcok helyett sikert,
félelem helyett binonságot akarunk.

Kérjük, ajánlószelYénye leadásával
támogassa a Fidesz listáját!

Ügyfélszolgálati iroda:
lll88 8udapest, Szentkirályi u. 18:
Telefon: 116-l-SSS-2111111
E-mai!: minta@fidesz.hu
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2 790 Ff/hó
Mini internet csomag

Letöltés; sebesség 512 Kbit/s [garantált 128 Kbit/s)
Feltöltési sebesség 96 Kbit/s [garantált 32 Kbit/s)

Az ajánlat 201 0.08.31-ig tartó hüségnyilatkozat vállalása
mellett. kábeltévé elófizetés esetén érvényes.

TovábItll áció személyesen:
4. TOBORZÓ és éRDEKVéDELMI IRODA

5600 BéKéSCSABA, ANDRÁSSY út 67.-69.
66/547-190; 661447·566

bekes.toborzo@reglment.hu

Várja jelentkezéseteket a

szerződéses katonai szolgálatra!

+ 18-35 éves életkor ( Imum 47. életév)
+ Legalább alapfokú Iskolai végzettség
+ Onte el6élet
+ agyar állampolgárság
+ Bejelentett magyarországllak6hely

YAKEZDÖK,ÁLLÁSKERESÖK

-1-(CYOMAENDRÓr;;l ~ _
~irmonao

Minimum feltétel

\(.óbettevé
+ Internet Ügyfélszolgálat: 7800 Siklós. Felszabadulás u. 63/b.
+ leleton Az Ön üzletkötője:Gubucz Tamás. Tel: (70) 9449279
",ór av' Viszonteladó: Magus Comp. Fő u. 230" Tel: (66) 581610

5990 ft
L---

Váltson ADSL-ről kábel internetre
és fizessen kevesebbet!
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Közélet

-------------------

1. Debrecen,
2. Győr,
3. Zalaegerszeg,
4. ~opron,
5. Uröm,
6. Gyomaendrőd,
7. Miskolc,
8. Szeged,
9. Budapest XIII. ker.,
10. Balatonfüred,
11. Kecskemét,
12. Pécs

városok rangsora a köve~

kező:

állomási átmenő és mel
lékvágányok. Új, széles
peron épül, ide aluljáró
fog vezetni, a X. vágány
mellett oldalperont ké
szítenek. A mozgásukban
korlátozott személyek
számára Iiftek épülnek.
A vágányhálózat mellett
új, korszerű biztosító
berendezés, tájékoztató
rendszer készül.

tait, a képviselő-testület

megbízatása 5 évre szól
(2009.06.01.-2014.05.31.).
Kovacsics több fürdő ügy
vezetőjeként is tevékeny
kedik, így Gyula, Győr,

Tatabánya, Agárd, Gárdony
strandjait is ő irányítja. A
zárt ülésen elhangzott in
formációkat Várfi András,
Gyomaendrődpolgármes
tere osztotta meg szerkesz
tőségünkkel.

környezetében kerül kiépítésre.
A bontási, gyártási, kivitele
zési munkákjövő év augusz
tus végéig tartanak, viszont a
forgaimat várhatóan még idén
decemberben visszaterelik az
új hídszerkezetre.

műveinek felújítása is a beru
házásrészétképezi.l\zonban
a holtágakhoz kapcs91ódó
csatornák a Magyar Allam
tulajdonában és a Magyar
Nemzeti VagyonkezelőZrt.
kezelésében van, ezért ezekre
a területekre nem kapott tá
mogatást az önkormányzat, de
kérheti az ingatlanok önkor
mányzati tulajdonba adását.
Jelen esetben a Templom-zug,
Sóczó-zug és a Kecsegési
holtág egyes területeirőlvan
szó.

Szabados Krisztina
ügyvezetői megbízatása
május 31-én járt le, ezért
volt fontos, hogya testü
let eldöntse, ő vezetheti-e
tovább a gyomaendrődi

létesítmény t. A zárt aj
tók mögött lefolytatott
ülés után, végül Kovacsics
Imre lehetett elégedett. Az
új vezető munkaviszony
ban fogja ellátni a helyi
fürdő üzemeltetési felada-

A településünkön még
tavalyelkezdődtek a
munkálatok a Mezőtúr

Gyoma vonalszakaszon.
A kivitelezés várható be
fejezésének napja 2009.
szeptember 30-a, ez
után kezdődik a Gyoma
Murony(B ékésc s ab a)
vonalszakasz atalakítá
sa. A munkálatok során
átépítésre kerülnek az

A Nemzeti Infrastruktúra
FejlesztőZrt. beruházásában
kerül sor az endrődi közúti híd
felújítására, átépítésére. A fel
újítás idején a forgaimat ideig
lenes átvezetéssel, pontonhídra
terelik, ami közvetlenül a híd

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a külterü
leti holtágak vízkárelhárítás
biztonságának növelése, ka
pacitás helyreállítása és a ,jó
állapot elérése" érdekében a
holtágak kotrását, iszapkiter
melését és az iszap ideiglenes
elhelyezését kívánja megvaló
sítani. Az önkormányzat pá
lyázatot nyújtott több holtág
rekonstrukciójára is. Ehhez
kapcsolódóan aholtágakat
összekötő csatorna kotrása
és a csatornák vízkormányzó

Lezárják az e·ndrődi

közúti hidat

Jelentősátalakítás
a vasúti állomáson

;

Uj igazgató a fürdő élén.
Kovacsics Imre megbízatása öt évre szól

Gyomaendrődönérdemes lakni
Még Szegedet is megelőztük

Szépülhetnek a holtágak

A Haszon Magazin májusi
számában 12 várost hason
litottak össze a következő

szempontok szerint:
Kórházi férőhelyek száma,

vagyoni bűncselekmények,

erőszakosbűncselekmények,

üres álláshelyek, átlagkereset,
középiskolai rangsor, általá-

. nos iskolák, mozik, gyógy
fúrdők, wellness centrumok,
légszennyezettségi index,
közlekedés, 55 m2-es lakás
bérleti díja.

E szempontok alapján a

Szerinte a szolnoki verse
nyen jogosulatlan előnyben

részesítette Kovács Katalint
és Janics Natasát. Szerinte,
mindkét olimpiai bajnok a
szabályok ellenére vehetett
részt a táv egyes küzdelme
iben.

Nemrégiben tartottunk el
nökségi ülést a Magyar Kajak
Kenu Szövetségben. Az öt órán
át elhúzódó tanácskozáson ez
volt a legfontosabb napirendi
pontunk. Vihar egy pohár vÍZ
ben, így tudnám psszefoglalni
Kati néni támadását. Ajánlom
a sikeres edzőnőnek, hogy
tanulmányozza az MKKSZ
hivatalos versenykiírását,
nem történt semmilyen ösz
szeférhetetlenség a májusi
szolnoki kupán. Az a baj a
mai sportvezetőkkel és ez
igaz a közéletre is, hogy az
idősödőszakemberek nem tud
ják, vagy nem akarják tudni,
hogy mikor adják át a terepet
a fiatalabbaknak. Sokszor a
sértettség beszél belőlük, nem
a józan ész.

hogy aktivizálja a lakosságot.
Erre szép példa a május 20~án
megszervezett Kihívás Nap
ja, idén harmadik alkalommal
neveztünk, az idők során fo
kozatosan léptünk előre, most
már a 4. helyen végeztünk a
kategóriánkban.

Az uniós tagságunk óta
mennyire érezhető, hogy
több pénz áramolt volna
be a városba?

Az unió lehetőséget adott
pályázati pénzek elnyeré
sére, néhány ilyen kiíráson
Gyomaendrőd is elindult,
ugyanakkor az országos adatok
is azt bizonyítják, hogy kevés
pénzt sikerült a csatlakozás óta
lehívni. Természetesen város
unk változatlanul pályázik, de
átütő eredményt jelenleg nem
tapasztalok sem az országban,
sem Gyomaendrődön.

Az előrejelzések elsöprő

Fidesz győzelmet jósolnak,
nem teszi-e ez elbizakodottá
a pártot?

Erre a kérdésre egyértelmű

nemmel tudok felelni. A Fi
desz politikusai ugyanis már
bizonyították, hogy szakma
ilag felkészült, érett szemé
lyiségek, sokan gyakorlottak
már az Európai Parlamenti
munkában, de azok, akik
először kerülnek be, ők is
méltó módon képviselik majd
hazánkat és jól együtt tudnak
majd működni a szövetséges
pártokkal. Természetesen arra
készül a Fidesz-MPSZ, hogy
jelentős győzelmetér el az EP
választásokon.

Nagyon vékony a mezsgye
a két terület között, hiszen ne
héz eldönteni, hol kezdődik az
élsport és mit ne,:,ezünk sza
badidősportnak. Ugy hiszem,
hogy a kettő lényegesen ösz
szefugg.

Aszponzorokviszont az él
sportot támogatják, számuk
ra az kecsegtet lényegesen
nagyobb reklámértékkel.

Ez nemcsak nálunk van így,
hanem a világ összes orszá
gában. Persze, hogy a média
állandó kereszttüzében lévő

sportágakat, sportolókat nyerik
meg maguknak a cégek. Azt
azért hozzá kell tennem, hogya
MüB az idén csak annyival tud
ja támogatni a professzionális
sportolókat, mint 1997-ben. Ez
a visszaesés még nem tudom,
hogy mennyire fog jelentkezni
az idei eredményekben.

Azért ne szaladjunk el a
szűkebb pátriád, a kajako
zás eseményei mellett sem!
Fábiánné Rozsnyói Katalin
élesen bírálta az új szövetségi
kapitányt, Storcz Botondot.

pen a térség sereghajtójává
váltunk és a vezető nyugati
lapok gazdaságpolitikánkat
negatív példaként emlitik.

. A tét tehát igen nagy, ezért
mindenki menjen el szavaz
ni és számottevő jobboldali
győzelem esetén - melyben
bízom - hamarosan le lehet
váltani ezt az átmeneti kor
mányt.

2004-ben alacsonynak
(38,5%) volt mondható az
országos részvételi arány,
most mire számít?

A demokratikus jogokkal
élni nemcsak lehetőség,ha
nem kötelesség is. Ha vál
toztatni akarunk, márpedig
ennek az országnak változásra
van szüksége, el kell menni
szavazni és optimista ember
révén azt mondom, magasabb
lesz a részvételi arány.

A gyomaendrődi polgá
rok On szerint mennyire
aktivizálhatók, ha ilyen
fontos kérdésben kell állást
foglalniuk?

Gyomaendrőd egy olyan
város, ahol a rendszerváltást
követően több a vesztes, mint
a nyertes. Az emberekjelentős

része elvesztette munkahelyét,
nagy része idős korúvá vált,
tehát nem a legnagyobb akti
vitás jellemzi a város lakóit.
Ezek objektív tények, melyen
változtatni kell, ezért kell a
munkahelyteremtés feltétele-

. it biztosítani, ezért adtunk be
egy pályázatot, hogy új ipari
csarnok épülhessen és számos
rendezvényünknek is az a célja,

Miről is dönt most tulaj
donképpen a lakosság?

2004-ben Magyarország
csatlakozott az Európai Unió
hoz, akkori eredményeink igen
pozitívak voltak, mi voltunk
az akkor belépő országok kö
zül az éllovasok. Az emberek
nagy érdeklődésselvárták az
unióból érkező támogatáso
kat és számítottak mindazon
lehetőségekre,amelyet az aJc
kori propaganda hirdetett. En
magam is bizakodó voltam,
habár hiányoltam az uniós
kampányból a felkészülést a
piacra. Azaz, hogyan is fog
nak a vállalkozások megélni
ebben az új sorsközösségben?
Öt évvel ezelőtt döntöttünk
és ennek eredményeképpen a
választott képviselőkkerül
tek az Európai Parlamentbe.
Most szintén döntünk, de a
tét lényegesen nagyobb. Az
elmúlt öt év rossz kormányzati
politikájának eredményekép-

Tavaly Növényi Norbert,
idén .a szintén olimpiai baj
nok Gyulay Zsolt vett részt a
gyomaendrődi Kihívás Nap
ján. A szöuli ötkarikás játé
kok kétszeres aranyérmese
a Gyomaendrődi Hírmondó
számára adott exkluzív in
terjút, a korábbi kajakozó ma
már sportvezetőként, egyebek
mellett a MOB alelnökeként
is dolgozik.

Milyen értéke van egy-egy
ilyen rendezvénynek?

Hosszú távon mindenképpen
annak lenne értelme, ha több
ilyen eseményt lehetne szer
vezni. Ilyenkor megmozdul az
adott település apraja-nagyja, de
az év 365 napjából csak egyet
kiragadni nem lehet. Ahhoz,
hogy ezek a dolgok megvaló
suljanak nagyobb támogatást
kellene nyújtani a kluboknak,
ahol a sportélet zajlik. Ebben a
mindenkori döntéshozóknak
van óriási szerepe. A kluboknál
lehetne aztán eldönteni, hogy ki
lesz alkalmas arra, hogy profi
szinten versenyezzen és ki az,
aki inkább csak hobbiként tekint
a sportra. Mindkettő nagyon
fontos, előbbi az ország hír
nevét fogja tovább öregbíteni,
míg utóbbi nem lesz állandóan
táppénzen, nem fog egyik or
vostól a másikig rohangálni,
ez pedig már nemzetgazdasági
kérdés is.

Mennyire lehet szétválasz
tani a szabadidősportot és
az élsportot?

Kétszeres olimpiaibajnoka Kihívás Napján
Idén Gyulay Zsolt volt a város vendége

Nyakunkon a választás
Második alkalommal küldhetünk képviselőketaz Európai Parlamentbe
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A Katona JózsefMűvelődé

si Központ (a Gyomaendrődi
Hí mondó új kiadója) szerző

dést kötött a Web and Sales
Média Kft.-vel, a szerkesztői

fe adatok ellátására. Június
tól Varjú ?oltán, a társaság
ügyvezetőjefogja ellátni az
újságírói teendőket.

Mezőtúr és Gyoma
endrőd között, Nagylapos
nál május 18-án, délután
fél hat körül halálra gázolt
egy kamion egy elektro
mos kerékpárral közlekedő

hö gyet. A teherautó tolatás
közben ütötte el a bicik
list. Az áldozat egy 57 éves
gyomaendrődi lakos volt.

A Városi Egészségügyi
Intézmény egységes sza
badságolása 2009. július 27.
napjától. 2009. augusztus 7-ig
fog tartani. Ezen időtartam

alatt a békéscsabai Réthy Pál
Kórház főorvosa, dr. Becsei
László vállalta a sürgős esetek
ellátását. A korábbi évekhez
hasonlóan él lakosságot, a
háziorvosokat és gyermek
orvosokat, a mentőállomást,

valamint az ügyeletet a sza
badságolás időtartamárólaz
intézmény értesíti.

Gázolás
Nagylaposnál

A Déryné Művelődési Ház
dolgozóitól több bejelentés
érkezett, hogy a homlokzati
vakolat tenyérnyi, vagy még
annál is nagyobb foltokban
válik a faltól, ezzel balesetet
is okozhat a járókelőknek. A
város 'pviselő-testülete ezért
a homlokza és az reszcsa
torna felújítására fedezetet
biztosított.

Új szerkesztő
alapnál

Felújítás
Endrődön

A város pályázatot nyújtott
be egy új kerék árút meg
valósítására. A ervezendő

szakasz kiindulási pontja a
Szabadság téren lenne, míg
végpontja a Kazinczy utcánál.
A kerékpárút mintegy két és
fél kilométer hosszú lesz meg
valósulása es én. 184,5 mil
lió forintba kerülne, amiből
a saját erő lO%-ot tenne ki, a
fennmaradó 90%-ot nyerheti
el a város a pályázat sikeres
megvalósulása esetén.

Rövidhírek
Nyári
pihenő

Új kerékpár
útépülhet



Közélet ----------------------J:/irfnölff16

Megyeihírek

Békéscsaba

Orosháza
Összefogást hirdettek a

magyar libamáj védelmére
és népszerűsítésére az első

orosházi libamáj fesztivál
sajtótájékoztatóján, Oros
házán. A nyilatkozatot
Bárány László, a Baromfi
Terméktanács elnöke, Papp
Lajos a Lúdszö\letség veze
tője, Molnár Béla Orosháza
alpolgármestere Dancsó ó
zsef a térség országgyűlési

képviselője,Prohászka Béla
a Magyar Nemze i Gaszt
ronómiai Szövetség elnöke,
Fábián László olimpikon és
Sztányi Mariann ötletgazda
írta alá. Az első orosházi li
bamájfesztivált 2009. június
5-6-7-én rendezik meg, és a
szervezők 20 OOO látogatót
várnak.

Kétegyháza
Testületileg költöztették

el társukat a Magyar Gár
da tagjai Kétegyházán, az
újtelepi részről. A feltünő

esemény során büncselek
mény nem törté t, de az
igazolta ás során az egyik
au óból többe között elekt
romos sokkoló, baseball-ütő,
vipera és gázriasztó fegyver
is előkerült.

Együttműködési megál
lapodást írtak alá Békés
csabán, a Békés Megyei
Jókai Színház Vígadójában
Gatot Pujo Nugroho, Eszak
Szumátra alkormányzója, és
Domokos László, a Békés
megyei képviselő-testület

elnök. Ezzel a megye első

alkalommal lépte át Euró
pa határait testvér-területi
kapcsolat szintjén.

880,- Ft/zsák (25kg)
. 685,- Ft/zsák (40kg)

2.435.- Ff/zsák (25kg)
2.200,- Ftlzsák (25kg)

80,- Ft/m 2-től

135,- Ftlm2-töl

ÉMI-TÜV

ÉpíTŐANYAGKERESKEDÉS
Gyomaendrőd, Hősök útja 51.

Telefon: 66/282-440; 30/33-26-075; 30/48-80-326

Teljeskörű építőanyagkereskedelem:
Terranova termékek - nőszigeteló rendszerek, ragasztók, fugázók,
felújító rendszerek

- Frühwald betontermékek, térburkolók
- Gipszkartonok, gipszkarton szerelési anyagok, lécek, gipszek,

glettek
Téglák, tetőcserepek, tetőzsindelyek, lemezes tetőfedő anyagok

- Hő-,hang-, és vízszigetelők

- QSB lapok, tetőfóliák, párazáró fóliák, tetőkiegésZÍtők, szellőzők

- Elvédők, szegők, szilikonok
- Schiedel kéményrendszerek, Ytong-Xella falazó elemek
- Kazettás álmennyezeti rendszerek, függesztők, lapok
- Prokoncept energiatakarékos házépítési renszer

Grünpower vákumcsöves napkollektor
- Rozetták. stukkók, hászámok, betük kül-és beltérre
- Kéziszerszámok, csavarok, szegek, segédanyagok
- Hagyományos építőanyagok - sóder, cement, homok, mész
-. és még sok más, ami építkezéshez, felújításhoz szükséges.
Arainkból:
- Fagyálló csemperagaztó
- Estrich
- Flex ragasztó
- Aljzatkiegyenlítő

- Tetősíkfólia

- Dry-háló

eE~sóÉpírÉ~2E"

CiilliGELLAI
GYOMAENDROD
06-30/3326-075

házat, ahol összegyűltek.

Majd lángnyelvek jelentek
meg, melyet szétoszlottak
és leszálltak mindegyikük
re: megteltek Szentlélekkel.
Ezután különféle nyelveken
kezdtek el beszélni, ahogya
Lélek adta neki, hogy szólja
nak. A Jeruzsálemben tartóz
kodók meglepve tapasztalták,
hogy amit az apostolok mon
danak, ki-ki a maga nyelvén
megérti. Előállott Szent Péter
és prédikálni kezdett. Sokan
megértették beszédét, belőlük
alakultak az első keresztény
gyülekezetek. Pünkösd tehát
az egyház születésnapja is. A
középkorban a Szentlélek eljö
vetelét megelőző szél zúgását
kürtökkel, harsonákkal utá
nozták. A lángnyelveket égő
kócokjelképezték, melyeket a
templom padlásáról eresztettek
alá a hívek közé.

vasárnapján szervezik a peda
gógusnapot, Törökországban
qovember 24-én, az Egyesült
Allamokban május első teljes
hetének vasárnapján, Kíná
ban szeptember 10-én; a sort
persze a végtelenségig lehetne
folytatni. Szintén meglepő

en hangzik, hogy akad olyan
ország, ahol a pedagógusok
köszöntése egyben mun
kaszüneti nap. Tajvanban
szeptember 28-án tartják
az ünnepet, amely egyben
Konfucius születésnapja is.

A pedagógusnap igazi
globális ünnep, annak elle
nére, hogy országonként eltérő

időpontokban ünneplik meg.
Végigtekintve a különböző

nemzetek pedagógusnapjait
vajmi kevés összefüggést ta
lálunk az időpontok között.
Magyarországonjúnius első

"A középszerűtanár ma
gyaráz. A jó tanár indokol.
A kiváló tanár demonstrál.

A nagyszerű tanár inspirál. "
William Arthur Ward

Pedagógusnap

Pünkösd története
Húsvéthoz kapcsolódva pün

kösd is mozgóünnep, amely má
jus lO-e és június B-aközé esik.
Az ünnep elnevezése a görög
pentekosztész, azaz "ötvenedik"
szóból származik, ugyanis ez az
ünnep"a húsvét utáni 50. napon
kezdődik. Pünkösd ünnepét a
keresztény egyház annak emlé
kére tartja, hogy Jézus menny
bemenetele utána a Szentlé
lek leszállt az apostolokhoz.
A magyar pünkösdi szokások
ban akeresztény szokások ke
veredtek az ősi, pogány szoká
sokkai, amármeglévő pogány
hagyományokra épültek rá a
keresztény elemek és olvadtak
össze egy ünneppé. Krisztus
mennybemenetele után az
apostolok, Mária és a legkö
zelebbi tanítványok közösen
ünnepelték pünkösdöt. Hir
telen hatalmas szél támadt,
amely betöltötte az egész

GY~)'1fr1[A1.'Kfl

+
gyógyászati segédeszköz

és egészségmegőrző gyógytermékek boltja
Különböző ápolási termékek, ágy tartozékok és liftek, étkezési
és konyhai segédeszközök, mobilitási termékek, illetve komp
ressziós harisnyák, utazó zoknik; térd, boka, könyök és csukló

ortézisek és más egyéb termékek kaphatóak boltunkban.
Teljes körű vénybeváltás!

Kivétel az egyedi méretvételes termékek.

Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30-ig Szo: 8.30-I2-ig
Gyomaendrőd,Kossuth u 8.

Telefon: 280-258

JelenlegFülöpIstvánnétáppén
zentartózkodik, többszörikeresés
ellenére sem értük el

egy ilyen intézkedést tudott hoz
ni, akkorkár Volt nekiafőiskolát
elvégeznie. Sajnálatos, hogy egy
ilyen gondolkodású személy áll
az iskola és az óvoda élén Azta
boldogér7..ést,pillanatotnem lehet
semmivelsempótoln~ mintamikor
egynagymamalágaazunok4ját
versetmondani, látni lehet, ahogyan
őszinte szívvelmondjáka kö,s-dinf.Őt.

Ettó7 az érzéstó7fosztotta megaz
igazgatónőanagymamákatésezt
nem lehet egy bocsánatkéréssel
helyrehozni."

28-ig tart. A Projekt várható
eredménye, hogy 60% ma
gabiztosabban választ pályát,
előnyben részesíti a bejelentett
munkahelyet, 85 % tájékozot
tabb lesz a számítástechnika
terén, tudatosabban élnek
és mondanak nemet a káros
szenvedélyekre.

A projekt az EU társfi
nanszírozásával, a Nemzeti
és Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program
keretében valósul meg.

azfumeprebenemjutónagy!kat
Mivel azóvodátaKisBálintAlta
lános Iskolaműködteti, ez.értannak
igazgatónője (Fülöp Istvánné) J:!1ár
bocsánatotkértazérintettektőlAm

az ügy ezzel még nem ért véget,
hiszenalegnagyobbközösségi oldal
fórumán továbbra is beszédtéma
maradt. Szerkesztőségünk levelet
is kapott

,,... évtizedekótaazAnyákNapi
ünnepségreanagymamákat ismeg
hivták, a legnagyobb örömiink
re. Idén a Kossuth úti óvodából
ki voltaktiltva a nagymamák, az
igazgatónő utasítására Nagyon
sajnálatos, hogyegyo!yanszemély,
akinekpéldátkeUenemutatnia~
rekeknekésafelnőtteljnek, egy ilyen
utasítást adott ki. Ugy véljiik, ha

Barátságos környezetben,

kizárólag természetes

hatóanyagokat tartalmazó

Be1natur termékekke1,

hagyományos és modern

keze1ésekke1 várjuk

minden szépülni vágyó

ved'·' eta

kozmetiká kban.

11 millió forint a roma gyerekeknek
A felzárkóztatás a cél
járulnak a hátrányos helyzetű,

halmozottan hátrányos helyzetű,

roma származású gyermekek,
fiatalok társadalmi integráció
jához. Aprogramok az előzetes .
szükségletfelmérésnekköszön-o
hetően teljeskörűen acélcsoport
igényeinekmegfelelően lett ösz
szeállitva- tájékoztatta lapunkat
J;?ógi János, aCigány Kisebbségi
Onkormányzat .elnöke.

A program közel 11 millió
forintból valósul meg és 2009.
március l.-től, 2010. február

MegnyiYlt.!9J1k!
~.J

E~épségápolási

keze1éseink segítségéve1

lehetősége nyílik a

regeneráJódásra, testi és szellemi

felfrissülésre tetőtől talpig, hogy

fitten, szépen és fiatalosan

élhesse meg a hétköznapokat is.

----Címünk: Gyomaendrőd,Hősökútja 1.
(Gellai belsőépítészet épülete)

Bejelentkezés: Kempa Márta kozmetikus, telefon: 70/604-7477

Történt,hogy~eseményretöbb
nagymamasemtudottbejutniAz
információink szerint, az óvoda
vezetősége korábbanmárközöltea
nagyszülőkkel,hogyhelyszűkében

vannak, ezértcsakazédesanyákat
tudják fogadni Ellenben az ese
ményrőlkészültDVD-veL Í%oyen
és bérmentve megajánde1<ozzák

Május elején agyomaendrődi
Kossuthútióvodahagyományos
nak mondható műsorral készült
azAnyákNapimegemlékezésre.
Egyhónappal az eseményutána
visszhangokteljesenmásról szól
nak, mint azt az ember remelné.
Afelemelkedettpillanatokvissza
idézésehelyett, teljesenmásirányt
vett az ügy.

A nagymamák visszavágnak
Nem lehettek ott az Anyák napi ünnepségen, dühükben tollat ragadtak

A program megvalósítását
a helyi Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi KirendeltségéveL
ahelyi általános és középiskolák,
aTérségi Humánsegítő Szolgálat,
valamintegyéb civil szervezetek
együttműködésé~el valósítjameg
a települési eKO.

A program keretében a Re
gionális Roma Közösségi Ház
keretein belül olyan foglalkozá
sokat, tréningeket és egyéb prog
ramokat kívánnak megvalósítani,
melyeknagymértékben hozzá-

Szakmai út Franciaországban
A Dél-Alföld - EU köz

hasznú Egyesület szervezésé
ben uniós pályázat keretében
gyomaendrődi és békés me
gyei lovas vállalkozók egy
hetes szakmai úton voltak
Franciaországban. A szakmai
út során a párizsi Magyar
Nagykövetség fogadást ren
dezett számukra, amelyen
részt vettek francia minisz
tériumi képviselők, valamint
uniós mezőgazdasági atta-
sék is. .

---------------- -----------------
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ran a Biblia egy-egy részle
te köszön vissza a képekről.

Rajongásig szereti édesapját,
aki egyben a legfóbb táma
sza is - osztotta meg tudását a
Gyomaendrődi Hírmondóval
Hajdú László. Kiemelte azt is,
hogy elképesztő, ami Urszinyi
Mária tnunkabírását illeti. Szin
te állandó kényszert érez az
alkotásra, bármi a keze ügyébe
kerül (WC-ülőkétőlkezdve a
rozsdás ereszcsatomáig), azt
alapanyagnak tekinti a művé
szetéhez. A műértő egyfajta
párhuzamot is vont Gulácsy és
Urszinyi között. Mint köztudott,
Gulácsy Lajos is skizofréniában
szenvedett és az ő képeit sem
mindig értette a nagyközönség,
hiszen a racionalitáson kívül
helyezkedtek el.

Fotó: Vasas Bálint
A rendezvény tá!!l0ga

tói: Békés Megye Onkor
mányzata, Békés Megyei
IBSEN Oktatási, Művészeti
és Közművelődési KHT, Vi
harsarok Néptáncszövets.~g,

Gyomaendrőd Város On
kormányzata, Katona Jó
zsef Művelődési Központ,
Endrődi Tájház és Helytör
téneti Gyűjtemény, Városi
Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény, Körösmenti Tánc
együttes Alapítvány.

különböző településein működő
kis- és gyermekegyüttes jelent
meg. Színvonalas műsorukkal
felejthetetlen élményt nyújtot
tak mindenkinek. Az együt
tesek talpalávalóját a fesztivál
központi zenekara a Suttyomba
Zenekar biztosította. A ren
dezvény a szakmai vezetők,

valamint a zsűritagok számá
ra egy kötetlen beszélgetéssel
zárult, míg a táncosok egy
fergeteges táncházzal zárták
a rendezvényt.

Egyedülálló kiállítás nyílt a Városi Képtárban. Urszinyi
Mária, "Pece parti Párizs" tárlatát láthatják az érdeklődők.

A művésznő 1949-ben született Nagyváradon. 1971-ben
skizofréniát diagnosztizáltak nála az orvosok. 1975-ben
végzett Kolozsváron festészetet (kitűnő eredménnyel),
volt rajztanár Halmiban, dolgozott lapillnsztrátorként.
Egyénileg főként szülővárosában, csoportosan szerte a
Kárpát-medencében állított ki, munkái a tengerentúlra
is eljutottak.

A kiállítást P. Szabó Ernő festmény, grafika, akvarell,
nyitotta meg. Rendkívül szobor, fametszet, rézkarc van
ösztönös, eredeti tehetsé- a tulajdonában. 1990 körül is
gű expresszionista művész, merkedett meg Urszinyi Mária
színkezelése és rajztechni- munkásságával, azóta gyűjti az
kája olyannyira sajátos, hogy alkotásokat. A művek erede
munkái senkiével össze nem .tisége, színvilága volt az, ami
téveszthetők - mondta a mű- miatt elkötelezett rajongóvá
vészettörténész. Hajdú László vált. A művésznő - betegségé
gyűjteményéből kerültek az ből adódóan - gyakran hallu
alkotások Gyomaendrődre, cinál, nem létező emberekkel
aki nagy rajongója a nagy- beszélget. Témáit leginkább a
váradi művésznek. Több száz - környezetéből meríti, de gyak-

Színvonalas produkciók akultúrházban
Hajdú László, az elkötelezett rajongó

Skizofrén állapot a Városi Képtárban
Egy meg nem értett zseni képei

2009.05. 16.-án a Gyoma
emődi Katona JózsefMűvelő
dési Központ, Endrődi Tájház
és Helytörténeti Gyűjtemény
adott otthont a Békés Megyei
Viharsarok Néptáncszövetség
és a Békés Megyei IBSEN Ok
tatási, Művészeti és Közmű
velődési KHT által szervezett
Néptáncfesztiválnak.

A rendezvény a regge
li órákban vette kezdetét az
együttesek érkezésével és a
színpadbejárással. A nap fo
lyamán került megrendezésre a
ViharsarokNéptáncszövetség
Közgyűlése. 11 órátóljátszóház
vette kezdetét, 13 órától pedig

. megkezdődött a műsor. A ta
lálkozót a házigazda együttes
a Körösmenti Táncegyüttes
nyitotta meg, majd ünnepi kö
szöntőt mondott Mlinár Pál a
Viharsarok Néptáncszövetség
elnöke, valamit házigazdaként
köszöntötte a megjelenteket dr.
Szonda István etnográfus, mu
zeológus, a Katona JózsefMű
velődési Központ igazgatója.

A fesztiválon 14 amegye

Gyulán tartották 2009.
május 21 -24. között a
XI. Fúvószenekari - és
Mazsorett Fesztivált, amely
az idén kiegészült Nemzet
közi Tűzoltó Csillagtúrá
val.

A Színfolt Mazsorett
Csoport "elegáns mozgás
kuItúrájáért" kapott külön
díjat, valamint az együttes
vezetőjét is különdíjban ré
szesítették: "a mazsorett
koreográfiákban a formáci
ós tánc elemeinek művészi

ötvözéséért"
Az együttes az esti ered

ményhirdetés után mindkét
fesztiválsátorban fellépett
a közönség legnagyobb
megelégedésére, hiszen
vastapssal jutalmazták a
gyomai mazsorettek pro
dukcióit.

Színfolt a
csillagtúrán

Nemcsak a kiváló poétá
ra emlékeztek a rendezvény
keretein belül, az endrődi

orvosi rendelő falán immár
emléktábla idézi a Nemze
dékek Gyógyítóit. Dr. E.
Szabó Zoltán ismertette
dr. Kovács Péter, dr. Weisz
Aladár, dr. Cseh József, dr.
Ugrin Nándor, dr. Tímár
Sándor és dr. Kolbusz And
rás életét és munkásságát.
Záróakkordként a Zeneba
rátok Kamarakórusa és a
Városi Alapfokú Művészet

oktatási Intézmény adott
hangversenyt az endrődi

katolikus templomban.
A jelenlévők tudják csak
bizonyítani, nagyszerű elő

adások, hamisítatlan han
gok csendültek fel, méltó
társrendezvényeként az idei
Rózsahegyi Napoknak.

unokája. A színházmű

vészet rejtelmeibe és a
rendezés titkaiba nyertek
beteki,ntést Gi'hcz Mátyás
által. Azsiai eredetű népha
gyományokról hallhattak
dr. Kunkovács Lászlótól.
Egészségügyi felvilágosító
előadás keretén belül kap
tak hasznos tanácsokat dr.
Farkasinszki Erzsébettől.
Az endrődi iskolák történe
te elevenedett meg Giricz
László fényképekkel szí
nesített óráján.

N em maradhatott el a
Rózsahegyi Kálmán életé
ről, munkásságáról szóló
vetélkedő sem, a megméret
tetésen a 6.a és a 7.b érde
melte ki a vándorkupát. Aki
nem focizott, családi sport
vetélkedőn vehetett részt,
vagy sakkszimultánt játsz
hatott Végh Endre, nemzet
közi sakkmesterrel. Este
a ridegvárosi játszótéren
tábortűz köré gyülekezett
a falu apraja, nagyja, ahol
karaoke versenyen mérték
össze a gyerekek énektudá
sukat.Az ünnepségsorozat

óval kellett megbirkóznia.
A gyomai fellépésen csak
lézengtek az emberek, pedig
a korábbi nagy slágerek fel
csendültek az este folyamán.
A frontember egyik R-Go
számának a címe tökélete
sen illusztrálta akoncertet:
Látod, így sikerült.

Ígymúlikel avilág dicsősége
Szikora Robi és az R-Go

Gidák május elején tartottak
koncertet Gyomaendrődön.
A "csikidám" feltalálója
érdekes helyzettel szembe
sülhetett. Többször töltött
már meg stadionokat, lépett
fel tízezrek előtt, ám most
egy teljesen más szituáci-

A színészIegendára emlékeztünk
A Rózsahegyi Napok ismét sikert arattak

Az ünnepi köszöntőt vezetésével táblajátékokat szerves részét képezte az
Giricz László (mérnök, játszottak, egyebek mellett endrődi könyvtár névadó
fotográfus) tartotta. Az a sudoku titkait árulta el. ünnepsége is. Tímár Máté.
iskola egykori tanulója Amerikáról, az amerikai nevét viseli most már hiva
éppen 40 esztendővel ez- álomról mesélt Rózsahegyi talosan is az intézmény. Az
előtt ballagott, az akkor Marika, a színészlegenda író, költő munkásságát így
még Lsz. Altalános Isko- ismerte el az önkormány-
lából. A megnyitó beszédé- zat. Egyébként Tímár Máté
ben elmondta, hogy tudást erőteljesen szorgalmazta
kaptak és becsületre, vala- a két község, Gyoma és
mint tisztességre tanították Endrőd összecsatolását.
őket a hajdani tanárok, ezt
a szellemiséget kell tovább
őrizni. A felsősök később

egy kicsit visszaültek az is
kolapadba (a kisebbek mo
ziba mentek). Rendhagyó
órákat tartottak a meghívott
vendégek. Az előadások

nem csak a tanulóknak
szolgáltak érdekes, vagy
esetleg új információkkal,
hanem az osztálytermekbe
bemerészkedőfelnőtteknek

is. Dr. Szilágyi Ferencné,
Esztike néni az endrődi

tájnyelvről tartott elő

adást. A településrészen
használt szavakból arra
lehet következtetni, hogy
sokan Palócföldrőljöttek
annak idején Endrődre, itt
telepedtek le, itt keresték a
boldogulásukat:- mondta az
egykori könyvtárigazgató.
Gulyás Péter az ásványok
keletkezésével, fajtáival és
felhasználásával ismer
tette meg közönségét. A
gyerekek kézbe vehették
a hagyományos cipész szer
számokat, dr. Szonda István
mutatta meg a mesterség
elengedhetetlen felsze
reléseit. Sótonyi Sándor

INTENZív TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár

és moped kategóriában!
Beiratkozás:

Gyoma, Kossuth u. 18.
minden kedden és csütörtökön 17-tőI19 óráig.

Telefon: 06-30/402-58-78
Tanfolyam időpontja:

2009. június 6. (szombat) 15 óra
Endrődön: Endrődi Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth utca 18.

\,
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
szolgáltatási ajánlata:

• Épület (építés, felújítás, burkolatok cseréje)
Épületek hőszigetelése, tetőfedés cseréje

• Térburkolatok, járdák, parkolók építése
• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése
• Kerítésépítés, bontás
• Betonszállítás (földnedves, mixer)
• Hulladékszállítás
• Munkagépek nappali és éjszakai őrzése, parkírozása

Tájékoztatás és ügyfélfogadás:
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Tel.: 66/386-269
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Rózsahegyis sikerek az országban
Az Országos Süni Komp- múzeum Predátorok interaktív ország egy népmeséjét és egy

lex Vetélkedőre a tanév elején kiállítását. Megnézték az Expe- történelmi eseményét kellett
nevezettbe egy négyfós csapat díció apillangókzöld szigetén- megjeleníteni óriás képregény
- Bíró Adrienn, Forgács Geno- Tajvan gyönyörű élő lepkéit. Az formájában. Innen már csak a
véva, Gonda Bettina és Szilágyi Evolúciós forgatagban kezükbe korosztályonként legjobb 10 csa
Norbert - a Rózsahegyiből. A vehették a dínótojást, koponyá- patjutott tovább, és aválasztott
Süni Magazin alapján készültek kat, régi csontokat. Felkészítő- mesét és történelmi eseményt
fel aversenyre. Az országból több jük: Gellainé Tuboly Zsuzsanna. kellett előadni - természetesen
mint 200 csapatjelentkezett. A Mesélj Európa! angol nyelven. Mindkét csa
negyedik fordulóra al~gjobb ti- A kecskeméti Katona József patunk első helyen végzett az
zenkettőt hivták meg. ük a9. he- Könyvtár által meghirdetettEu- elődöntőben, így bejutottak a
lyen végeztek. Ajutalomkönyvek rópa díjas régiós angol nyelvi ver- döntőbe, ahol az ötödikesek 
mellé nem mindennapi ajándékot seny döntőjébe két Rózsahegyis Bíró Adrienn, Gonda Bettina,
kaptak: Vacsora a Füvészkert csapat is bejutott Az első forduló GyuriczaAnita, Varga Rita, Vári
vendéglőben, szállás a Marco egy online vetélkedő volt, ahol a Edina- az ötödik, míg a hetedi
Polo Hosteiben, este pedig vá- gyerekeknek az európai unióval kesek - Baráth Bemát, Geszti
rosnézés. kapcsolatos feladatokat kellett Brigitta, Horváth Richárd, uhrin

Másnap szakvezetéssel meg- megoldaniuk. A második for- Dávid, Varga Gréta - aharmadik
tekintették a Füvészkertet és a dulóban aregisztrációkorkapott helyen végeztek.

Molnár Albert

ATűzmenedék

,fesztiválowtt
Faggyas László és F. Sipos

Bea, azaz aHangraforgó együttes
második alkalommal hirdették
meg az InternetVers Fesztivált
Győrben, kortárs költők és vers
éneklők számáraezúttalRadnóti
Miklós, Nagy Gáspárés Kányádi
Sándorköltészetét emelve fókusz
ba Honlapjukon 50 költő több
száz versét olvasgatva közel 40
énekmondó fakadt dalra, s vé
gül 21 produkcióthívtak meg a
találkozóra a beküldött rnp3-as
anyagok alapján.

A Tűzmenedék együttes
Kányádi Sándor - B. Molnár
Albert: Citeráraés B.MolnárZsu
zsa-Oláh Gizella: Üzenetcímű
verséveljutottagyőribemutatóri
Külön oröm számunkra, hogy
B. Molnár zsuzsa versei négy
fiatal zenészt is megihletettek,
valamint B. MolnárAlbertNyár
című költeménye is színpadra
került Gál Csaba, a Müncheni
Kreatív Music Forumgitártanára
előadásában.

A Tűzmenedék együttes a
győriKovács MargitAMK-ban
egy rendhagyó irodalomórán is
bemutathattaváltozatos műsorát,
seztkövetően csatlakozottaren
~ezvény sokszínű programjaihoz.
Ime néhánynagyvonalakban: 7-én
koszorúzás voltAbdán aRadnóti
emlékműné~ majd esteKányádi
Sándorral Czigány György be
szélgetett Péntekenkéső délután
Radnóti Miklós emlékműsorra,
este aMisztrál együttes fergeteges
koncertjére került sor. Szombaton
egész nap aprodukciókbemuta
tásazajlott, este emlékezésNagy
GáspárraaHangraforgó, Dinnyés
József; Gülch Csaba és Pátkai
Tivadarközreműködésével, végül
az éjszakába nyúló gála zárta a
fesztivált.

Jó érzés volt aszponzorokkö
zött ismétott látni Gyomaendrőd
címerét, hiszen azenekartezúttal
is a város utaztatta Köszönjük
szépen!

Személybiztonsági szolgáltatást,
vagyonvédelmet, magánnyomozást,

cégek leinformálását vállalom.
Hermann Mihály. 20/388-2263;

hermannkert@fibermail.hu; fax: 66/610-419.

MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

-papíráru, irodafelszerelés -ajándékok. illatszerek
-nyomtatványok -bizsu
-játék, strandcikkek -fénymásolás
-fürdömedencék -iratfűzés

Hazai gyártású pólók, pólórubák, pizsamák kedvező áron!
___AY9n és Oriflame termékek heti rendeléssel!

napi rendezvény különleges
nagyságú ebédnek számít. A
szervezők szerint Magyaror
szágon eddig még nem evett
együtt ennyi gyerek egy asz
talnál. A rekordkísérlettel a
szervezők az éhező magyar
gyermekekre és a közös segít
ségnyújtásra szerették volna
felhívni a figyelmet.

A második alkalommal
megrendezett paprikáskrump
li-fáző versenyt Gyomaendrőd
nyerte. A várost a Rózsahegyi
iskola csapata képviselte, ők
főzték a legfinomabb ételt.
A győztes ötszázezer forint
értékű élelmiszercsomagot
és egy dunai hajóutat nyert
Szentendrére.

valamint Szonda Lili 5.b osz
tályos tanulók továbbjutottak
a megyei versenyre. A Bé
késcsabán megtartott megyei
fordulón Szonda Lili 1. helye
zést ért el, mellyel továbbjutott
az országos döntőbe, ahol 5.
helyezett lett.

Csordás Aliz felkészítő ne
velői: Baráth Ella és Kovácsné
Bácsi Ilona.

Szonda Lilié pedig: Gordos
Zsuzsanna és Hunya Jolán.

Május 3-án, majális kere
tében megrendezett paprikás
krumpli-főző versenyre 150
településről 1500 gyermeket
várt a Gyermekétkeztetési Ala
pítvány. 45 bográcsot állítottak
fel Budapesten a Városliget
ben, a Műjégpálya betonján.
Azok a gyerekek versenyeztek
szakácsként, - pedagógusok,
segítők és népszerű közéleti
személyiségek segítségével 
akiket az Alapítvány év közben
folyamatosan támogat. Délben
1000 gyermek ült le egy extra
méretű, összesen 286 méter
hosszú asztalhoz, hogy együtt
fogyasszák el az általuk készí
tett, szintén rekordmennyiségű

paprikáskrumplit. A vasár-

Mindenkinek jutott
a hagyományos ételből

Szép beszédbőljeles
Már ötöqik éve, hogy a

Kis Bálint Altalános Iskola
és Óvoda benevez a Bende
gúz Gyermek- és Ifjúsági
Akad~mia által meghirdetett
nyelvESZ, Nemzetközi Anya
nyelvi Tanulmányi Versenyre.
Ebben a tanévben 18 tanuló
jelentkezett a háromfordulós
megmérettetésre. Az iskolában
2009. február 20-án megírt
feladatok eredményei alapján
Csordás Aliz 4.b osztályos,

A ondozott ker '
• kaszálás, nyírás, parlag-fűmentes'
• elhagyott telkek rendbetétele
• facsemete ültetése, park- és erőt lepítés
• szántás, rotálás, magágy-előkészíté~
• veszélyes és egyéb fák vágása, e zé e,
• vízi létesítmények (stég) építé

A színpompás felvonulás leg
elején álltak a táncos lányok,
ők vezették.a menetet, amely
5-6 km hosszú volt. A csoportot
a kiskunlacházi fúvószenekar
kísérte. Az együttes nagyonjól
érezte magát, n~oy örömmel
készült erre az útra, hiszen tavaly
nyáron már megtapasztalhatták .
a franciák vendégszeretetét, és
fellépésről is bőven gondoskod
tak aházigazdák.

Stanc-
és szitaforma,

szitázás

amajorette csoport. Csak nárcisz
virágokból építik, díszítik fel a
mozgójárműveken elhelyezett
különböző alakzatú bemutatás
ra szánt kreációkat. Általában
növényeket, állatokat, sporttal
kapcsolatos figurákat szimbo
lizáltak a nagyon látványos vi
rágkompozíciók. Amajorette lá
nyok nemcsak Gyomaendrődöt

képviselték, hanem hazánkat is,
egyetlen magyar csapat lévén.

gondtalan gyermekéveket. Az tek. Szerelmes verseket írtam az
előadások alatt képzeletünkben akkori kedvesemnek. Később
megjelent Töhötöm, a kis tek- egyre gyakrabban fogalmazó
nős, Valentin és az ő robotja, dott meg bennem, hogy álla
és nem maradhatott el a könyv tokról, gyerekekről, barátságról,
címadó elefántja, Böhöm sem, szeretetről írjak. Ebben akönyv
aki elveszett édesanyját kutatta ben az évek alatt felgyülemlett
a csillagok között. élményeket, érzéseket tárom az

- Meghatározó élményeket olvasó elé, reményeim szerint
szereztem már óvodás korom- könnyed, játékos formában. A
ban, most már tudom, hogy meséket inkább agyerekeknek
az óvónők (ma már Kata is a szántam, de azt gondolom, hogy
gyerekekkel foglalkozik - a a felnőtteknek is kellemes per
szerk.) szerepe milyen fontos ceket tudok vele szerezni. Hozzá
ebben a korszakban. Ilyenkor kell tennem, hogy Csemniczky
még tiszta, nyílt az ember. Első Dávid illusztrációi nélkül nem
próbálkozásaim a költészet te- lett volna ilyen egységes a kö
rületén, mint sokan másoknak, tet - mondta a könyvbemutató
még tinédzserkorbanjelentkez- alkalmából, FüIj Katalin.

'1 ~-""'-~·--••~~"'IIlI.J"la-

RÓZA KFT.,
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 111.

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

A Színfolt Majorette Csoport neve
külföldön is jól cseng

Elvarázsolt pillanatok
Könyvbemutató versse}, zenével és tömött sorokkal

2009. április végén a Színfolt
Majorette Csoport Franciaor
szágba kapott meghívást. Festői
környezetben bújik meg asvájci
határ közelében a dimbes-dom
bos lankák között Gerardmer,
ahová az együttes utazott. Mint
egy ékszerdoboz tartalma: csil
logó- villogó, tiszta, rendezett
város. Kétévente rendezik meg
azt a nagyszabású virágkarne
vált, amelynek díszvendége volt

Fürj Katalin elsőkötetes

szerző nemrégiben megjelent
könyve, Az elefánt és a repülő

szőnyegek bemutatója telt ház
előtt zajlo~ az OMart könyves
boltban. Udítő volt látni, hogy
egy gombostűt sem lehetett le
ejteni a teremben. A 27 verses
mesét tartalmazó könyv elő

szavát az a Hajdú László írta,
aki az eseményen, mint riporter
kérdezte a költőnőt. A bemuta
tón a Komédiás Kör tehetséges
fiataljai adták elő Kata egy-egy
versét, míg a zenéről a Tűzme
nedék együttes gondoskodott.
A vendégek bepillantást nyer
hettek egy olyan világba, ami
számukra is feleleveníthette a

_1--_------------ -----------------
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tán volt a sorrend.
Hogyan néz ki a sze

reft0sztás, a klubon be-
l " ?u.

A titkár, Gyebnár Lajos.
Gazdasági vezető, Leven
te György. Edző, Dávid
Gábor. Másodedző, Gardi
Tamás.

Milyen feladata van
az edzőknek?

A trénerek leginkább
a csapat összeállításá
ban segítenek, illetve ők

egyeztetik le az időponto

kat, mind a felkészülésre,
mind a versenyekre való
tekintettel. o

Nem szokott összetűzés
lenni a csapat összeállí
tásánál?

Eddig voltak apró ösz
szezördülések, de éppen
ezért tartottuk fontosnak a
leg~!óbbi kö~gyűl~sep az
edzok megvalasztasat.

Milyen feladat vár rá
tok a nyáron?

A legfontosabb cél, hogy
az orszáaos bajnokságon
minél jobb helyezést érjünk
el. Nem titkolt szándékunk,
hogy az első helyen végez
zünk, bár tudjuk, nagyon
erős a mezőny.

15.50-kor egy gyomai horgász
értesítette a rendőrséget, hogy
a dévaványai úton, a közúti
híd lábától nem messze talált
egy holttestet. A halottszem
le során megállapítást nyert,
hogy a korábban vízbe esett
horgász holtteste került elő,

6 km-re a baleset helyétől ta
láltak rá. Külséreimi nyom
nem volt, fulladásos halált
állapítottak meg nála az or
vosok. Rendkívüli halálként
kezeli az ügyet a rendőrőrs.

Az esetről Paraizs Tamás,
őrsparancsnok tájékoztatta
lapunkat.

akik majdnem három napig
keresték a vízben a személyt,
de nem találták. Május 8-án,

Halál a Körösön

Dagadó izmok
-..,,-...,...,....--.--,......_---..

Lökések a bajnoki címért
2008 nyarán alakult meg a a biliárd?

Magyar Bábus Biliárd Egye- Az utazásokat és a ne
sület, ezen belül már 22 klub vezési költségeket önerő

létezik köztük az elsőként bőloldottuk meg, de az
megalakult Gyomaendrődi asztalok felújításához az
Korona Biliárd Klub. Csi- önkormányzattól kaptunk
kós Zoltánt, a klub elnökét. segítséget, amit ezúttal is
kérdeztük az eddig eltelt köszönünk.
időszak eredményeIről. Mi volt a le~nagyobb

versenyetek iden?
Egy éve jött létre a klub. o Kettét is meg szeretnék

Hogyan alakult a létszám, említeni. Még februárban
hogyan folyik a munka? Békéscsabán álltunk asz-

Jelenleg 18 tagunk van, talhoz, 160 versenyző vett
minden pénteken tartunk részt a viadalon. Ez a lét
"sportnap"-ot az endrődi szám, azért érdekes, mert
Korona Sörözőben. Szék- Magyarországon soha nem
helyünkön külön helyiség áll vettek részt ennyien egy bi
a rendelkezésünkre, ahová liárdversenyen. Ot héten ke
szeretettel várjuk az érdek- resztül tartott a csatározás,
lődőket,jövendőbeli csapat- végül a képzeletbeli dobo
társainkat is. Az eleinte csak gó legfelso két fokára a mi
hobbinak szánt sportág ma csapattagjaink állhattak.
már országos bajnoksággal Aranyérmet szerzett Bíró
is rendelkezik, ahol a mi Imre, mía ezüstéremmel
csapatunk is szerepel. térhetett haza Tóth Zsolt.

Mennyire nehéz össze- A másik nagy versenyt mi
fogni a társaságot? rendeztük, május 9-én, há-

Mindenki dolgozik, így rom asztalon, 36 biliárdos
elég nehéz összeegyeztetni mutathatta meg tudását.
az időpontokat,de a biliárd Büszkeséggel mondhatom,
szeretete miatt, valahogy h~gy az első négy helyet
mindig össze tudunk jönni klbereltük magunknak.
egy kis gyakorlásra. Dávid Gábor, Tóth Zsolt,

Mennyire pénzigényes Püski Sándor, Csikós Zol-

Még május elején a Liget
Fürdő adhatott otthont egy
országos selejtezőnek. Kelet
Magyarország legerősebb CÍ
méért folyt a vetélkedés. A
kegyes időjárás és a feszülő

bicepszek rengeteg embert
csalogattak ki a rendezvényre.
Averseny értékét növeli, hogy
a Sport TV munkatársai is
rögzítették az eseményeket.
A vikingnyomástól kezdve a
kerékforgatáson keresztül a
kőgolyó emeléséig széles volt
versenyszámok lajtstroma.

viszont kétségtelen, hogy
az egyik legeredményesebb
pályafutást Paróczai Sándor,
labdarúgó érte el, de Rosza
Pétertől Tímár Albinig hosszú
a névsor.

Visszakap-e manapság
valamit abból a szeretetből,

amit Ön adott a tanítványa
inak?

Teljes mértékben úgy ér
zem, hogy amit én adtam
számukra, azt most vissza
kapom. Amerre csak járok
a városban, egy-egy kedves
szóval, rövid beszélgetéssel
mindig gazdagabb leszek.

Tanúsíthatom, mint egy
kori diákja, hogy Pista bácsit
szigorú tanárként könyveI
tük el.

Rend,fegyelem, tisztaság
volt a jelszó, másképp a már
említett eredményeket nem
tudtam volna elérni.

Maradt hiányérzet?
Nem, ez egy teljes pálya

futás volt. Ez az elismerés
mindenért kárpótol.

sportolót, embert sikerültútjára
indítani.

Mire a legbüszkébb a
munkássága során?

Mindig eredménycentrikus
és megszállott testnevelő tanár
nak tartottam magam. Négy
sportágban, 18 alkalommal sze
repeltem országos döntőn. Még
téli sportágakban is többször
nyertünk különböző CÍmeket.
Szó se róla, azért a torna volt
mindig aszívem csücske, mivel
én is ebben értem el országos
korosztályos bajnoki CÍmet.

Voltak-e sérelmei a pályája
során?

Pályafutásom végén, de
még aktív munkát vállalva,
olyanok akartak beleszólni
a tornasportba, akik annyit
értettek a tornához, mint én
a harangöntéshez.

Vannak-e olyan tanítvá
nyok, akikre szívesen em
lékszik vissza?

Nehéz lenne felsorolni
őket, senkit sem szeretnék
kihagyni a névsorból. Az

Érdeklődni a 06/66386-122 vagy aa 06-70/609-5174-es
telefonszámokon lehet!

További információ: www.gyomaendrod.hu

,
N mcsak a lakosok fognak versenyben részt venni, hanem a város is.

Az orstágos virágosítási, parkosítási versenyben. Májusban mintegy 5000
db egynyári virágpalánta kiültetésére került sor, mellyel igyekszünk minél

szebbé 'tenni köztereinket, utcáinkat. A város önkormányzatának célja,

a lakosság, civil szervezetek, intézmények, helyi vállalkozások szépítő

munkájával együtt javítsuk településünk jó hírét, az itt élők életminősé

gét, a turizmus növekedését.

2009. május 2-án, szomba
ton egy sarkadi férfi bejelen
tése érkezett a Gyomaendrődi
Rendőrőrsre. 20.33-kor érke
zett a bejelentés, 10 percben
belül már a helyszínen voltak a
rendőrök. A bejelentő közölte,
hogya Sirató magasságában
horgásztársa beleesett a Hár
mas-Körösbe, barátja nem tu
dott úszni, illetve iszonyodott
a nagyobb víztömegtől. Az
eltűntbékéscsabai lakost a tűz

oltóság kezdte el keresni, ők
csónakkal kezdték el vizsgáini
a környéket. Később abúvárok

1.....!!!!!!!!!!I!!!!!!I!!!!!!!_._!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!••~e;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I is megérkeztek a helyszínre,

A ersertyre a hivatalban személyesen, valamint a városi honlapról
letölthetőjelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet benevezni, ame

lyet 2 69. június 19. (péntek) 1200 óráig kell eljuttatni a Polgármesteri
Hivat l/portáján elhelyezett ládába, eredményhirdetés a Szent István

ünnepi, r1ndezvény keretein belül. .

Gyomaendrőd Városa 2009.-ben ismét meghirdeti
~ -

"A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért"

(
J r.•..r-- című

"f

J:
/ l" Ot lk k' ,oFny p.r eSI verseny a a oso szamara,

v mint ' lyáz ~ irágos Magyarországért országos

e- ---=4 :v-irágosítási,
/ parko tási és kör ezetszépítőversenyben.
'--d )

Várjuk azoklJflk a (teleptilésen_lakcímmel rendelkező)helyi lakosoknak
a jele ,'tkezését akik a szítke'bb környezetük szebbé tételével hozzájárulnak

a vendégváró, ultúrált váföskép kialakításához és pozitív hozzáállásuk

kal, evékell $égükkel másokat is erre ösztönöznek.

Mint egykori diákja, beval
lom elfogult vagyok Halász
Istvánnal szemben. Az álta
lános iskolás évek alatt volt
szerencsém a tanítványa lenni.
A zsibongó, eleven osztályunk
egy szórafelvette a tornasort,
ha megérkezett Pista bácsi.
Valami miatt Neki tekintélye
volt előttünk. Nehéz ezt szóban
megmagyarázni. A kiállása,
a hanglejtése, a megjelenése
mindazt sugallta számunkra,
hogy most egy kicsitfogjunk
vissza ,,laza" mentalitásunk
ból. Ami érdekes, hogy mégsem
féltünk tőle. A lányokkal igazi
úriemberként viselkedett, min
ket vasszigorralfogott, de egy
egy odavetett kacsintásjelezte:
értelek téged, Csibész!

Varjú Zoltán
Halász István a napokban

,":ehette át a Magyar Diáksport
Erdemérem arany fokozatát.
A dijat Martinek János, Szö
ul kétszeres olimpiai bajnoka
adta át, a Magyar Olimpiai
Bizottság megbízásából. Az
elismerés értékét növeli, hogy
Békés megyéböl csak egy em
ber kaphatta meg. Városunk
közkedvelt, ma már nyugdíjas
éveit töltő testnevelő tanárának
jutott ez a megtiszteltetés.

Hány év munkáját ismer
ték el ezzel a díjjal?

45 év munkáját ismerték el,
büszke vagyok rá, hogy még
van tisztelete ennek a szakmá
nak. Egész életell}ben hűséges

voltam a 2. sz. Altalános Is
kolához, tanári pályafutásom
ehhez az intézményhez kötő

dött. Nagyon sok tehetséges

Egy élet munkáját díjazták

_L... _ -----------------



További információ: Gyomaendr.ődVáros Polgá'rmesteri Hivatala,
Gyomaendrőd, Szabadság tér.l; Tóthné Rojík Edit, Tóth Katalin Tel: 66/386-122
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Az oklevél ado
mányozásának

időpontja

Semmelweis Napon
2009. augusztus 27.
Képviselő-testületi

ülés

Gyomaendrődi Hír
mondó közéleti havilap.
Kiadja: Katona József Mű
velődési Központ, Endr'" di
Tájház és Helytörténe
ti Gyűjtemény. Engedély
szám: 163/0613-1/2007;
Felelős·kiadó: dr. Szonda
István. Szerkesztő: Varjú
Zoltán. Grafika és nyom
dai előkészítés: Kürti Csa
ba, (70) 275-5673, www.
agstudio.hu; Szerkesztő

ség: 5500 Gyomaendrőd,

Szabadság tér l. Telefonl
fax: (66) 581-237, elektro
nikus levél: hirrnondo@
gyomaendrod.hu. Hirde
tésszervezés: Varjú Zoltán,
telefon: (30) 349-63-66.
Terjeszti: Fazekas Jánosné
vállalkozó, telefon: (30)
481-52-32.

Adományo
zásrólszó
ló döntés
időpontja

Javaslatok
benyújtá
sának ha-
tárideje

TISZTELT SZUWK, KEDVES GYEREKEK!

A TÉRSÉGI HUMÁNSEGÍTŐ SWLGÁLAT AZ IDÉN IS MEG
RENDEZI,AZIMMÁRHAGYOMÁNYOS,NAPKÖZISJELLEGŰ
SZABADIDŐS TÁBORÁT, 10-15 ÉV KÖZÖTTI GYERMEKEK
RÉSZÉRE.

A TÁBOR IDEJE: 2009. JÚNIUS 29-JÚLIUS 3-IG
HELYSZINE: A NEIBORT LOVASTANYA. ILLErVE A UGET
FURDO, VALAMINT EGY KECSKEMÉTI AUTÓBUSWS KI-
RÁNDUlÁS IS A PROORAM RÉSZE. .
A TÁBORRÉSZVÉIEU DÍJA: 7000 FTIHÉf
A RÉSZVÉfELI DÍJ TARTALMAZZA A NAPI HÁROMSWRI
ÉTKEZÉS~Ö!-TS'::GÉf,VALAMINT~P~oqMMOKONVALÓ
rEDES KORURESZVETELT, A BELEPOKARAT.

A TÁBORIDEJE AlATTLEHETÖSÉGNYÍLIKKÖZöSSÉGI JÁ
TÉKOKMÍJÁSZATRA.LOVAGLÁSRA,KEMENCÉBENSÜTE
MÉNY KÉSZÍTÉSÉRE, BOGRÁcsoZÁSRA IS.

A HÉfFŐI,.KEDDI ÉS SZERDAI NAP 1EIJES EGÉSZÉBEN A
NEIBORT LOVASTANYÁN ZAJLIK..
AKE9SKEMÉfIKIRÁl;IDUlÁS CSüTöRTÖKÖN,JÚLrus2-ÁN
KERUL MEGRENDEZESRE.
AKECSKEMÉTIPROGRAM
LÁTOGATÁS~SZÓRAKA1ÉNUSZJÁTÉKMÚ4EMBA.IIlEIVE
A KECSKEMETIVADASPARKMEGTEKINTESE .

A PÉNTEKI NAPOT A GYOMAENDRŐDI LIGET fÜR.DÖBEN
TÖLTJüK.

A JELENTKEZÉSI ÉS FIZETÉSIHATÁRIDŐ:
2009. JUNIUS 15.

A GYERMEKEK RÉSZVÉTELÉT KIZÁRÓLAG A SlÜLÖ!TÖR
VÉNYESKÉPVISEWJELEZHETIINTÉZMÉNYÜN.KBENSZE
MÉLYESEN, VAGY A 282-560-AS TELEFONSZÁMON.

MINDEN KEDVESÉRDEKLŐDÖT vÁR
A 'ftRsÉGIHUMÁNSEGÍTÖ SWLGÁLAT!

Felhívás
2009.-ben aváros belterületén bevezetésre kerülne arendszeres zöld

hulladék gyűjtés és elszállítás, melynek egyik formája a több városban
is működő zöldzsákos rendszer, mely lényege, hogy a lakosság zsákba
gyűjtené a zöldhulladékot (fiínyesedék), melyet a Gyomaközszolg.
KFT. szállítana el komposztáló telephelyre. A speciális zsákokat a
lakosoknak kellene megfizetni, melybe az elszállítási díj is be lenne
építve. Természetesen a lakossági szintű komposztálás is engedélyezett
módszer lenne. Az elszállítás során a tavasszal lemetszett gallyak,
helyben felaprításra kerülnének, és a faaprítékot az önkormányzat,
v~oy igény szerint a lakosság is hasznosíthatja

VáIjuk a lakosságjavaslatait, ötleteita gyűjtésselkapcsolatban sze
mélyesen ahivatalban, a 386-122 telefonszámon, vagy a doboanita@
pmhiv.gyomaendrőd_hu e-maii címen keresztül.

Állatbarátok figyelmébe!

Ingyen elvihető egy három
hónapos keverék kiskutya.
Fehér, fekete foltokkal.
Anyukája szintén keverék,
apukája fehér puli. Játékos,
vidám, gyerekszeretőállat.
A testvéreit már elvitték, ő is
keresi leendő gazdáját. Tel:
06/30 555-0136

(Lakossági apróhirdetésü
ket egységesen 500forintért
közöljük maximum 400 ka
rakter terjedelemben. Kér
jük, hirdetésük szövegét és
díját juttassák el szerkesz
tőségünkbe: Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1.) .

Oklevélben része
síthető személyek,
civil szervezetek,
intézmények köre

Oklevél megne
vezése

"Gyomaendrőd
Város Egészség- Az egészségügyben 2009. 2009.

ügyéért" dolgozó szakemberek június 05. június 25.
kitüntető oklevél

------------------------J:trmörtFl6

Tisztelt Szülők!

Apróhirdetés

FELHívÁs
GyomaendrődVáros Önkormányzatának Képviselő-testületea 12/1991. (X. }O.) KT számú

rendeletének 2007-es módosításakor döntött arról, hogy "GyomaendrődVáros Onkormányza
tának ElismerőOklevele"-t alapít az alábbi kategóriában:

• "Gyomaendrőd Város Egészségügyéért" kitüntető oklevél
Gyomaendrőd város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2009-es év elismerő okle
veleinek kategóriáit. a javaslatok benyújtásának határidejét. az oklevelek adományozásának
időpontját:

Nyári iskola, általános is
kolásoknak! A szünidő alatt
előkészítő,ismétlő,gyakorló,
fejlesztő, felzárkóztató, te
hetséggondozó, pótvizsgá
ra, középiskolai felvételire
felkészítő foglalkozások
indulnak. A foglalkozások
heti rendszerességgel zajla
nak. Heti számuk (problé
inától függően) l-3. Igény
szerint házhoz is kimegyek.
Solymosi Sándor, tel: 06/30
856-3218

F': FiberNet
1C"'''',mu'''1oc.'-lu" 1..1.

,
•

KEDVES GYEREKEK!

Jelentke,zési és fizetési határidő: 2009. június 8.
Erdeklődni és jelentkezni lehet:
Térségi Humánsegítő Szolgálat

5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon: 66/282-560.

A Térségi Humánsegítő Szolgálat ebben az évben is meg
rendezi a Képességfejlesztő nyári tábort.

Várjuk azokat a 6-9 éves gyerekeket, aki szívesen eltölte
nének velünk öt napot egy jó hangulatú, kellemes időtöltést

ígérő napközis táborban.
Tervezett programok: képesség kibontakoztató foglalkozá

sok, kézműves délután, táncház, lovaglás, tűzoltó- és rendőrségi

bemutató, sok játék, kirándulás, túrázás.
I!lőpont: 2009. június 22- június 26. 1hétfótől péntekigl
Ara: 6.000.- Ft.lfő. Ez tartalmazza a napi háromszori ét

kezést és a programok költségeit.

Készül az emlékhely a nagylaposi
és a varjasi iskolák tiszteletére l!!

Az előzetesenmár meghirdetett emlékmű állítás Nagylaposon
2009. augusztus elsején lesz, az ünnepség délelőtt 10.00 órakor
kezdődik. Az emlékoszlop avatására szeretettel várunk minden
kit, aki régen Nagylaposon és Varjason élt és itt járt iskolába.
Az ünnepség után egy finom ebédre és baráti beszélgetésre lesz
lehetőség a Nagylaposi Birkacsárdában, melyre tisztelettel hívunk
és várunk minden Gyomaendrődönélő, vagy innen elszármazott
és most hazalátogató nagylaposi és varjasi lakost.

Köszönjük az eddig befizetett adományokat, és továbbra is
várjuk az agyagi segítséget az Endrőd és Vidéke Takarékszövet
kezet 53200015-15252973 számlaszámára.

A részletes programot, az utazással és étkezéssel kapcsolatos
tu~nivalókat a július elején megjelenő helyi lapokban és a város
internetes honlapján (www.gyomaendrod.hu) tesszük közzé.
Elérhetőségeink:

Gubucz Béláné Földvári Erzsébet 66/610-682
Lovászné Habzda Irén 66/284-949
Fülöpné Takács Ágnes agnes.takacs55@gmail.com
Szunyog Antalné:
személyesen: hétfótől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig,
levélben: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 5 .sz.

Tisztelettel: a szervező bizottság

Erdősi István nyilatkozata:
Az első körben néhány Kocsorhegyen végzett diák is úgy

gondolta, hogy csatlakoznak a nagylaposi kezdeményezéshez, de a
többség megváltoztatta ezt a döntést, és önállóan akarnak emléket
állítani a volt iskolájuknak.

AZ a~ci0 20 I 0_ os. 31-ig larlo hűsegnyilatka%at

vóllalasa mellett érvényes.

ÜgyfE~lszolgólat: 4200 Ha'dúszoboszló.
CÓLSO György u. 46.

AZ Ön üzle kötöje: Gubucz Tamas. Tel: 170) 9449279
V·szantelado: Magus Camp. Fő u. 230.. Tel: 166) 581 610

I Kábel TV Alap csomag

I ~,,!!~ó!!L~Ó
• Megbizható kép- és /langminóség___ I . Egyszerre több tév . n keresztül nézhető adós
• Szinvonalas és szórakoztató kikapcsolóaas
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5990 ft

Nyári kábeltévé akció!

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, HOGY A

2009/2010-ES TANÉVRE BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁST
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK RÉSZÉRE

2009. május Ol. napjától 2009. május 31. napjáig

LEHET KÉRELMEZ I (ezen célra rendszeresített formanyomtatványon)
GYOMAENDRŐDVÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK HUMÁNPOLITlKAIOSZTÁLYÁNÁL

(GYOMAENDRŐD, SZABADSÁG TÉR 1.)
ÉS A HIVATAL KIRENDELTSÉGÉN (GYÓMAENDRŐD, Fő ÚT 2.).

KÉRELEM NYOMTATVÁNY A MEGHIRDETETT IDŐSZAKBAN LETÖLTHETŐ A VÁROS HONLAPJÁRÓL.

(www.gyomaendrod.hu)

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ: KIS ÉVA FŐTANÁCSOS

(POLGÁRMESTERI HIVATAL, HUMÁNPOLITIKAI OSZT.4LY

GYOMAENDRŐD, SZABADS.4G TÉR 1. TEL.: 66/386-122/141)

Várfi András s. k.
polgármester

V ' , I www.fibernet.hu
ar a nyar. Telefonos úgyfelszolgólot: 1280
. , . '" .
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Felhívás

GyomaendrődVáros Onkormányzata
az alá)Jbi bérlak4s bérbeadására ír ki:
PALYAZATOT

A Gyomaendrődi Futball Club köszöni mind
azoknak, akik adójuk l %-ával 2008. évben is

támogatták a sportegyesületet.A kapott támogatás
106287.- Ft. Ezen összeget az E~yesületa műkö

dési költsé~eire forditotta.
Várjuk a 2009. evi adójuk l %-át is.

Adószámunk: 19059246-1-04
GyomaendrődFC elnöksége

Fülöp Zoltán, társelnök

Köszönet az 1 %-ért!

Tisztelt Földtulajdonosok, Földhasználók!

A Polgármesteri Hivatal felhívja minden földtulaj
donos, földhasználó figyelmét, hogy Gyomaendrőd

külterületén ismét elszaporodtak nagymértékben a
hörcsögök.

A növényvédelmí tevékenységrőlszóló 5/2001 (I.l6.)
FVM rend.2 § 1. bek. b. pontja alapján minden föld
tulajdonosnak, földhaszrtálónak kötelessége a saját
területén a hörcsögirtást elvégezni.

Polgármesteri Hivatal

Gyomaendrőd,Vízmű sor 2/P. szám alatt lévő
1 szobai konyha, előszoba hel)1ségekből álló,
27 m2 a apterületű, komfort nélkuli szociális
bérlakásra. A lakás lakbére: 2.700,- Ftlbó

A~ályázatbenyújtásának határideje:
2009. június 5. napja, melyet a Polgármes
teri Hivatal Humanpoliti.k:ai Osztályához

kell benyújtani.
A pályázat, pályázati adatlapon nyújtható be, mely

ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Humán
politikai Osztályán, térítésmentesen. vehető át.

A pályázatok elbírálása a·Képviselő-testület Humán
politikai Bizottság hatáskörébe tartozik.

Bővebbfelvilágosítás kérhető- ügyfélfogadási időben
- a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán.

__IL- Tájékoztató

_L..- _ ---------'----------
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Egy előfizetés en belül '
akár 3beltéri egys~gl
R-es csbmaggal tekerjen
oda-vissza és rQgzítsen

5órányi műsorll

ügyfélszolgálat: 7800 Siklós. Felszabadulás u. 63/b.
Az. Ön üzJetkötője: Gubucz Tamás. Tel: (70) 9449279
Viszonteladó: Magus Comp. Fő u. 230.. Tel: (66) 581 610

Mikro internet csomag csak

Az. ajánlot 20 l 0.08.31-ig tartó húségnyilatkozot vállalása
mellett. kábeltévé előfizetésesetén érvényes. kizárólag
új internet előfizetés esetén.

1 490 Ft/hó
Letöltési sebesség 256 Kbit/s (garantált 64 Kbit/s)
Feltöltési sebesség 64 Kbit/s (garantált 16 Kbit/s)

':::::=:FiberNet
~ Kommunikációs Lrt.

lj~ r JJ jJ~JJJJJ1JJJ

lJdJ~J J1JJJJD
rz.eb t liget •

www.llgtfurdo.hu

--------------

2009. május 31.

2009. június 5.-6.-7.

2009. június 17.

- Gyermek Napi Játszóház
- Ghost's Blkers Party Motoros iTa"lkozö
- Az elsivatagosodás és a kiszáraélás elleni

kOzdelem világnapja
2009. június - Avon hab-party

2009. június 27 - 05. - STRANDRA MAGYAR! orsz~gos kamp~ny

2009. július 31. - Insipid koncert / Nasmith koncert
2009. július hó - Megyel strand röplabda bajnoks~g

2009. július hó - SZÉPSÉG FESZTIVÁL
• N61 vizes póló szépségverseny,
- Férfi sörhas szépségverseny.......

2009. július 26. - Vizi-foci kupa
2009; aug. 20.-21. - Szent István Nap

Haribo Gyermek sziget

.. ,
On is megengedheti maganak!
vár a nyári www.fibernet.hu.

• Telefonos ugyfélszolgólal 1280

Al akClo 2009. 05 04 -tol VISSlovOlloSlg nveny,·s a F,uerNct Zr t sllJlgalt.'osl teruktell1. amt'nnYlb~n o klvollt SLl)lgatt.tas klll'''1
bcruhazas ntlktd b,7.toSllhalo Onlll1~ v"gy tekfonos Jelcnlkczes ,'selen az e1oketo aktivalasI dlJ O Ft A dlJak 200/u AIA-t tartalma'nak.
Jdcn taJtkoztatas nem telJtsl...orü. lJöwbb mforn13clo a ft'ltuJltdt'tt derlwtöstgt'lnken.

azŐIl ~ása---

- 3,5"TITLCD kijelző

-DVD. audio CD, CD-RJRW. SVCD,
VCD,JPEG,MP3lejá1s7ás
-Beépítetthangszorók
-DisneyFlowerdesign
7.990.-

Dimey MD80690 hordozható
DVD lejátszó:

139990Ft

MORA MK 55103 kombinált
tűzhely
-eIektromos~
-elektromos többfunkciós sütő

-5 funkció
-sütőtérvilágítás

-5O-25O"C hőfokszabá1yozó

-Hőlégkeverés .
-Grill
-méretek: (m xszx m) 85 x 50 x60 cm
-4~ STOP GAS égésbiztosítóval
64.990.-

LG 42PG2OOO 42" (l07cm)
PlazrnaTV:
HD Ready plazmatelevízió
Felbontás: 1024x 768 pixeles
Kontrasztarány: 2O.ooo:1
100Hz-es képfrissítés
FényetŐ: 1500cd1m2
124990Ft

LG 42PG6010 42" (l07cm)
PlazrnaTV:
HD Ready plazmatelevízió
Felbontás: 1024x 768 pixeles
K.ootrasztarány 30.ooo:1
VáJaszidö: 0,001 ms
100Hz-es kép
frissítés

Itt az alkalom, hogy együtt bebizonyitsuk:
Magyarország többre képes!
Kudarcok helyett sikert,
félelem helyett biztonságot akarunk.

Kérjük, ajánlószelYénye lead~sával

támogassa a Fidesz listáját!.

Űgyfélszolgálatí iroda:
1088 Budapest, Szentkirályi u. 18.
Telefon: 06-1-555-2000
E-maii: mintaOfidesLhu

GYOMAENDRŐD

LEGJOBB
HASZ ÁLTRUHA

ÜZLETE
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AUXKC-2SY mohilklíma:
- Hütési teljesítmény: 2,6 Kwh
-Lég2állitás: 35Om31h
-Zajszint 49 dB
-Távirányító
49.990.-

WhirIpooIAWG5122 e1öltöltős

mosógép:
- 5 kg rubatöltet
- 1200 fOtdJPerC centrifuga
fordulat
- J;nergiaOSZtáIY A
-Allitható centrifuga
fOrdUIat
-Automatikus féltöltet
funkció
57.990.- •

28"-os képcsöves televízió:
-70 cm-es I<ePátIÓ
-4:3-as képaIány
-Teletext
- 2 scartcsatlakozó
34.990.-

Amton AQXL 105 elöltöltős

~szmz-
rubatöltet
- centrifuga SZllbáIYOZÓ
gomb
- Mosási hőmérséklet
szabályozása
- centrifuga fOrdUIatSZá.
ma: looo ford/perc
- Vasaláskönnyíto opció
SérÜIéSmentl!S, bontat-
lan csomagoIásban!
67.990.-

IgIOO BCD-88 felülfagyasrtós
hűtőszekrény:
-6lliterhűtőrész

iirtartalom
- 27 liter fugyasztó
rész iirtartalom
37990Ft

GRX !1DI'i rr;;ú"r?© ~TifJíJD~ ff
UJ csomagolasserult. szepseghibas termekek kiarusltasa rendklvul kedvezo aron, garancia val.

15" -39cm~ LCD TV:
-WGYARGRAFlKl.5MENüR.ENImR.
-TXT
- Kontrasztarány: 3000:1
29.990.-

32" -82cm~LCD TV:
-HD Ready 1366x768 felbontás
-MAGYAR GRAFIKUS MENÜREND-
SZER
-TXT
-APS Automataprogram system
69.990.-
'lR' - 68Cm--1!S LCD TV:

-'--------------

- HD Ready 1366X768 felbontás
-MAGYAR GRAFIKUS MENÜREND-
SZER
-TXT
-APS Automataprogram system

54.990.-
LGVTUP61NB álló porsz{W:
- 1600 Wattos
- - porzsáknélküli
- - for:gókefes szívófej
- -2 motoros technológia
9.990.- .

Airpower álló
veotillátor:
- Lábalaa állitható
- Szárnyátmérö: 40 cm
- 3 sebességi fokozat
2.490.-

TedmotineTL-168A légbűtő
-Távirányító
- MobiI berendezés
- Max. 6 fokig csökkenti abömérsékletet
- 90 fokban osztja el alégáramlatot
- Gurulós lábak, könnyen mozgatható
14.990.-

I
1_,

I KEDVEZOAR
I

Endrőd Fő út - Mikes út sarok
Nyitva tartá~: Hétfőtől-Pétek;g 8.30-12.00-;g - 13.30-17.30-.ig Szombat: 8.30-12:!!!!:ig
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