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Kovacsics osztott, szorzott
Nem tudok egyszerre szűz lenni és az ellentéte - mondta ajürdőigazgató

A parlagfűnempolitikaiügy
A megye lakosságának negyede allergiabeteg

Politikai kérdésekben az ak- ország nagy része fertőzött

tuális kormány az illetékes, ám az allergiát okozó növénnyel,
a parlagfü nem tartozik ebbe a amelynek irtása nem hatékony,
kategóriába. A parlagfü ügye szakszerűtlen. Afó gondot pedig
nem politikai kérdés -jelentette azjelenti, hogy a problémával
ki békéscsabai sajtótájékoztató- túl sok szervezet foglalkozik, de
ján Várfi András. Gyomaendrőd nincs egységes védekezés.
polgármestere arról beszélt, az (Folytatás a 2. oldalon)

Telefon: 20/27-88-176

Országjáró világjáró
Az író-költő, aki szerint meghalt a vers

Egy igazi világjáró érke- leg Monacóban él. Nem
zett Gyomaendrődre.Bö- mellesleg Író-költő, ezen
szörményi Zoltán Aradon minőségébén látogatott a
született, később Kanadába városba, ahol Az éj puha
emigrált, ahol filozófiából teste című könyvét mutatta
diplomázott, majd vissza- be, amit egyébként Barba
tért Romániába és sikeres doson Írt.
üzletemberré vált, jelen- (Folytatás a 4. oldalon)

;

Oriási siker Csehországban
A laifalwsok négy arannyal tértek haza az Olimpiai Reménységek Versenyéről

A nyáron csak kapkodtuk köszönhetőena klub három kell tartani a gyomaendrődi
a fejünket a Körös Kajak SE versenyzője Tótka Sándor, kajakosoktól, hanem a nem
szenzációs er.edményei után. Kiss Csaba és Gellai Tamás is zetközi riválisoknak is. A Ko
Tucatszám hordták haza az elindulhatott a Csehországban vács Gábor edzette alakulat
aranyérmeket és az értékes rendezett Olimpiai Remény- tagjai négyszer is a dobogó
helyezéseket a különböző kor- ségek Versenyén. Afiúk bebi- legmagasabb fokára léphettek
osztályos hazai versenyekrőI. zonyították, hogy most már Racicében.
A remek eredményeknek nemcsak a hazai mezőnynek (Folytatás a 6. oldalon)

ZÖLDPARK Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Zöld felületek,
kertek kaszálása,
gépi fűnyírása.

Fák gallyazása,
gallyaprítás egész évben,
akár éves sze·rződésselis.

Iluska néni a város második legidősebb lakója
Gyomaendrődmásodik leg-o

idősebb lakójátköszöntötte Várfi
András, polgármester és Gellai
Józsefué, helyi képviselő. Rácz
Ferencné 103. életévéttőltötte be
szeptemberben, az idős nénit szer
kesztőségünk is meglátogatta.

(Folytatás a 4. oldalon)

az önkormányzattóI. Ah
hoz viszont igen, hogy tá
mogassák az elképzeléseit.
A jövőben a gyógyászati
részleget fejlesztené, a kem
pinget elhatárolná a fürdőtől,

és egy irányított útvonalat
szeretne létrehozni, ami ki
mondottan a fürdőbe vezetné
a vendégeket. Az elkép
zeléseket előreláthatólag

decemberben tárgyalja a'
gyomaendrőditestület.

(Folytatás a 2. oldalon)

fény derült az érdeklődők

számára. Egyelőre nincs
kitörési pontja a gyoma
endrődi létesítménynek.
Sem élményfürdőnek,sem
gyógyfürdőnek nem lehet
nevezni. Első lépésként
Kovacsics Imre felajánlotta,
hogy a lehetőség szerint, még
az idén kialakít egy minden
igényt kielégítő szaunát. A
beruházás előreláthatólag

20 millió forintba kerülne,
ehhez nem kér segítséget

Az október l-jén megtar
tott gyomaendrődi képviselő

testületi ülés legizgalmasabb
témája mindenképpen a Liget
Fürdő aktuális helyzetét,
illetve a működés további
lehetőségeittárgyaló napiren
di pont volt. Apró adalék:
több mint másfél órán át
tartott a város lakói által
mindig neuralgikus pontnak
számító téma tárgyalása. A
Liget Fürdőjövőjévelkapc
solatosan több dologra is
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Kovacsics osztott, szorzott
Nem tudok egyszerre szííz lenni és az ellentéte - mondta a!ürdőigazgató

Vagyonfelélés vagy hitelfelvétel?
Domokos László szerint az önkormányzatoknak nincs sok választásuk

A parlagfű nem politikai ügy
A megye lakosságának negyede allergiabeteg Módosul a géppark

Az ülésen megjelent
Kovacsics Imre, ügyveze
tő igazgató, aki elmondta,
hogy megtörtént a létesít
mény gazdasági átvilágítá
sa. A szakember elemzése
szerint a fürdő csak a nyári
hónapokban tudja eltartani
magát, a többi időszakban
veszteséggel működik. Vilá
gossá vált számára a pénz
ügyi adatok elemzésekor,
hogy az önkormányzat által
az ez évre megszavazott 48
millió forintból, 47 milliót
már májusig elköltött a für
dő. Hozzátette: több előny

telen szerződéstmár fel is
bontottak, vagy vizsgálják
a felmondás lehetőségét,

példaként a takarítócéget
is megemlítette, akik hét
számjegyűösszegért végez
ték a tisztítást. Vass Ignác
(aki egyébként hosszú éve
kig vezette a Liget Fürdőt)
most nem szakmai minősé
gében kért szót, a képviselő

elmondta, hogy talán humá
nusabb módszerrel kellett
volna elbúcsúzni egy-két
dolgozótól, nem pedig azt
mondani nekik, másnap
már ne jöjjenek. Az igaz
gató erre kijelentette: nem
tud egyszerre fejleszteni,
megtakarítani és humánus
is lenni. A XXI. század
ban nem tud egyszerre
szűz lenni és az ellentéte.
Kovacsics elmondta azt is,
hogy a szerény számú bér
letes miatt nem fog reggel
hatkor kinyitni a fürdő, csák
azért, mert ők úszni akar
nak. Egyik fürdőjében sincs
olyan hosszú nyitvatartási
rend, mint Gyomaendrődön.
A 6-8 ember kiszolgálása
olyan többletköltséget jelen
tene - éves szinten 10 millió
körüli összeget -, amit nem
tudnak kigazdálkodni. Köz
ben a képviselők egymás
felelősségét is firtatták Az
átvilágítás során kiderült,

éves szinten jelenleg 70 mil
lióba kerülne a nullszaldó
elérése, az öl)kormányzat
által erre az évre megsza
vazott 48 millió helyett. A
polgármester jobbján ülők

közül többen a felügyelő

bizottság, illetve az előző

ügyvezetőmunkáját kriti
zálták. Illés János felszó
lította a bizottság elnökét,
hogy mondjon le! Csányi
István erre reagálva kije
lentette, hogy annyira nem
hiányzik neki ez a munka,
ha akarják megteszi. Fel is
ajánlotta lemondását, ám
mivel ez nem szerepelt a
napirendi pontok között, így
okafogyottá vált. Czibulka
György önkritikusan fogal
mazta meg véleményét,
szerinte a képviselő-tes

tületnek sem ártott volna
odafigyelnie, mire is for
dítják a pénzt, ami jófor
mán minden évben elfolyt
a fürdő kasszájában.

Utoljára, a "padlássöprö
getős" '50-es években történt
meg, hogy tizenöt százalé
kos reálbércsökkenést kellett
egy év alatt elszenvedniük
az embereknek. Ez 2009
ben ismét bekövetkezett, de
a megszorítások ezzel nem
értek véget. A diktátumszerü
120 milliárdos elvonás tel
jesen ellehetetleníti az ön
kormányzatokat - jelentette
ki szeptember elején tartott
sajtótájékoztatóján Domokos
László.

Semmilyen érdekvédelmi
vagy szakmai szervezettel
nem egyeztetett a kormány,
amikor az önkormányzati
finanszírozás 120 milliár
dos csökkentéséről döntött
- mondta az előzményekkel

kapcsolatban a megyei köz
gyülés elnöke. A helyzettel
kapcsolatban a megyei elnök
elmondta, idén már eddig is
jelentős elvonások érték a
közszférát. A tizenharmadik
havi nyugdíj, a tizenharmadik
havi bér elvonása, a közal-

kalmazotti bérek két éves
befagyasztása és az áfa
emelés a közszférában tizenöt
százalékos reálbér csökkenést
eredményezett. Ezek után
újabb megszorító csomagot
próbál az önkormányzatok
torkán lenyomni a kormány.

A "kőbe vésett" 120 milliár
dos elvonás az önkormányzati
finanszírozás több mint tíz
százaléka. Ez aztjelenti, hogy
a kötelező feladatokat a kor
mány nem csökkenti, viszont
a forrást tizedével csökkenti.
D6mokos László kitért rá,
hogy 2006 óta - az áfa-emelés
eredményezte többlet kiadá
sokkai együtt - három milliárd

forinttal csökkent a megyei
önkormányzat költségvetése.
A jövőre tervezett 120 mil
liárdos elvonás a megyének
újabb kétmilliárdos forrás
csökkenést jelent. Ebben a
helyzetben amegye feladat
összevonásokkal, strukturális
átalakításokkal próbált spó
rolni. Ennek eredményeként
még megvan a pénzügyi
egyensúly, de jövőre már
nem tartható a helyzet.

A közgyűlési elnök sze
rint: - amennyiben nem
vonja vissza a kormánya
tervezetet és a parlament
is megszavazza azt - az ön
kormányzatok előtt két le
hetőség marad: vagy felélik
a vagyonukat, vagy hitelt
vesznek fel.

A tervezet szerint egyéb-
ként a közoktatásra szánt ke
retet 37, a szociális kiadá
sokat 12,3, a kultúrálist 3,
a globális támogatást 17,4,
a fejlesztési keretet pedig
50 milliárd forinttal csök
kentik.

a KBC csoport tagja

lenleg nyomott áron lehet
hozzájutni a gépkocsikhoz,
valamint a váltást indokol
ja az is, hogy a jelenlegi
autók már sokat futottak,
drága az üzemeltetésük
és magasnak mondható a
fogyasztásuk.

sávba esik. A képviselő

testület elfogadta azt az
előterjesztést, miszerint
a gépkocsikat értékesítik
és az így befolyó össze
gen felül 4 millió forintot
biztosítanak a cserére. A
gazdasági válság miatt je-

egy
karnyújtásnyira
Tőled

~ K&H TeleCenteí (06 1/20/30/70) 335335
~www.kh.hu

~ gyors ügyek sávja~ hiteltanácsadás
~ befektetéstervezés ~ biztosítások

A Polgármesteri Hiva
tal működését jelenleg két
gépkocsi segíti. Mindkét
jármű hengerűrtartalma

meghaladja az 1600 köb
centimétert, így az utánuk
fizetett cégautó adó a maga
sabb (I5 ezer Ft/hó) fizetési

Az EB KM atermékekhez kapcsolódó K&H lakossági bankszámlára vonatkozik. mely értéke a 2009. augusztus 3-án
hatalyos HIrdetmeny szerint került meghatározásra. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. vagy befektetési
tanacsnak. cella pusztan a flg~elem felkeltése. Ajánlatunkat új ügyfelek számára kináljuk. A bank új ügyfélnek
~zt az ugyfelet tekintI. aki korabban nem szerepelt a Bank-ügyféHörzsadat nyilvántartásában. azaz semmilyen
uzletl kapc?olatban/logviszonyban nem állt a K&H BankkaL A termékek részletes leirását a szerződési feltételek
tartalmazzak. melyek megtekinthetők a bankfiókokban. és a www.kh.huinternetes oldalon. A Bank a kondiciók
megváltoztatásának jogát fenntartja.

A soros képviselő-testületi

ülést élőben, online követhet
ték figyelemmel azok, akik
a hír6 internetes hírportálon
követték az eseményeket. A
Gyomaendrődön egyedülál
ló videós közvetítésre közel
négyszáz ember volt kíváncsi,
hosszabb-rövidebb ideig. A
www.gyomaendrod.hir6.hu
és a www.bekesmegye.hir6.
hu oldalon is megtekinthető

volt a hat órán át zajló ülés.
Az oldalt müködtető kft. tu
lajdonosai elmondták, hogya
Békés megyei oldalon naponta
körülbelül 3000-5000 ember
fordul meg, akik átlagosan
8000 oldalmegtekintést ge
nerálnak, így a tíz százalékos
nézettség remeknek mondható.
Amennyiben igény mutatkozik
a lakosság felől a közvetítés
iránt, úgy ajövőben is figye
lemmel kíséhetik a hír6-on a
képviselők munkáját.

Dr. Kovács Józs,,:lképvise
lő hasonló arányokról be
szélt az allergiás betegek
esetében. Az adatok szerint
Békés megye négyszázezres
lakosságának egynegyede
szenved valamilyen aller
giában, amelyek döntő há
nyadát a pollenallergiások
képezik. A főorvos hozzá
fűzte, a parlagfű "szezon"
csúcsa augusztus huszadi
kára tehető, de apollenek
az első fagyig a levegőben

maradnak. A képviselő

szerint a parlagfű elleni
védekezésben problémát
jelent az is, hogy a magán
és állami tulajdon nem tar
tozik azonos elbírálás alá.
Amíg a magánszemélyeket
megbünteti az állam, ha
nem irtják a gyomnövényt,
addig az állami tulajdonú
földterületeken vígan vi
rágzik aparlagfiL

;

Előbena
hírÓ-on

.Jelentkezés:
3D/i!DS-31-64

Info@soforsull.hu
www.soforsuli.hu

folyamat:osan Indulnak.

Tanfolyamok:

A, B, C, CE é!i M
ka~egóriákban

ki a parlagflível kapcsolatos
bírságot, de az összeg a
mezőgazdasági hivatalhoz
folyik be. A szakember
szerint az integrált nö
vényvédelem megoldást
jelentene, illetve az, ha
a helyes agrárpolitika
eredményeként a gazdák
megfelelőenművelhetnék

szántóföldjeiket. Várfi
András példaként emlí
tette, hogy a parlagfü a
megbolygatott területeken
veti fel a fejét, s a kiirtá
sára az egyetlen megoldás
a rendszeres talajművelés,

szántás, illetve a megfe
lelő kultúrnövények ve
tése. A tájékoztatóban az
is elhangzott, Magyaror
szág 6,2 millió hektáros
szántóterületéből 5 mil
lió fertőzött parlagfüvel,
s ez az arány tapasztal
ható Békés megyében is.

·MÓ't.I"6 t9,i'rttt1 t•I••

Az ötvenes években még
a huszonegyedik helyen
állt a parlagfü a magyar
országi allergianövények
rangsorában. Azóta sokat
erősödött, s évek óta leta
szíthatatlanul az első helyen
található. Vár(i András sze
rint ennek sZámtalan oka
van, de a legfontosabb az,
hogya gyomnövénnyel hét
különböző hatóság foglal
kozik, ráadásul egy tárca
közi bizottságot is felál
lítottak, amely egyeztető

szerepet tölt be. A politi
kus szerint egy szervezet
kezébe kellene helyezni
az irtással, bírságolással
és valamennyi, parlag
fűvei kapcsolatos ügyet.
A megyei önkormányzat
képviselője szerint az is
problémát jelent, hogya
belterületi földek esetében
a települési jegyző szabja

_L-- _ ----;-----------------
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Könnyítés az endrődieknek

Holtan
találták meg

Novák Imre, Dévaványa
város alpolgármestere a vasúti
szárnyvonalbezárások ellen
emelte fel a szavát. Dévavánva
az egyik olyan település, aníe
lyet hátrányosan érintene a
közlekedési tárca új elképze
lése, miszerint egyes vasúti
mellékvonalakat megszüntet
nének. A bezárandó szárnyvo
nalak között került említésre a
Körösnagyharsány és Gyoma
között húzódó mellékvonal
is, amelynek Dévaványa is
az egyik állomása.

Fürdőfejlesz

tés Gyulán
Gyula Város Önkormány

zata és a Gyulai Várfürdő

Kft. országos nyilvános. tit
kos tervpályázatot hirdetett a
"Gyulai Várfürdő fejleszté
se-2009." címme!. A díjazott
és megvételt nyert tervekből
rendeztek kiállítást a Vízügyi
Múzeum kiállítótermében,
amelyek között a győztes

pályázat makettjei is meg
tekinthetők. A tervpályázat
célja az 1960-as évek eleje óta
folyamatosan bővülő - mára
a legmagasabb fokozatú -, 4
csillagos minősítésű, nemzet
közi gyógyfürdővé vált Gyulai
Várfürdő minőségi fejlesztését
és bővítését megalapozó épí
tészeti tervek. valamint azok
tervezőinek kiválasztása.

Nyugdíjba vonulása előtti

utolsó közgyűlésén vett részt
szeptember 10-én Békés
csabán, dr. Biri István. A
szeptember 30-i nyugdijba
vonulása előtt, a főjegyző

pályafutását Domokos László,
a megyei közgyülés elnöke
foglalta össze. A méltató sza
vak után a testület két legré
gibb tagja, dr. Nagy Béla és
Szilágyi Menyhért is az elis
merés hangján szólt, s egyben
megköszönték a hivatalvezető

munkáját. Búcsúzóul dr. Biri
István személyes hangnemet
megütve úgy fogalmazott, re
méli lesz néhány boldog éve,
amit az unokái és családja
társaságában tölthet el.

2909. szeptember 22-én 17
óra 15 perc körüli időben egy
állampolgár Köröstarcsa kül
területén a Büngösdi csator
nában egy holttestet fedezett
fel. A helyszíni szemle és a
boncolás megállapitotta, vala
mint a család is megerősítette,

hogy az elhalt az a Molnár
Lajos 76 éves körösladányi
férfi, akit a Szeghalmi Rend
őrkapitányság eltűnés miatt
körözött. Az idős férfi még
2009. augusztus 26-án tűnt

elotthonából.

Megyei hírek
Búcsú a

közgyűléstől

Ha elindula
vonat ...

azonban mi mégis kíváncsiak
voltunk, hogyan érezték ma
gukat a vendégek a szezonzáró
eseményen. Az egyik Békés
megyei fürdő dolgozóját sike
rült is elémünk, aki elmondta,
hogy sutba dobta előítéleteit.

Korábban nem nézte jó szem
mel, hogy egy "messziről jött"
ember irányítja a dolgokat, aki
ki tudja, hogy milyen hátszéllel
ülhetett a pozícióba. Ma már
úgy veszi észre, hogy tényleg
megindult valami változás.
A fürdőmesterként dolgozó
fiatalember még elújságolta,
hogy pozitív meglepetés volt
szamára a buli. Anagyfőnö
kök egyáltalán nem éreztették
vele, hogy ő "csak egy melós".
Együtt ropta vezérigazgató,
könyvelő, fürdőmester és
pénztáros.

A fórum elején rövid vita
indító előadást hallhattak a
résztvevők, majd lehetőség

volt a kérdezésre. A szülők

nagyon aktívak voltak, a kér
dések legtöbbje a gyermekek
motiválására vonatkozott.
A válaszokat elsősorban az
előadóktól várták, de agilis
beszélgetés alakult ki a hall
gatóság között is.

ra. A diákok kint tartózkodása
az Egész Életen Át Tartó Ta
nulás program - Leonardo da
Vinci alprogram - keretében
valósul meg az Európai Unió
támogatásával- tájékoztatta
szerkesztőségünketDavidovics
László, projektkoordinátor.

l2-én ~ijabb érdekes hir látott
napvilágot: a 250 állami tulaj
donbanlévő cég 450felsőveze
tője közül l 77-en utalták vissza
a tavaly év végi jutalmukat
(inég Gyurcsány Ferenc kér
te meg őket, hogy mondjanak
le a 2009-es prémiumokról).
Körülbelül ez hííen tükrözi a
mai viszonyokat. Akik annígy
több milliós, tízmilliós havi apa
názst kapnak, azok így v,isel
kednek, gondolkodnak. Es ne
legyiinkszívbajosak? Bizony, ne
legyünk! Mindenki tudja, hogy
milyen költségekkeljár beteg
nek lenni... Ahogy bepötyögtem
ezeket a sorokat, rájöttem nem
is akarok a BKV-nál dolgoz
ni. Tudják, megy az állandó
harc a núnéljobb pozíciókért,
különben is Helénke titkárnő

reggeli kávéja túl zaccos, én
pedig nem szereteri1 a zavaros
dolgokat.

emelte: a kritikus hangok elle
nére, megérte Kovacsics Imrét
megbízni a helyi fürdő igazga
tásával. Az önkormányzatnak
kevesebb pénzt kell adnia, a
látogatók száma pedig növe
kedett. Az igazgató elmondta,
hogy egyfajta csapatépítő tré
ningnek is szánták a mostani
szezonzárót. Kitért arra is, hogy
szeretne egy egészséges ver
senyszellemet is kialakítani a
fürdők között, mert csak úgy
érhetnek el sikereket, ha min
denki a tudása legjavát nyújtja.
A protokoll ezzel le is zárult,
következhetett a megérdemelt
lazítás. Miközben a svédasztalo
kon "szabadrablás" folyt az Irigy
Hónaljmirigy és a Trio de Jane
iro szolgáltatta a talpalávalót.
Igaz, hogy a szerkesztőségünk

nem volt hivatalos az eseményre,

Szülői fórum
gítheti a szülö gyennekét a
sikeres iskolai előmenetelben.
A fórumot Csepregi András
gyógypedagógus, pedagógiai
szakpszichológus és Szabóné
Dr. Kállai Klára klinikai szak- .
pszichológus vezette. Meg
hívást kaptak a programban
szereplő gyermekek szülei,
valamint a meghívó megje
lent a helyi televízióban is.

Talján túra
lovas vállalkozóknál fogják a
gyakorlatban megtapasztalni
a KKV-ék működését és min
dennapjait. A gyakorlat befe
jeztével a tanulók nemztközi
EUROPASS bizonyítványt
kapnak, amely megkönnyíti
belépésüket a munkaerő piac-

A Békés megyei szak
munkás képzésben résztvevő

diákok első csoportja szep
tember 27 - én indult három
hetes szakmai gyakorlatra
Olaszországba. A lótartó- te
nyésztő képzésben résztvevő

diákok olasz fogadókban és

A Térségi Humánsegítő

S:z;olgálat által szervezett
TAMOP-5.2.5-0S/I-200S-0IS9
számú "Vackor-program" ke
retében szülői fórumra került
sor 2009. szeptember 29-én.
Az eseményen több területet
is górcső alá vettek, egyebek
mellett azt is, hogy mennyire
terhelhetjük tehetséges gyer
mekeinket, illetve miként se-

Szeptember 22-én az or
szág minden szegletéből-Ieg

alábbis onnan, ahol Kovacsics
Imre igazgatja a fürdőket - a
Gyulai Várfürdőbe sereg
lettek az emberek. A győri,

agárdi, tatabányai, makói,
gyomaendr.ődi és a gyulai
strandokat irányító szak
ember össznépi mulatságra
invitálta az említett fürdők
dolgozóit, ezen kívül a Spa
Hungary Zrt. munkatársai
duzzasztották kőzel négyszáz
fősre alétszámot.

Kovacsics együtt ropta abeosztottakkal
Szezonzáró "ereszd el a hajam" a Gyulai Várfürdőben

Szeretnék a BKV-nál dolgozni!
Úgy szeretnék a BKV-nál ilyen hírek hallatán? Ekkora

dolgozni! De nem holmi ellen- összeget egész életük során
őrként, vagy buszsofőrként. nem keresnek. Rendben van,
Aáá, az túl snassz lenne, meg hogy afelsővezetőketfizessék
persze afizetésemből se jut- meg rendesen, ebben nincs
na semmire. Különben is, az vita. De, hogy egy állandó
ellenőröket mindenki utálja, an több tízmilliárdos hiánnyal
a sofőr meg egész nap azon küszködő cég ilyet megtehes
parázik, nehogy valami bal- sen. Persze, inindenki tudja, mi
esetet okozzon az állandóan folyik a háttérben. A mutyizós
bedugultfővárosban. Ha már jóbarátok szépen mentik, ami
a média világában dolgozok, menthető. Hogy mernek ezek
akkor mondjukkommunikáci- az emberek a tükörbe nézni?
ós vezető lennék! A leg~ijabb Sajnos az elmúlt évek tapasz
információk szerint, a tavaly talata azt mutatja: van bőr a
november közepétőla posztot képükön, méghozzá túlságosan
betöltő hölgy 2008 végénfel- vastag. Középosztályról már
vette a 2 milliós prémiumot. szinte nem is beszélhetünk a
Nem rossz 30 munkanap után... magyar társadalom kapcsán.
Leginkább azonban Szalainé Szegények és gazdagok mindig
Szilágyi Eleonóra posztjárapá- is lesznek, amíg vi/ág a vi/ág,
lyáznék. Tudják, ő az, aki 100 de éppen egy erős középosztá/y
milliós végkielégítést kapott. lehetne az, ami kitolhatná a
Te jó ég! A bérből és fizetés- magyar gazdaság kátyúba
ből élők vajon nút szólnak az rekedt szekerét. Szeptember

Kovacsics Imrén kívül Szabó
Árpád, Gyula alpolgármestere
köszöntötte a Várfürdőben egy
jó kis "ereszd el a hajam"-ra
összegyűltembereket. Később
megérkezett dr. Perjési Klára
is, a polgármester asszony ki-
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jelenthet a város endrődi te
lepülésrészén élők számára,
hogy a hivatalos ügyeket is
itt intézhetik. Vádi András,
Gyomaendrődpolgármeste
re éppen ezért tartja fontos
nak, hogy az önkormányzat
ne csak a gyomai városré
szen képviseltesse magát.
Az egykori községháza az
önkormányzati dolgozókon
kívül a térségi családsegítő

szolgálatnak, a védőnőknek
és a helyi önkéntes tűzoltó

ságnak is otthont ad.

től?

Kitűzött céljaink sok
tekintetben azonosak a pá
Iyázatban előirányzott ok
!atáspolitikai tartalmakkal.
Igy - egyebek mellett - az
óvoda-iskola átmenet meg
könnyítését szeretnénk meg
valósítani. A halmozottan
hátrányos helyzetű és sajátos
nevelési igényű gyermekek
integrációját is elősegíti a
program. Nem utolsósorban
a játék, valamint az érzelmi
és erkölcsi nevelés új tartal
mú megközelítésére is nagy
hangsúlyt fektetünk.

Az óvodavezető hozzá
tette, hogy a nevelőtestület

gyerekneveléssel kapcsolatos
szemléletét Ancsel Eva sorai
is hűen tükrözik: "A peda
gógus király lehet a gyerek
birodalmában, ha nemcsak
tőrvényekettalál ki, hanem
figyelembe veszi a gyermek
törvényeit is. "

fogják ségíteni. Szeretnénk
megújítani módszertani
eszköztárunkat is, melyhez
a pályázat szintén segítséget
nyújt.

Mit várnak a projekt-
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INTENZIV TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár

és moped kategóriában!
Beiratkozás:

Gyoma, Kossuth u. 18.
minden kedden és csütörtökön f7-től 19 óráig.

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

2009. október 7. (szerda), 17 óra
Elldrődöll: Endrődi Kö::össégi Ház, Gyomáll: Kossuth utca 18.

Jelentkezzen most, ne várja meg a tervezett változásokat!

Megújulva varJa a volt
endrődi községháza az ügy
feleket. Gyomaendrőd önkor
mányzata két pályázati pénzt
- saját önerővel kiegészítve
- felhasználva, szeptember
2-án hivatalosan is átadta az
épületet. A felújítás során
különös gondot fordítottak
a teljes akadálymentesítés
re. Ezentúl nemcsak a moz
gássérültek, hanem a vakok,
vagy egyéb fogyatékkal élők

is biztonságosan közlekedhet
nek az épületben. Segítséget

Kivirul a Margaréta
Hétmillió forintos vissza

nem térítendő támqgatást
kapott a Marga~éta Ovoda.
Az óvoda a TAMO? 3.1.4
Konipetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés-innovatív
intézményekben című pályázat
keretében jutott a forráshoz.
A projekt megvalósításának
időtartama2009. május l-től

2010. augusztus 31-ig tart. A
projekt nyitórendezvénye
2009. szeptember lO-én került
rpegrendezésre a Margaréta
Ovodában. Az eseményen a
gyerekek köszöntőjeután ne
ves előadók osztották meg
gondolataikat a projekt be
vezetésével kapcsolatban.
Kovács Péterné, az óvoda
vezetője elmondta:

- Az óvodapedagógusok
kultúrájának korszerűsíté

sét fogjuk megvalósítani,
továbbképzések formájában.
Kapcsolatot alakítunk ki a
pedagógiai eljárást már sikere
sen alkalmazó intézménnyel,
annak érdekében, hogy a már
jól bevált gyakorlatot adap
tálni tudjuk saját óvodánk
ra. A gyakorlati bevezetést
óvodánkban szaktanácsadók

-'----------------- -----------------
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leteszi a könyvet és a tükörbe
néz, akkor magára ismerjen és
megpróbáljon "jobb emberré
válni". Figurái univerzálisak,
bárhol találkozhatnánk velük.
Hozzáteszi: az író nagyon fur
csa szerzet, hiszen a fejében

keverednek
a fikciók és
a valójában
megtörtént
dolgok. Már
Ő maga sem
tudja, hogy
mik azok a
szituációk,

amiket átélt és mik azok,
amik a képzelet szülemé
nyei. Böszörményi Zoltán
realista? Ez fogalmazódott
meg az újságíró fejében,
amikor a költő a versei ről
kezdett beszélni és nyíltan
a hallgatóság tudtára adta: a
vers meghalt, nem létezik, ő
maga is csak saját kedvtelé
sére ír ilyen formában.

gyérebb volt az ováció. Na,
ja! Véget ért a szünidő, a
gondtalan napokat felváltja a
jóval nehezebb iskola(táska).
Az új vezető még hozzátet
te: reméli, hogy nyugodt,
harmonikus munkakörül
ményeket tudnak teremte
ni mind az oktatók, mind a
gyerekek számára. Domokos
László, országgyűlési képvi
selő nyitotta meg hivatalosan
is a 2009/201O-es tanévet.
A politikus elmondta: lát
ja, hogy a település nagy
gondot fordít az oktatásra,
a nevelésre. Több telepü
lés nem lehet olyan boldog,
mint Gyomaendrőd,hiszen
a megszorítások miatt nem
mindenhol nyithatták ki az
iskolák kapuikat. A szülők

nek CÍmzett mondataiban
pedig kitért arra, hogy
tudja milyen áldozatvál
lalást jelent a mai gazda
sági helyzetben a gyerekek
iskoláztatása.

Büszke rá, hogy barát
jának mondhatta Faludy
Györgyöt, aki bármikor
tudott kiselőadást tarta
ni, akár Platonról, akár
Thomas Mann-ról.

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 (főldnedves, mixer)
Hulladékszállítás
Munkagépek nappali és éjszakai őrzése, parkírozása

Tájékoztatás és ügyfélfogadás:
Gyomaendrőd. Ipartelep u. 2.

Tel.: 66/386-269

a~ intézmény új vezetőjét.

(Ujságunk korábban már
beszámolt róla, hogy vezető

váltás történt az iskola élén.)
Ezután akisdiákok produk
ciói következtek, szem nem
maradt szárazon, leginkább
a gyerekek szülein lehetett
látni, hogy igazán büszkék
a csemetékre. Előkerültek

A világot már bejárta, most
Magyarországon teszi ugyan
ezt Böszörményi Zoltán, író
költő. Közel egy éve jelent meg
Az éj puha teste című regénye,
amit a gyomaendrődi Határ
Győző Városi Könyvtárban
is bemutatott
a Vanda örök
és verseskö
tetével egye
temben. Kikéri
magának, hogy
a milliárdjai
ról essen szó!
Ahogy fogal-
maz: mi köze az irodalomnak,
az esztétikumnak a pénzhez?
Hozzáteszi, hogy egy hibás
kiadói marketingről volt szó,
amikor úgy reklámozták köte
teit, hogya szerzőnek"van mit
a tejbe aprítani". Böszörmé
nyi elmondta, hogy regényei
az elidegenedésről szólnak.
Megdöbbenteni akar, fájdalmat
okozni, hogy amikor az olvasó

Országjáró világjáró
Az író-költő, aki szerint meghalt a vers

a zsebkendők, na meg a
modernkor vívmányai: a
fényképe,zők és a videoka
merák. Agostonné Farkas
Mária, igazgató elmondta,
hogy emlékszik mekkora
vastapsot kapott két és fél
hónapja, akkor a vakációt
jelentette be, most a tanév
kezdés elindításakor már

Bulira
készülnek
a táncosok

Na,
mesélj csak!

Szerte az országban, így
Gyomaendrődön is megtar
tották a Népmesék Napját.
Szeptember 30-án a Határ
GyőzőVárosi Könyvtárban
szóltak a mesék reggeltől

egész napnyugtáig. Az ovi
sok és az iskolások előadását

színesítette, hogy politikusok,
bankfiók-vezető és közéleti
személyiségek is előrukkol

tak kedvenc történeteikkel. '
Szokatlan szerepkörben
üdvözelhettük Várfi Andrást,
a polgármester egy közel fél
évszázados könyvből olvasott
fel ajelenlévőknek. Domokos
László, országgyűlési képvise
lő videofelvételen mondta el a
kedvenc meséjét. A különböző

oktatási intézmények alaposan
felkészítették a gyerekeket az
eseményre. Sokan többsze
replős előadással készültek
és a jelmezek is hangsúlyos
szerepet kaptak.

A Kner Tánc-Sport Egye
sület és a Körösmenti Tánc
együttes Alapítvány vezetői

"nagy fába vágták a fejszéjü
ket". A régi hagyományok
hoz híven alapítványi bált
rendeznek november 28-án
a Varga Lajos Sportcsarnok
ban. Ami újdonság lehet a
rendezvényen, hogy a két
táncszervezet növendékei és
tanárai is közös produkciókkal
rukkolnak elő. Már folynak az
előkészületek, így a táncosok
próbálják a kimondottan erre
a rendezvényre összeállított
koreográfiákat. A nézők egyéb
más mellett találkozhatnak
majd a magyar, az afrikai és
az ír táncokkal is. A bál mű
sorvezetője a Szombat esti láz
egyik zsűritagja, a sokszoros
magyar bajnok Pálinkó Lujza
lesz. Ha pedig minden a tervek
szerint alakul, akkor az Irigy
Hónaljmirigy is szórakoztatni
fogja a közönséget.

Mint mindenhol az or
szágban Gyomaendrődön

is már az új tanévet kö
szöntötték az iskolákban.
Szerkesz,tőségünk a Kis
Bálint Altalános Iskola
és Óvoda hivatalos meg
nyitóján járt.

A Hősök úton tartott
"nulladik napon" fegyel
mezett sorokban várták az
'iskola tanulói, hogy sorra
kerüljön abevonulásuk,
néhány csínytevő, azért
még megpróbált az udva
ron fogócskát játszani, kevés
sikerrel. Ami kötelező, az
mindenkire nézve az. Nincs
mese (csak a magyarórán),
bizonyos kötöttségekkel is
jár az élet. Szóval, az "iskola
feeling" már a hivatalos taní
tás elkezdése előtt megvolt.
Aztán jöhetett a protokolláris
rész is. Vár'fi András, a város
polgármestere köszöntötte a
gyerekeket, majd bemutatta

Becsöngettek Gyomán is

www.fibernet.hu
Telefonos ügyfélszolgálot: 1280

küldöttséghez csatlakozott
dr. Maticsák Sándor oktatási
dékán-helyettes is.

A tábor szakmai irányí
tását Kovács Erik László
etnográfus és dr. Szonda
István intézményvezető

látták el.
A tábor záró programja

volt, hogy a hallgatók részt
vettek a Tájházszövetség
Dél-alföldi Régiójának Ta
nácskO'zásán, Békésen 2009.
július 31-én.

Azt kívánjuk Iluska néni,
hogy még sok-sok nótát ad
jon át az utókornak!

még, amiért világéletében
rajongott Iluska néni: a gye
rekeket nagyon szerette és
a nótákat. Utóbbiak közül
is az egyik kedvenc a Ma
gas jegenyefán sárgarigó
fészek.

Magas jegenyefán sárgarigó
fészek.
Edes kis angyalom! De sze
retlek téged.
Az a sárgarigó könnyen
felszáll oda,
De én tihozzátok nem me
hetek soha.
Magas a házatok, kunyhóban
lakom én.
Hogyjárhatna hozzád ilyen
szegény legény.
IRej, pedig ha egyszer mi
hozzánk eljönnél.
Magas házatokba vissza
sose mennél.:!

munkájának megismerésé
re, melyhez önzetlen segít
séget nyújtott Hanzó Teréz,
néprajzos-muzeológus. Az
egyhetes táborba ellátogattak
a Debreceni Egyetem Nép
rajzi Tanszékének oktatói:
dr. Ujváry Zoltán profesz
szor emeritus, dr. Bartha
Elek tanszékvezető egye
temi tanár, dr. Lovas Kiss
Antal egyetemi adjunktus
és dr. Dénes Zoltán egye
temi docens. Az egyetemi

mesélnek az édesanyjukról.
Elmondták, hogy a mama
szegény családból szárma
zott, de szerencsésnek mond
hatta magát, amikor férjhez
ment, hiszen az édesapjuk a
környék egyik leghíresebb
prímása volt. Iluska néni

A város polgármestere
nem érkezett üres kézzel,
a virágcsokor mellett egy
kis anyagi segítséget is át
nyújtott a családnak. Gellai
Józsefné gyümölcstortáját
az ünnepelt is megkóstolta,
egyébként a képviselő-as

szony, amiben tud segít a
családnak.

egész életében a kétkezi
munkájából élt: meszelt,
tapasztott, napszámosként
a földekre járt dolgozni. Ta
lán a munka szeretete volt
az, ami miatt ilyen tisztes
kort megért édesanyánk
- mondták egyöntetűen a
családtagok. Két dolog volt
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Őszi kábeltévé akció! 3 990 Ff/ho"
Kábel TV Alap csomag - 33 szórakoztató csatorna:

+ Megbízható kép- és hangminőség. + Színvonalas kikapcsolódás.
+ Egyszerre több tévén keresztül nézhető adás! + HBO csak l 700 Ft/hó!

Az ajánlat 20 10. 12. 31-ig tartó hűségnyilatkozat vállalása mellett érvényes.
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Még a forró nyárhoz
kapcsolódó hír, hogy az
idén kilencedik alkalom
mal rendezték meg a nép
rajzi tábort, melyen 20 fő

egyetemi hallgató és helybeli
segítő vett részt. Az idei tábor
programja elsősorban a mú
zeumi tárgyak állagvédelmi
munkálatainak elvégzése volt,
illetve a digitális nyilvántar
tás alapjainak elsajátítása a
hallgatókkal. Lehetőség nyílt
a szarvasi Tessedik Múzeum

Túl a százharmadikon
Iluska néni a város második legidősebb lakója

IX. GyomaendrődiNéprajzi Tábor

A városban öten büszkél-
. kedhetnek azzal, hogy túl
vannak a 100. születésnap
jukon. Rácz Ferencné, Trubo
Ilona 1906. szeptember !O-én
Endrődön látta meg a napvi
lágot. Négy gyereke szüle
tett, de bizony hét unoka és
kilenc dédunoka is szerepel
már a családfán. A tavalyi
születésnapján még énekelt,
nótázott is, sajnos most már
gyengélkedik és a szeme sem
a régi. Három gyereke él
még Iluska néninek. Teréz,
László és Piroska közül utób
bi gondozza édesanyját éj
jel-nappal. Egyébként úgy
látszik, hogy a gének nem
hazudtolják meg önmagukat,
hiszen Piroska néni elárulta,
hogy ő is már 73 éves. Azt
viszont már mi tesszük hoz
zá, hogy két évtizedet simán
letagadhatna. Amadárcsontú
Iluska néni ma már nehezen
kell fel az ágyból, mi sem
zavarjuk sokáig, a gyerekei

_L.- _ ----------------
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sággal telik meg a terem. Ízes
beszéde tovább nyomatékosítja
mondanivalóját. Azt mondja,
hogy egy kicsit lightosabb,
azaz capuccinósabb mesével
kezd, aztán már nincs megállás
az Aranyfészek egyértelmű

utalás a női nemi szervre, de a
Csorba leán-on se kell sokat
gondolkozni, hiszen" csak az
az egy kicsi bundás üregecske
hiányzott a lába közül", aki
egyébként egy olyan·legénnyel
találkozik, akinek aJóisten ket
tőt adott (igen, abból) - meséli
Sebestyén. A sikamlós témákat
természetes bájjal, néha maga
is belenevetve a szövegbe adja
elő. Érdekesség az előadásá
ban, hogy néha-néha belesző

friss szavaka~, mint például
az internet. Enektudását is
megcsillantja a művész, a
hamisítatlan hangok min
dig jó ütemben törik meg az
egyébként sem unalmas me
séket. A vastaps folyamatosan
jár a mesemondónak, aki az
egészséges életmódot prefe
rálja. Mi másra vélnénk, hogy
elárulta azt is, miért büdös a
cigaretta. Az ördög belefingott
a dohányba - áll Sebestyén
István summás válasza.

aktív, lelkes résztvevők lehet
tek. Talpalávaló népzene és
Seprű Sári invitálására fer
geteges táncházas élmények
várták a gyerekeket. Végül
kedvünkre lakmározhattunk
afinomabbnálfinomabb őszi

gyümölcsökből,zöldségek
ből. szomjunkat pedigfrissen
préselt szőlőlével, musttal
olthattuk. Hisszük, hogy
népi hagyományainknak
emberré formáló erejük van,
s ezen alkalm(lk lehetőséget

adnak régi szokásaink fel
elevenítésére, újbóli átélé
s,ére - mondta Csere,nyecz
Eva, a Százszorszép Ovoda
vezetője.

-

Gyomaendrődön ven-
dégszerepelt Sebestyén Ist
ván, hivatásos mesemondó.
Csordultig megtelt a gyomai
könyvtár, a haUgatóságon kí- .
vül nevetéssel és életörömmel
is, ahogy a pajzán népmesék
értő fülekre találtak.

Sebestyén István a Tolna
megyei Kakasdon nőtt fel. Bu
kovinai szülők tizedik gyer
mekeként látta meg a napvi
lágot. Oskoláimat a hatvanas,
hetvenes években kezdtem, így
kitalálhatják, hogyelmúltam
már 18 - kezdi a bemutatko
zást az előadó. A közönségnek
elmesélte, miként és hogyan
indult el mostani ú~án. Sok
lehetősége nem lehetett, hiszen
gyerekkorában még nem volt
tévé, szülei őrizték a hagyo
mányokat, így a meséket is.
Ezeken nőtt fel ő is, akárcsak
testvérei. Gyomaendrődön A
szegényember bő/puskája című
CD-t, illetve a hozzátartozó
válogatott meséket tartalmazó
kötetét mutatja be, aminek feb
ruári premierjén Fábry Sándor
is közreműködött. A székely
nép csibészségét le sem ta
gadhatná Sebestyén, ahogy
belekezd az előadásba, huncut-

Csak felnőtteknek!

Mulatság a
;

Százszorszép Ovodában

"Kimentem én a szőlőbe,
rálépte111 egy venyigére, mus
tos lett a cipőm talpa, táncra
hív a zene hangja." Ezzel a
játékra hívogatóval és Seprü
Sári köszöntőjével, kezdődött

a Százszorszép Ovoda ud
varán a szüreti mula~ság,

melyre a Kis Bálint Alta
lános Iskola első osztályos
gyermekei is meghívást
kaptak. A melengető nap
sütésben szüreti dalokkal,
versekkel köszöntötték az
őszt, illetve egymást. A nép
viseletbe öltözött óvónénik
egy népi, szüreti játékot ele
venítettek fel a gyermekek
nagy örömére, hiszen ők is

Katona 1. Műv. Központ
Endrődi Tájház és Helytörté
neti Gyűjtemény a közalkalma
zottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet kultu
rális menedzser munkakör be
töltésére.

A munkavégzés helye: 5500
Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

A munkakörbe tartozó, illet
ve avezetői megbízássaljáró lé
nyeges feladatok:

rendezvények szervezése,
helytörténeti kiadványok szer
kesztése, múzeumi archiválási
előkészítő feladatok, kapcsolat
tartás a város területén működő

kulturális szervezetekkel
Pályázati feltételek:
Főiskola, 2/1993. MKM r.

szerint közművelődési szakem
ber II.: fóisk szintü művelődés

szervező (népmüvelő, közm.
ea.) szakképzettség, vagy taní
tói okJ. szerzett közművelődési,
népmüvelői szakkoll.képesí
tés, v. nem szakirányú fóisk.
végz. és a szakképzésben szer
zett felsőf közm.szakember, Y..
felsőfokú kulturális menedzser
szakképesítés,

A pályázat benyújtásának
határideje: 2009. október 31.

A pályázati kiírással kap
csolatosan további infonná
eiót dr. Szonda István nyújt, a
06/20/2380046 -os telefonszá
mon.

Pályázati
lehetőségek
GyomaendrődVáros Önkor

mányzatának képviselő-testülete

aBursa Hungarica Felsőoktatási

Ösztöndijpályázat keretein belül a
szociálisan rászoruló hallgatókat
havonta 3000 Ft-tal- az ,;;.' típus
esetén a2009/ 20lO-es tanév II.
félévében, a "B" típus esetén a
2010/201 l-es tanév 1. félévétől. 
támoga~a. A Bursa Hungarica
Ösztöndijpályázat ,;;.' típusára
azok az önkonnányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fel
sőoktatási hallgatókjelentkezhet
nek, akik aképzésre vonatkozó
keretidőn belül, teljes idejű (nap
pali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredménye
ző mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felső

fokú szakképzésben folyta~ák

tanulmányaikat.
"B" típusára azok az ön

konnányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrá
nyos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek, akik:

a) a 2009/2010. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások; vagy

b) felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intéz
ménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek; és a20IO/20ll.
tanévtől kezdődően felsőokta

tási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alap
fokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni. A pályá
zat benyújtási határideje: 2009.
október 30.

További infonnációkat a
www.gyomaendrod.hu honla
pon talál.

www.fibernet.hu
Telefonos ügyfélszolgálaf: 1280

kompetenciafejlesztést ismer
tette.

Takácsné Rojik Gizella
szakmai vezető a Ró?sahegyi
Kálmán Kistérségi Altalános
Iskola szakmai programját mu
tatta be.
. Dinya Lívia a Kis ~álint

Altalános Iskola és Ovoda
tanára a kompetencia - ala
pú oktatás tapasztalatainak
és további kiszélesítésének
lehetőségeit mondta el.

A 2009/201O-es tanévben a
programban résztvevő intézmé
nyek megkezdték akompetencia
alapú oktatás módszertanának
és eszközeinek széleskörű el
terjesztését, a pedagógusok
módszertani kultúrájának
korszerűsítését, a tanulók
képességeinek és kulcskom
petenciáinak egyénre szabott
fejlesztését és megerősítését

tájékoztatta sferkesztőségünket

a Kis Bálint Altalános Iskola és
Óvoda Nevelőtestülete.

gyűlési képviselő amegye
oktatásszerkezetének változását
ismertette.

Woljité dr. Borsi Julianna
közoktatási tanácsadó arról
beszélt, hogy miért érdemes
csinálni, hogyan járul hozzá
a projekt a fejlesztéspolitikai
célok eléréséhez.

Puskás Aurél szakmai veze
tő, aki az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft-től

érkezett, előadásában a hálózati
tanulásról és alkotó közössé
gekről beszélt röviden.

A kompetencia alapú ok
tatás bevezetését legjobb és
leghatékonyabb a legkisebbek
nél, az óvodásoknál kezdeni
- hangsúlyo~ta előadásában

Csere;nyecz Eva, a Százszor
szép Ovoda tagintézményének
- vezetője.

Dr Kovács Béla igazgató
előadásában a felmenő rendszer
középiskolai szintjén történő

kompetencia - alapú oktatást,
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Most váltson ADSL-ről kábel internetre!
+ 6 Mbit/s .. letöltési sebesség (garantált l Mbitjs) ,
+ 1 Mbit/s .. feltöltési sebesség (garantált 0,5 Mbit/s) csak 3 990 Ff/ho

Az ajánlot FiberNet Kábel TV előfizetés mellett. 2010. 12. 31-ig tartó hűségnyilatkozot

vállalása esetén. kizórólag új internet előfizetőkreérvényes. p: FiberNet
Ko~mvntl.,,·,<o 1.,

30 napos
róbaidőszakkal!*

Közösen pályáztakaz oktatási intézmények

ARózsahegyi Iskola diákön
konnányzata atanév első pénte
kén tartotta hagyományos, őszi
túráját. Megalakultak acsapatok,
nevet választottak, megtanulták a
csatakiáltásokatés indultak leküz
deni az akadályokat. Az ügyességi
és tennészetismereti feladatok
után aktív pihenéssel várták a
gyerekekaz eredményhirdetést,
ahol minden csapatjutalomban
részesült. Szorosan az iskola
életéhez tartozik, hogy közel 2
millió forint értékben a Szülői

Munkaközösség támogatásával
udvari játékokatvásárolt aRózsa
hegyi iskola. A gyerekek öröm
mel vették birtokba az őrtomyot,

mászókát, hintát, babaházat, és a
függöhidat. Hamarosan megér
keznek a pihenőpadok is.

Jól indult a tanév

_1- _

2009. augusztus 29-én a Ka
tona József Művelődési Köz
pontban projektnyitó konferen
cia megrendezésére került sor,
ugyanis Gyomaendrőd Város
Önkonnányzata eredményesen
pályázott aNemzeti Fejlesztési
Ügynökség által aTársadalmi
Megújulás Operatív Pr9gram
keretén belül közzétettTAMOP
3.1.4-08/2 Kompetencia alapú
oktatás, egyenlő hozzáférés
Innovatív intézményekben
című kiírásra.

A projekt végrehajtásában
résztvevő szervezetek: Kis Bá
lint Általános Iskola és Óvo
da, Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium,
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola. A rendezvényt
Várfi András Gyomaendrőd

város polgánnestere nyitotta
meg, majd szakmai előadá

sok sorozatával folytatódott a
konferencia.

Domokos László ország-



AI -JiiPmörifl6 ---------------------- _____________________ Sport - Kék hírek ---"__

Balesetekvárosszerte

pótselejtezőtjátszanak, kivé
ve a legrosszabbat. Szóval,
ezekről a dolgokról l11Íntha
megfeledkeztek volna egye
sek. Matematikai esély még
l11Índig van, hogy kijussunk
Dél-Afrikába, de ki gondol
ja komolyan, hogya létükért
küzdőportugál csapatot, vagy
a csoportot vezetőDániát sa
ját környezetükben megver
jük. Az MLSZ egy dolog miatt
dicsérhető, remekül szervezte
le a mérkőzéseket, így még
a csoportseiejtezőkfelénél is
bizakodhattunk. Az viszont
óriási baki volt, hogy Erwin
Koeman szerződését már most
meghosszabbították. Semmi
gond nincs a holland szakem
ben-el, de egy igazi értékelést
csak akkor lehet megtenni,
ha lezárult egy sorozat. A ki
válóan felépített marketing
- ezután a két meccs után
- összedőlni látszik, hiába
is próbálják meg szépnekfel
festeni az eddig történteket.
Nem léptünk egy tapodtat sem
előre! Albániánál és Máltá
náljobbak vagyunk, de még
a nemzetközifutballmezőny

közepétől is fényévekre va
gyunk. Ez tény, a többi csak
szemfényvesztés!

Hamisak a"babák"

között tudnak készülni az után
pótlás-csapatok. Megtekintette
a szálláshelyet, a futballpályát,
a sportcsarnokot és a furdőt is.
Abszolút megfelelőnek találta
a városban található feltéte
leket, így hosszútávon is azt
gondolják, hogy megtalálták
a helyszínt az edzőtáborok le
bonyolítására. Bélteki János
hozzátette: a temesváriak eddig
Debrecenben tréningeztek a
holtszezonban, ezért is kell .
Gyomaendrődnek sikerként
elkönyvelnie, hogy ezentúl
nálunk készülnek.

gyal' gólhoz. Az núndenesetre
kiderült (ha eddig nem tud
tuk), hogy a magyar csapat
nak két, bármelyik európai
topcsapatban is helyet köve
telőjátékosa van: Juhász és
Dzsudzsák. De kanyarodjunk
vissza a magyar álmokhoz. A
mérkőzést sugárzó kereske
delmi csatorna hangzatosan
hirdette a meccseket: ,,24 év
után kijuthatunk a világbaj
nokságra". Ez igaz is volt, de
könyörgöm, mennyi esélyünk
volt? Igaz, hogy hat meccsen
szereztünk 13 pontot, de ebből

egy tucat Albánia és Málta
oda-vissza legyőzése volt. A
második pozíciónkat a cso
portban annak köszönhettük,
hogy születtek meglepőered
mények. Amikor igazán oda
kellett volna tenni magunkat
(ld: Svédország és Portugália
ellen), akkor még egy soványka
pontot sem tudtunk szerezni.
Csak a komoly szakújságírók
jelezték, bizony ez még ne111
a Kánaán, arról nem is be
szélve, hogya csoport első

helyére - valljuk be - reális
esélyünk sosem volt. Márpedig
a világbajnokságra egyenes
ágon csak így kerülhettünk ki.
A második helyezettek még

A nyáron a Politechnika
Timisoara három fiókcsapata is
Gyomaendrődön készült fel a
következő szezonra. A temes
vári fiatalok a Szilvia Panzióban
székeltek, majd onnan jártak
ki minden nap az edzésekre.
A panzió tulajdonosa, Bélteki
János elmondta, hogy sport
kapcsolatai révén került kap
csolatba a román futballklubbal.
A temesvári csapat szakmai
igazgatója Viorel Visan még
a tavasz folyamán látogatott
Gyomaendrődre, ahol felmér
te, hogy milyen körülmények

Gyomán edződteka románok

Vége a szemfényvesztésnek!
Helyére került a magyar labdarúgó-válogatott

Volt nagy láz hat lejátszott
vb-mérkőzés után. A válo
gatott második helyen állt a
csoportjában, mindenki arról
beszélt: gyerekek, ez komoly,
kijuthatunk a vb-re! Követ
kezhetett két hazai mérkőzés
a svédek, majd a portugálok
ellen. Szeptember ötödikén
Ibrahimovic a 94. percben
törte szét a magyar álmokat,
majd a rákövetkező hét szerdá
jánjöhetett Portugália. Igazi
zsenik az ellenfél soraiban. C.
Ronaldót lehet szeretni, vagy
utálni. Az mindenestre tény,
ellenünk nem villogott, de azért
megmutatta, ha van kedve (és
persze területe) játszani, akkor
kevesen tudják velefelvenni a
párharcot. Deco most "kar
csú" volt, mint ajegenye, de
vitathatatlanul klasszis, miként
hátul Carvalho és B. Alves
rendületlenül tette a dolgát.
Az utolsó tíz percre beszálló
Naniról, akkor még nem is
beszéltünk... Pepe már a 9.
percben eldöntötte a mecs
eset, utána esélyünk sem
volt a gólszerzésre, egy-két
szabadrúgásunk volt csak ve
szélyes, de lássuk be, Fortuna
istenasszonyának jókedvére
is szükség lett volna egy ma-

tosan állandónak tekinthető

a résztvevők száma. Szendrei
László az esemény szervező

je elmondta: volt olyan év,
amikor pénzügyileg gyengén
álltak, de olyan népszerű a
gyomaendrődi helyszín, hogy
a versenyzők szinte kiköve
telték a megrendezést. A dí
jakat egyébként Kner Izidor
dédunokája adta át, a hazaiak
pedig a coubertini eszmét kö
vették, azaz nem a győzelmet,

hanem a részvételt tartották
fontosnak.

Magyarország három leg
nagyobb bridzsversenyének
egyikét sikerül megszervezni
évről-évre a városban. Míg
máshol sorra szűnnekmeg a
tornák, addig nálunk folyama-

Hosszúra egészen
pontosan 1990-ig - nyúlik
vissza a Kner-kupa törté
nete. Azóta minden évben
Gyomaendrődön gyűlnek

össze az ország, sőt a hatá
ron túlról érkező bridzsesek.
Idén szeptember közepén is
~zt tették a megújult Körös
Etteremben. 41 pár és 19 csa
pat nevezett az idei kupára,
a két versenynapon 16 óra
tiszta játékidőt lehetett szá
molni. Az esemény szervezői

büszkék lehetnek rá, hogy

."Vizes" akció

;

Oriási siker Csehországban
A kajakosok négy arannyal tértek haza; az Olimpiai reménységek versenyéről

Szeptember l2-13-án a cseh- Körös Kajaktól három ver- egység tagjaként. Tótka Sán
országi Racicében rendezték senyző vívta ki a részvétel dor ezenkívül 17 évesekkel
meg az Olimpiai Reménységek jogát, mindannyian döntősök egy hajóban 500 méteren
Versenyét 14 európai ország lettek. A 15 éves Tótka Sán- ötödikként ért célba. Gellai
és Ausztrália részvételével dor két egyéni versenyszám- Tamás a Körös Kajak harma
a 15-17 éves korosztály ka- ban is (500 és 1000 méteren) dik versenyzője a 15-16 évesek
jakosai és kenusai számára. aranyérmet szerzett az igen között négyes hajóban 7. helyen
Magyarország és ezen belül erős nemzetközi mezőnyben. végzett. Városunk kajakosai
a Körös Kajak nagyszerűen Kiss Csaba a 17 évesek között ezzel az összes magyarorszá
szerepeit. Szinte minden ver- szintén két arannyal gazdagí- gi egyesület közül a legtöbb
senyszámban álltak magya- totta a magyar éremtáblázatot aranyérmet hozták el. A három
rok a dobogón, volt, ahol két 1000 méteren párosban, 500 gyomaendrődi sportoló edzője

egység is. A gyomaendrődi méteren pedig egy négyes Kovács Gábor.

Udvarias vendéglátók

A három muskétás: Kiss Csaba, Gellai Tamás, Tótka Sándor

A Szarvasi Rendőrkapi
tányság rendőrei 2009. au
gusztus 30-án "vízirendészeti
akció" keretén belül ellen
őrizték a halászattal, horgá
szattal, valamint hajózással
kapcsolatos szabályok be
tartását a Hármas-Körösön,
a folyó mezőtúri komp és a
békési kikötő közötti szaka
szán. Az akció a békési és a
tiszai vízirendészeti rend
őrkapitányságokbevonásá
val, az illetékes halőrökkel,

valamint a Körös-Maros
Nemzeti Park természet
védelmi őreivel közösen
került végrebajtásra, mely

során közel 100 fő lett el
lenőrzés alá vonva. Az ak
ció eredménye: 20 esetben
horgászattai, halászattal
kapcsolatos szabálysértés
miatt, 3 esetben hajózási
szabályok megsértése miatt
készült feljelentés, továbbá
szabályt sértett a szarvas
mezőtúrközötti komp üze
meltetője is, mivel a komp
nem rendelkezett a vízi
közlekedéshez szükséges
érvény~s "kompbizonyít
vánnyal" (műszaki enge
dély). A komp a szükséges
engedély beszerzéséig nem
üzemel.

Szeptember l7-én es-
te 2100 óra körüli idöben
Gyomaendröd belterületén a
Szarvasi utat a Kondorosi úttal
összekötő fóldúton közlekedő

tehergépkocsi letért az úttestről

és egy viUanyoszlopnak üt
között. A tehergépkocsi it
tas állapotban lévő vezetője

a balesetben nem sérült meg.
A jármüben kb.1 millió, a vil
lanyoszlopban kb. 150.000 Ft
anyagi kár keletkezett.

Szeptember 28-án Gyoma
endrődön a Fő utcán egy ka
pubejáróból szándékozott a
46-os számú föútra kihajtani
egy személygépkocsi a hozzá

kapcsolt utánfutóval, miköz
ben nem biztosította az el
haladási elsőbbséget a neki
merőlegesen jobbról a kerék
párúton elektromos kerékpár
ral közlekede személynek és
összeütköztek. A kerékpáros a
baleset következtében 8 napon
belül gyógyuló könnyU sérülé
seket szenvedett.

A Szarvasi Rendőrkapi

tányság lakossági feljelentés
alapján nyomozást rendelt el
ismeretlen tettesek ellen, akik
2009.08.3 l-én a délelőtti órák
ban gyomaendrődiLidl Áru
házban 20.000.- Ft értékben
hamis Sodexo Pass ajándék
utalvánnyal fizettek. Szintén
2009.08.3l-én délután bejelen
tés érkezett a Gyomaendrődi
Rendőrőrsre, mely szerint a
gyomaendrődi Color Shop pa
pír-írószer boltban két isme
retlen személy hamis 10.000.
Ft-os bankjeggyel akar fizetni.
A helyszínre érkező rendőrök

előállították a hamis pénzt fel-

használni szándékozó két nőt.

A rendőri intézkedések során
megállapítást nyert, hogy az
előállítottkét mezőtúri lakos
további gyomaendrődiüzle
tekben több hamis 1O.000.-Ft
os bankjegyet, illetve ajándék
utalványt használt fel, vagy
szándékozott felhasználni. A
két személy megalapozottan
gyanúsítható "készpénz-he
lyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés", valamint "pénz
hamisítás" bűncselekmények
elkövetésével, őrizetbe vételük
mellett a Szarvasi Rendőrka
pitányság folytatja a bünte
tőeljárást.

Személybiztonsági szolgáltatást,
vagyonvédelmet, magánnyomozást,

eégek leinformálását vállalom.
Hermann Mihály, 20/388-2263;

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

A Katona József Művelődési Központ

utcafronti épületében kb. 15 m2-es iroda kiadó.

Érdeklődni lehet: 66/283-524; 70/635-3345

Az iroda megtekinthető: hétköznap 8-16 óráig

A gondozott kertér ,
kaszálás, nyírás, parlag-fűmentesítés
elhagyott telkek rendbetétele 
facsemete ültetése, park- és erőtele:\?ítés

szántás, rotálás, magágy-előkészítés fihpagvetés
veszélyes és egyéb fák vágása, roetszése, pe metezése
vízi létesítmények (stég) építése

Hermann Mihály
20f.J88-2263

hermannkert@fibermail; f-ax: 66/61O-Ll-19 ~ "'

Stanc-
és szitaforma,

szitázás

RÓZA KFT.,
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

- -----------------
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A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért

A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért elnevezésű környezetszépítési verseny immár negyedik alkalommal került megrendezésre. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva
2009-ben is hét kategóriában lehetett a versenyre nevezni, és ezen belül megkülönböztettük a családi házak és a társasházak nevezését. Egy-egy ingatlan környezetszépítésével
csak egy nevező által kiválasztott kategóriában lehetett nevezni. A versenyre nevezett ingatlanokat négytagú zsűri értékelte szem előtt tartva a környezetalakítás összhatását.
Minden évben új bizottsági tagok értékelik a nevezett kertrészeket, így a 2009-es évben a zsűri tagjai voltak: Hangya Lajosné, Kovács Béla, Gellai József, Lehóckyné Tímár Irén
önkormányzati képviselők.A helyezések és a díjak a zstíritagok önálló értékelése által O-40 között adományozott pontszámok összesítése alapján kerültek megállapításra, vagyis
az elérhető maximum pontszám 160 pont volt.

A versenyre 38 családi ház, 2 társasház, 3 nevelési-oktatási intézmény, 5 szociális intézmény, I vállalkozás és egy utca lakóközössége jelentkezett.
A díjakat Várii András polgármester és Hangya Lajosné képviselő adta át az augusztus 20.-ai rendezvény keretében.
I. A legszebb virágos közterület kategóriában:

Családi házak előtti alkategóriában l. helyezést ért el holtversenyben Tóth Péterné és Tóth Gáborné alatti lakos, ezért jutalmul az emléklap mellett egy-egy
1l000,-Ft-os vásárlási utalványt vehettek át. .
Társasház előtti alkategóriában: I helyezést ért el Németh József és neje, így az emléklap mellett egy 10000, ft-os vásárlási utalványt adományozott a zsűri

részükre.
II. A legszebb virágos kert kategóriában: r. helyezést ért el holtversenyben Nagy Pálné, Szujóné Somogyi Ágnes, Icsa Imréné, ezért jutalmul az emléklap mellett egy-egy

10000,-Ft-os vásárlási utalványt vehettek át.
III. A legszebb virágos intézmény kategóriában:

Nevelési-oktatási intézmény esetében: I. helyezést ért el a Gyermekliget Nonprofit Kft, ezért jutalmul az emléklap mellett egy 15000,- ft-os vásárlási utalványt
adományozott a zsűri, valamint a későbbiekben fazekas mester által készítl1,tt virágtartót is átvehet az intézményvezető.

Egyházi, egészségügyi, szociális intézmény esetében: I helyezést ért el az Oszikék Idősek otthona, ezért szintén azonos ajándékot vehetett át az intézményvezető.

IV. Legszebb virágos homlokzat kategória: .
Családi házak kategóriájában l. helyezést ért el Duzs Károly, ezért az emléklap mellett egy 6000,-Ft értékű kaspót vehetett át.
Társasházak kategóriájában a Fő úti társasház lakóközössége lett az első, ezért az emléklap mellett egy 6000,-Ft értékű vásárlási utalványt adományozott a zsűri.

V. A legszebb virágos vállalkozás kategóriájában: l. helyezést ért el a Zöld Cukrászda, így a virágosítási munkájuk elismeréseként az emléklap mellett egy 6000.-Ft értékű
vásárlási utalványt adományozott zsűri.

VI. A legszebb virágos utca kategóriában a VI. kerület lakóközössége nyert, így az emléklap mellett 5 db hamisciprust, valamint egy ajándék virágtartót vehetnek majd át.
VII. A különleges belső kert kategóriában I. helyezett lett holtversenyben Szilágyi Sándor, valamint Hanyecz Lászlóné, ezért az emléklap mellett egy-egy 10000,-Ft értékű

utalványt vehettek át.

Összességében elmondható, hogy a verseny értékelése, pontozása nehéz helyzet elé állította a zstíri tagjait, mivel egy-egy helyezett között csak minimálisak voltak a kü
lönbségek, másrészt minden kerten látszott a kert iránti szeretet. Az önkormányzat e versenyt nem csak azért rendezi meg évről évre, hogy a nevezők megméretessék magukat,
hanem e versenyen keresztül támogatja a város, ~zokat a lakosokat, akik pozitív hozzáállásukkal, környezetük szebbé tételével hozzájárulnak a vendégváró, kultúrált városkép
kialakításához, és másokat is erre ösztönöznek. Oszintén reméljük, hogy e verseny segítségével sikerül majd e szemléletet, mind szélesebb körben kiterjeszteni.

Kedves gyomaendrődi és dévaványai lakostársak !

Következő könyvem adatgyűjtéséhez szeretném kérni az Önök segítségét.
2010-ben, a román katonai kivonulás, a szégyenletes Trianoni-békediktátum 90. év

fordulójára szeretném megírni és megjelentetni a " Romáll katollai megszál/ás Gyomáll,
Elldrődöll és Dévavállyáll 1919-1920" c. könyvem.

1919. áprilisában az - Antant-hatalmak tiltása ellenére - a Román Királyi Hadsereg
minden hadüzenet nélkül felvonult az általuk elképzelt (óhajtott) Nagy - Románia tiszai
határvonalára. A Nemzetközi jogot felrúgó román katonai vezetés hazánkra, a Tiszántúlra
eresztette rabló, erőszakoskodó csapatait. A túlerőben lévő ellenséggel szemben a gyen
ge magyar Vöröshadsereg visszavonulóban volt. Kisebb ellenállásra mindenütt számít-

; hatott az ellenség.
Román katonai áldozatokról, sebesültekről kevés adataink vannak, de arról van isme

retem, hogy egy-egy eseményt követően a román megtorlás nem maradt el. Mint oly sok
esetben a vétlen polgári lakosságon állt bosszút a megszálló román katonai hatóság.

A román katonai vezetés kíméletlen megtorló intézkedést foganasított Dévaványán:
1919. április 28-án du. 5 órakor, a dévaványai római katolikus templom falánál a

megszálló román katonai hatóság agyonlövette : Bukva János 37 éves, Cs. Kovács
Antal 38 éves, Rózsa Bálint 45 éves dévaványai lakosokat.

A megszálló román katonai megtorlás másnap is folytatódott:
1919. április 29-én de. 8 órakor, a dévaványai római katolikus templom falánál

agyonlövette : Kovács Sándor 23 éves, Győri Imre 24 éves és Győri Antal 20
éves, Dévaványán dolgozó vésztői illetékességű lakost.

A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
tájékoztatója

Alapítványunk 1998 óta működik Gyomaendrődön.Célja
,hogyaTérségi Szociális Gondozási Központ által működ

tetett alap és szakosított ellátási formákban résztvevő idős

személyeknek amindennapjaik élhetőbbé váljanak illetve
ellátásuk színvonala emelkedjen. Céljaink között prioritást

élvez hogy idős ellátottaink eljussanak az intézményi illetve
a városi kulturális rendezvényekre is.

Alapítványunk közhasznú, a működést az adózók által felajánlott 1%, ado
mányok illetve pályázatokon nyert pénz biztosítja.

A kuratórium tagságában ez évben történt változás. 2009. május 20. napjától
az elnök Kissné Szabó Gizella, titkár Véháné Jánosík Zsuzsanna, kuratórimi
tagok Hangya Lajosné, Palercsik Vincéné, és Czikkely Imréné lettek.

Ezúton köszönjük meg a támogatásokat és kérünk mindenkit, akinek a lehe
tőségei engedik a továbbiakban segítse munkánkat.

Tiszetelettel:
Kissné Szabó Gizella

kuratóriumi elnök

Apróhirdetés
Ebből a testet lelket megnyomorító könyörtelen szenvedésből kijutott a vétlen gyomai

és endrődi eleinknek is :
1919, július 23-24-én, a Mezőtúr alól visszavonuló rabló román csapatok lelőtték:

Erdi László, Kereki András és Király József gyomai lakosokat.

Azzal a kéréssel fordulok a T. gyomaendrődi és dévaványai lakostársakhoz, hogy akik
felismerték hozzátartozóikat, rokonaikat - kérem jelentkezzenek megadott elérhetőségem
valamelyikén. Kérem, ha van családi feljegyzés-visszaemlékezés, anyakönyvi kivonat,
fénykép a hozzátartozóikról, úgy azt is szíveskedjenek hozzám eljuttatni.

Tisztelettel kérem a T. gyomai-, endrődi-, és a dévaványai lakostársakat, ha tulaj
donukban van a román megszállással kapcsolatos régi újság, fénykép, röplap, vagy a
településen valamilyen megtörtént eseményről tudnak, úgy arról legyenek kedvesek
informálni.

Egyben kérem a segítségüket abban is, ha van az 191O-es 20-as évekből Gyomát,
Endrődöt, Dévaványát bemutató képeslapjuk - úgy azt is legyenek kedvesek jelezni. A
hozzám eljut.!atott dokumentumokat, képeket szkennelés (és fénymásolás) után visz
szajuttatom Onökhöz.

Segítségüket ezúton is hálás szívvel megköszönöm

Tisztelettel és üdvözlettel:
Dr. Ágoston Sándor történész-tanár

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 5.
Tel/fax: 66/220-091 (17 óra után)
E-maii: agostoll.salldor@dktv.ltu

Tisztelt Szülőkl

Ki 'ne szeretné, hogy a
gyermeke jobban teljesítsen az
iskolában és sikerélményekkel
térjen haza az iskolai órákról?
Korrepetálás, felzárkóztatás,
egyéni fejlesztő foglalkozá
sok, akár már a következő

napra, dolgozatokra, verse
nyekre. Ezen kívűl középisko
lai felvételire való felkészítés,
tehetséggondozás általános
iskolásoknak. Iskolai dolgo
zatlapok megrendelhetők!

Tel: 0630-856-3218

(Lakossági apróhirdetésiiket
egységesen 500fórintért közöljük
maximum 400 karakter terje
delemben. Ké/jük, hirdetésiik
szövegét és dijátjuttassák efszer
kesztőségiinkbe: Gyomaendrőd.

Szabadság tér 1)
A Gyomaendrődi Hírmondó
hirdetési tarifái

l/l oldal: 40.000 Ft
1/2 oldal: (27,7 x 16,85) 20.000 Ft
1/4 oldal: (13,4 x 19) 12.000 Ft
1/8 oldal: (13,8 x 9,3) 6.000 Ft
1/16 oldal: (6,9 x 9,6) 4.000 Ft
1/32 oldal: ( 4,35 x4,35) 2.000 Ft
l. oldal
100 %-os felár, színes
8. oldal
50 %-os felár, színes

Gyomaendrődi Hírmon
dó közéleti havilap.
Kiadja: Katona József Mű
velődési Központ, Endrödi
Táj ház 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. Telefon/·
fax: (66)581-237. elektro
nikus levél: hirmondo@
gyomaendrod.hu. Hirde
tésszervezés: Varjú Zoltán,
telefon: (30) 349-63-66.
Terjeszti: Fazekas Jánosné
vállalkozó, telefon: (30)
481-52-32.

-~-------------- -----------------
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Gyula, Kossuth u.6.
Tel.: 66/362-620
20/580-81-08

''hogy nyugodtan ülhessen autójába"

Hizó Béla
Ügyvezető

2009.10.07. 17 óra- Gyoma- Katona Műv. Ház
2009.10.07.18 óra- Endrőd-Déryné Műv. Ház

Elméleti képzés: 44.700 Ft. helyett csak 14.700 Ft.
Vezetési óra: 2.900 Ft. helyett csak 2.200 Ft.

KIHAGYHATATLAN A K C I Ó!
A Gyulai l.Sz.Gépj.Vez.Képző Kft Tanfolyamot indít

Óriási Kedvezményekkel!
Minden Kategóriában,

Részletfizetéssel !

11 oktató, 10 féle autótípussal várja jelentkezésed.
Jelentkezz a tanfolyam napján személyesen,

illetve telefonon: Meizner Ivett ügyintéző: 06-30/863-6992- es
telefonszámon

------------------ Hirdetés ----

r UTD5
~~KaLA

/JAZ EMBER AZ ÉLETBEN EGYSZER TANUL MEG VEZETNI, ÖNMAGADDAL !

SZEMBEN LÉGY IGÉNYES, fl
VÁLASSZ BENNÜNKET"

KRESZ oktatók: Góg János, Hizó Béla,

Várjuk Jelentkezésed!
Tisztelettel:
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züreti Kiállítás
a Nyugdijas Kertbarát Kör közreműködésével.

A kiállítás megtekinthető:

2009. október 16-án 8-18 óráig,

október 17-én pénteken 8-12 óráig.

"

H.ész:.~t~s "'~.tét~.~krö. érd~k.ödjön üz:.~tünkb~n

-r~I~I77c:.~ -rá"Icc>~le':!st~C::""I7.1lcal
.E3ékés;c:s;é3I#:>é3I GJ"Ó17í ~ LI_ 6_ , __1_ :66./442-755

II#e>#:>1""I:20./337-80"'0; 20./9-629-68'"

LE~"'C» B
Z ETE

Ő I ÁRU É EZETT
HOSSZÚFELSŐK-NADRÁGOK
GYEREKRUHÁK - MELEGÍTŐK

PULÓVEREK - ELLÉNYEK
BÁTOK

PLOSS JA TÉKO K
Enclrőcl Fő út - lVlikes út sar~k

Nyitva tarlá s :
Héffőtől - Péntekig: 8_30--'2_00-;g - -'3.30--'7.30-;

Szombat: 8.30--' 2.00-;

"12. Oszi Tárlat
a Városi Képtárban

Megnyitó:
2009. október 21. szerda 17 óra

A kiállítás megtekinthető

november 20-ig h~tköznap 9-17 óráig

-'----------- ---------------:-'-
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