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Uj szemeket kapott a város

Ugyanolyan fontos szerepetjut a belvízvédelemnek; mint a kóbor kutyáknak

Ha nincs a tűzvész, nem ünnepelnek
A jubileumra megújult a Holler

•

is korszerűsítették, ezzel
egyidőben zárt parkoló is
létesült. A betérő vendégek
nek azonban a legnagyobb
változást a földszinti étterem
és a kiszolgáló pult átépítése
jelentette.

(Folytatás a 3. oldalon.)

,
r

Amegyei hírportóI

zat korábbi felújításakor az
évszázados arculat megma
radt, belül azonban szinte
minden korszerűsödött. Fel
újításra kerültek a szállodai
szobák, kiépítésre került a
víz- és szennyvízrendszer,
valamint a fűtési rendszert

Paktum és punktum
Górcsőalatt a város és térségének foglalkoztatási helyzete

Január közepén rendezték illetvearégiópolgálmestere~ ön~

meg Gyomaendrődön a térség kormányzati dolgozói, vállalkozó~
(Gyomaendrőd, Hunya, Ecsegfalva, munkáltatói kaptak információkat,
Dévaványa) foglalkoztatási helyze- egyebek mellett az új jogi szabá
tét taglaló tOmmot Azeseményen lyozá.sokróL atámogatási rendszer
középpontbakerültaBékésMegyei változásáról
Foglalkoztatási Paktum szerepe, (Folytatás a 2. oldalon.)

Ünnepélyes keretek
között került átadásra a
gyomaendrődi Körös Étte
rem és Szálloda, amit egyéb
ként a városban mindenki
"Holler" néven ismer. Tavaly
alapos ráncfelvarráson esett
át a létesítmény, a homlok-

ZÖLDPARK Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Telefon: 20/27-88-176

Zöld felületek,
kertek kaszálása,

gépi fűnyírása.

Fák gallyazása,
gallyaprítás egész évben,
akár éves szerződésselis.

Várkonyi Zoltán, Kürti
Péter, Vasas Zoltán és Gellai
Imre látja el a feladatokat
az év elejétől.

(Folytatás a 4. oldalon.)

város arculatának a megőr
zése, szépítése a fő feladatuk.
A településőrök foglalkoz
tatási lehetőségét pályázat
útján nyerte el a város.

komfortosabb lehetőséget,

szolgáltatásokat biztosít a
lakók számára. Az épület
ben külön foglalkoztató,
étkező, könyvtár, társalgó
és orvosi szoba is segíti a
fogyatékosok életét.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Harminc fő nappali el
látását biztosító épületet
kaptak a gyomaendrődi fo
gyatékosok. Az új telephely
ünnepélyes keretek között
történő átadására 2010. ja
nuár 22-én került sor. Az
52 millió forintos beruházás

Gyomaendrőd önkor
mányzata január l-től négy
fő településőrtfoglalkoztat
a városban. A lakosság biz
tonságérzetének a növelése, a
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Együtt a politika és a pálinka kóstolása Új otthonra leltek a fogyatékosok

örömmei nyugtázta a beruhá
zás átadásakor, hogy a tele
pülésre is érkezett pénz uniós
forrásból. hiszen sokszor nem
így érzi a térség lakossága. Az
épületben külön foglalkoztató,
könyvtár, étkező, társalgó, or
vosi szoba áll a fogyatékosok
rendelkezésére.

összesen 46 714 942 Fttámogatást
biztosí~: továbbá Gyomaendrőd
Város OnkOlmányzata saját erő
ként költségvetéséből biztosítja
a további szi.ikséges fon-ást. A
műszaki átadás már lezajlott,
a pályázat elszámolására 2010.
január hónapban került sor.

Qont .. okosan

telefon (06 66) 581 480

került sor fellyításra, amegépített
utak pedig a következőek: Bem
4tca, Napkeleti utca, Toldi utca,
Ujkeli sor. Atámogatásból épített
út hossza összesen Ul7 km, a
fellyított útszakasz pedig 0,536
km hosszú. A beruházás meg
valósításához az Európai Unió

az ő komfortjukat szolgálja.
Hozzátette, 2002. óta folyik
a városban a fogyatékosok
nappali ellátása az intézmé
nyükben, most a pályázati és
a fenntartói hozzájárulás ré
vén komoly, minőségijavulást
tudnak felmutatni. Domokos
László országgyűlési képviselő

Gyomaendröd. Fo út 194.

K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 33 5
www.kh.hu bank@kh.hu a KBC csoport tagja

-+ gyors ügyek sávja -+ hiteltanácsadás -+ befektetéstervezés -+ biztosítások

Városunk önkormányzata a
2008. évben nylytotta be pályá
zatáta DAOP-2008-3.U/B kód
számú pályázati fellúvás alapján a
Qél-alföldi Regi<~nális Fejlesztési
Ugynökséghez, Utépítések és fel
újítás Gyomaendrődön címme!.
Apályázat támogatásáról 2009.
év nyarán kapt1.mk értesítést, a
támogatási szerződés 2009. 10.
21-én lépett hatályba. A város
honlapján és a helyi lyságok
ban is ismertetésre került már
korábban, hogy Gyomaendrőd

Város Önkol111ányzata a pályá
zati támogatásból l utat fellyít
tathat, illetve 4 utat építtethet.
A Sebes György utca esetében

Gyomaendrődön a
Magtárlaposi utca 11-17. szám
alatti épület, mintegy 52 millió
forintos összköltségű beruhá
zást követően került átadásra.
A tavaly nyáron még hasz
nálaton kívüli ingatlan teljes
renoválást kapott, kivül-be
lül megújult. Az ünnepélyes
megnyitón Mraucsik Lajosné
kiemelte: "segítenünk kell a
fogyatékosokat abban, hogy
az ép emberekhez hasonló
életet élhessenek". A Térségi
Szociális Gondozási Központ
vezetője hozzátette, hogy amost
átadott épület minden tekintet
ben segítséget fog nyújtani a
hátrányos helyzetben élőknek.

Amozgásukban korlátozottakat
akadálymentesített feljáró se
gíti, valamint az épületen belül
a folyosók, a fürdőszobák is

,
nagy szam
meglévő pénzre is!

Útépítések és felújítás
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munkaerő-piaci helyzet, leg
inkább a munkahelyek meg
tartása került a középpontba,
szemben az előző évi mun
kahely-teremtéssel. A szak
ember érdemesnek tartotta
megjegyezni: "a munkánk
közel sem csak arra terjed
ki, miként tudunk támogatást
adni az állás nélkülieknek.
Tanácsadással, tanfolyamok
kaI próbáljuk ügyfeleinket
segíteni abban, hogy minél
rövidebb idő alatt sikerüljön
elhelyezkedniük".

valósult meg a beruházás, a ké
sőbbiekben szeretnénk tovább
csinosítani az épületet, aszékház
kü!csínére is ráfér már afelújítás,
terveink között szerepel, hogy
ezt is helyrehozzuk.

Kevés az olyan szervezet,
ahol n1Índenki egyöntetííen
a vezető mögött áll, nálatok
létrejött ez a konszenzus.

Ez nem is lehetne másként,
hiszen Papp István elnök és
családja folyamatosan azon
munkálkodik, hogy minél
jobb és eredményesebb legyen
a klub élete. Nem sajnálnak sem
pénzt, sem időt a különböző

munkákra.
Gyomaendrődön mennyire

tudnak a Jnllnkátokró/?
Szomorúan tapasztaljuk,

hogy nem minden gazda vál
lalja fel ezt a közösséget. Mi
mindenesetre a legtöbb helyi
rendezvényen részt veszünk,
így próbáljuk megismertetni
magunkat. Továbbra is szívesen
várjuk azokat, akik szeretnék
megismerni a müködésünket és
bekapcsolódnának az egyesület
"vérkeringésébe".

támogatás került kiutalásra:
az álláskeresők közül 1796
fő helyezkedett el (47,9 %)
és a már munkaviszonyban
állók közül is 600 fő fog
lalkoztatását támogatták,
melyből több mint 400 fő
munkahelyének a megtar
tásához nyújtott támogatást
központi és decentralizált
forrásból az intézmény. A
gyomaendrődi kirendeltség
vezetője hozzátette, hogy
2009-ben a gazdasági válság
hatásárajelentősen átalakult a

egyik tagot.
Jelenleg 23 fő a létszám,

a rendezvényeken ez a szám
sokszor megtriplázódik. A leg
idősebb tag Bátori Gyula bácsi,
a80. életéve dacára, még mindig
aktívan részt vesz a munkában.
A legfiatalabb tagunk Diószegi
László, pedig még a "három
iksz" előtt van.

Hogyan zajli/( az élet agaz
dakörben, n1Ít csináltok?

Minden héttOn este össze
gyűlik a társaság, átbeszéljük
az aktuális híreket, szóba kerül
természetesen amezőgazdaság
és elmaradhatatlan a politikai
témák kitárgyalása is. Biliárd
dal, kártyával, sakkal múlatjuk
az időt. Fontos napirendi pont a
tagok által főzött pálinka kós
tolása és értékelése is.

Mostanában elégsok kopá
csolást hal1ottal11 aszékházatok
jelől.

A nagy rendezvényterem
kapott egy belső szigetelést,
lambéria borítással, így már
a februári farsangi vacsorán
kat is a megújult helyen tudjuk
megrendezni. Teljesen önerőből

A Gyomai Felsőrészi Ol
vasó- és Gazdakört 1869-ben
hozták létre a településen. A
szocializmus alatt (a szövet
kezeti tagosítás során) több
évtizedig szüneteltette tevé
kenységét, ám 1993-ban újra
indult a szervezet működése.
A közel másfél évszázados
épületet a tagok saját erőből
most kicsinosították, ezáltal a
klubélet még hangsúlyosabb
szerepet kap. Pintér Zoltán
három éve csatlakozott a
Gyomai Felsőrészi Olvasó
és Gazdakörhöz, a fiatal
őstermelő a hagyományok
ápolását tartotta szem előtt,

amikor belépett a gazdakör
be. Az utóbbi időben egyre
több ifjú gazda csatlakozik
hozzájuk, ezt örömmel veszik
az idősebbek és azt is szíve
sen vennék, ha még többen
csatlakoznának hozzájuk.
Mindenesetre a jelenlegi
tagok nem tétlenkednek, a
székház rendezvénytermét
most hozták rendbe.

Milyen a klub összetétele?
-kérdeztük Pintér Zoltánt, az

A Dél-alföldi Regioná
lis Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendelt
ségén rendezett eseményen
a már több éve működő Bé
kés Megyei Foglalkoztatási
Paktum szerepét külön is
hangsúlyozták a szakembe
rek. A projekt abban próbál
segítséget nyújtani, hogya
megye foglalkoztatási hely
zetén javítson. Teszi ezt a
munkáltatókkal kialakított
közös párbeszéddel, a térségi
munkaügyi kirendeltségek
szorosabb kommunikáció
jának a segítségével, az in
formációk minél szélesebb
körű megjelentetésével. A
Gyomaendrődön megrende
zett eseményen az érdeklő

dők "útbaigazítást" kaptak
a munkáltatókat és a mun
kavállalókat érintő jelentő
sebb kérdésekről is. Szóba
került akorengedményes
nyugdíj változása, a támo
gatási rendszer átalakulása
és egy új uniós programról
is információt szereztek a
résztvevők. A térségi viszo
nyokat elemezve Tímárné
Buza Ilona elmondta, hogy
tavaly közel 400 millió Ft

Paktum és punktum
Górcsőalatt a város és térségénekfoglalkoztatási helyzete
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Vezetik
ahőt

A távhőszolgáltatók no
vemberig rendel ezésre
álló adatai alapján Zírcen
a legmagasabb az átlag s.
135 I':g öbmétere la ás
fűtési - öltsé2: : ott mint~
_gy 230 z r forint egy
évre vetítve. míg Szar
vason a legaiacsönyabb.
Itt nem éri el a 95 'zer
forintot.

Világos,
nem virágos!

Biztonságos
játék

Megyei hírek

Emlékezés
Nikire

Már másodjára rendezték
m g a "Világos Orosháza
2009" n vü pályázato,
m ly n m lírás, hanem
szójáték. a Virá_os Oros
háza csak időseb testvér
ennek a mo. tan ina '. Az
ötlet t az adta. hogya- 
rosiakó ' közül tö ben is
fontosnak tartották házuk
téli kivilá,-ítá át. Halustyik
Edit az általa üzemeltetett
gyopáro i k reskedelmi
szálláshely feldiszité::év I
aratott si kert' s nyerte el
az első dijat.

1998-ban elind ilt ott
honról a gyulai Szatmári
Nikolett. de haza már soha
nem érkezett meg. á eml'
keztek Gyulán, a-zzal a sétá
val, amelyet minden évben
megtartanak a család tagjai.
a rokonok. ismerősök. 12
évvel ezelőtt a müvelődési

központból a néptánc órá
ról igyekezett haza Ni 'i.
ugyanazon az úton ahol
máskor is. de a Törökzugi
boltnál nyoma veszett. itt
láttá' utoljára élve. Óriá. i
apparátus dolgozott akkor az
ügyön, de sajnos mai napig
eredm' nytelen ·il. Egy ország
szorított a családnak, hogy
előkeriiljön a 'islány, ám
két évvel 'ésőbb a nádvágók
találták meg Niki holttestét a
csabai út mellett egy zsá -ba
csomagolva.

Pálfi Ildikó szeghalmi
·öztisztviselő.na vn 'n

jév l, Györgyive(3 900
OOO Ft-ot nyert az g ik
'ereskedelmi t I vizió
vetélkedő mü orában.
"A Széf"-ben. Kimond
hatatlanul boldog volt a
nyert s páros. annyit árul
tak I Seb st y 'n Baláz.
l1űsorv zetőnek, hogya
földközi-tengerre mennek
hajóútra .. -

J
I

iskolánk, elismert, idősebb

~estvérkéntszeretett vezetője.
Igy emlékeznek rá Czibulka,
Jánovszki, Varjú kollégák is.
Mi még láttuk a helyi foci
csapat hátvédjeként az ele
gánsan szerelő tanító bácsit.
Minden kakaskodást szelíd
beszédével azonnal lezárt.
Ott is volt tekintélye. Nem
véletlenül kezdtem Gárdonyi
val, Mórával. Talán csak évek
múltán egész mUI1.l<ásságát
rendszerezve fog O a méltó
helyére kerülni a néprajz,
irodalom, sport területén.
Szinte látom, fenn könyököl
egy bárányfelhőn, kópé mo
sollyal az arcán. Talán csitít is
felemelt hüvelykujjával. Nem
szokott a dicséretekhez. Mi is
t.~rmészetesnek vettük, hogy
O-VAN. A mi Lámpásunk
pedig már az örök égi osztá
lyok előtt ontja sugarait.

Tímár Sándor
nyugalmazott tanító-tanár

A U'-ÓS!~KOL/'\

\ .....
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
szolgáltatási ajánlata:

$pület (építés, felújítás, burkolatok cseréje)
Epületek hőszigetelése, tetőfedés cseréje
Térburkolatok, járdák, parkolók építése
Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése
Kerítésépítés, bontás
Betonszállítás (földnedves, mixer)
Hulladékszállítás
Munkagépek nappali és éjszakai őrzése, parkírozása

ájékoztatá és ügyfélfogadás:
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Tel.: 66/386-269

Elment a Lámpás
ln memoriam Márton Gábor

TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár

és moped kategóriában!
Beiratkozás:

Gyoma, Kossuth u. 18.
nlinden kedden és csütörtökön 17-lől 19 óráig.

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

2010. február JO. (szerda) 17 óra
Endrő([ön:EndrődiKö::össégi Há::. Gyomán: Kossuth UICIt 18.

Gárdonyi Géza (fiatalon
tanyai tanító) írta csodaszép
regényében: "A tanító-lám
pás, minél jobban világít,
annál jobban fogyasztja
önmagá!". Gondolhatunk a
szintén tanító Móra Ferenc
tündéri elbeszéléseire, vagy
Gárdonyi, Az én falum c.
novelláskötetére is. Ők is
egész életükben a "lámpás
ság" élményeiből táplálkoz
tak. Kitörölhetetlenül. Most
egy helyi Lámpás, minden
ki Marci bácsija hagyott itt
bennünket. Nem tisztem őt

méltatni. Megtették ezt a mi
séjén a plébános úr, Várfi
András polgármester úr, Far
kas Zoltánné iskolaigazgató.
Szívbe markolóan. A világ
legszebb hivatását gyako
rolta. Nem döngette mellét
a tanári címe miatt, "csak"
tanítónak vallotta magát. Egy
időben ő volt Nagylaposról
a varjasi, csejti - a mi tanyai

Egy kis történelem: egy
koron a Szabadság tér/elől

egy szárazbejárón át volt
megközelíthetőaz étterem.
ott jártak be lovas kocsival,
hintóval a szállóba érkező

vendégek. az árut és nyers
anyagakat. úizelőt is olt
hordták be a raktárakba.
Eleinte az ételek és italok
híílését a télen a Körösből

kilennelt és a pincében rak
lározotljéggel oldotlák meg.
1960-ban 600 ezerforintol
éri az épület. legalábbis a
helyi Földmüvesszövetke::et
ennyiért vásároita meg.

fogyasztói igények és az épí
tészeti technikák is. Ebben
az időben a környezetünk
ben már több új építésű és
felújított vendéglátó egység
nyílt, vagy müködött. Be
látták, hogy nem lel}et már
elhalasztani a Körös Etterem
modernizálását, a vendég
látás piacán csak a kOl'sze
rűsítést végrehajtva tudnak
versenyben maradni.

kor követelményei szerint
megújulva. A közösségi élet
mindig markánsan jelen volt
a "Hollerban", ahol egykor
- filléres alapon - hatalmas
ulti-csaták zajlottak, most
a bridzs kedvelői leltek ott
honra. "Csatos bambi"-val
már nem szolgálnak a ven
dégeknek, viszont a régmúlt
időkről esetenként retro disz
kóval emlékeznek meg. A
jelenlegi tulajdonosok tavaly
közel 50 millió forintos pá
lyázati pénz, valamint hitel
és saját tőke felhasználásával
modernizálták az épületet.
Tímár András és Tímár
Andrásné 1995-től még bér
lőként, majd 1999-től már
tulajdonosként működtetik
az éttermet és a szállodát.
A családi vállalkozás azért
kezdett bele ebbe a nagy vo
lumenü beruházásba, mert
érzésük szerint a 2000-es
évek elején már láthatóvá
vált, hogy az épület elavult,
külső megjelenése is nagyon
megkopott. Megváltoztak a

'T/11079 számú törvényjavaslat

Ha nincs a tűzvész, nem ünnepelnek
A jubileumra megújult a Holler

Gyurcsány és Mesterházy arra készülnek, hogy privatizálják
anyugdíjasok pénzét.
Aszocialisták tavaly elvették anyugdíjasoktól a13. havi nyugdíjat,

most pedig egy új törvénnyel' magánkézbe akarják adni a~yugdíjpénztárakat.

Ezzel mindenkinek veszélybe kerül anyugdíja.

ITT AZ IDŐ, HOGY MEGVÉDJÜK ANYUGDíjAKATI

Nézzük csak (persze a
teljesség igénye nélkül),
hogy mi történt 1910-ben
Magyaroszágon! Az első

népszámláláskor 18 millió főt

számoltak akkortájt. Magyar
pilóta, magyar tervezésű és
kivitelezésű repülőszerkezet

tel, ekkor emelkedett először
a honi légtérbe. Bartók Béla
és Kodály Zoltán megtartot
ta első közös szerzői estjét.
Az FTC megnyerte ötödik
bajnoki címét a labdarúgó
NB l-ben ...Gyomán pedig
leégett Holler Sámuel csár
dája (a rossz nyelvek szerint
a gazda keze is benne volt a
dologban, ám ezt a szerkesz
tőségünk, ahogy mondani
szokták: sem megerősíteni,

sem cáfolni nem t~ldja). Ezt
követőenWagner Adám ter
ve alapjá!") megépült a Ká
véház és Etterem, v,agyis a
mai nevén Körös Etterem
és Szálloda. A városköz
pontban lévő épület, azóta
is állja az idők viharát, ter
mészetesen időről-időre a
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Sport

Az asztaliteniszt népszerűsítették
Jubilált a verseny

Debrecenbe kellett menni
A gyomaendrődi gimnázium kéziseit már országosan is jegyzik

Játék, zene, önfeledt együttlét
Nyelvtanulás? Gyerekjáték'

Kids Club·

lással dőlt el kivel játsszuk az
első mérkőzést. Sajnos a legjobb
csapattal, a debreceni Irinyivel
kellett kezdenünk. Az első félidő

kiegyenlített küzdelmet hozott,
igaz általában ahazaiak vezettek,
de elhúzni nem tudtak. Fordu
lásnál két gól volt a különbség.
Amásodik félidőben sikerült az
egyenlítés, majd agólok felváltva
estek. Az utolsó 10 percben az
ellenfél végleg fölénk kerekedett,
így csak megijeszteni siketiilt
őket, legyőzni nem. A követ
kező mérkőzésen az ózdiakat
hullámzó mérkőzésen legyőzte

aJászberény. Következett amá
sodik forduló. Először az első

két mérkőzés vesztese játszott,
azaz mi az ózdiakkal. Végig szo
ros mérkőzésen a véghajrában
nyújtott jobb teljesítménnyel
megérdemelten győzött csapa
tunk. Agyőztesek mérkőzésén

a debreceniek esélyt sem adtak
aJászberénynek, majd ham1inc
góllal verve őket. A mieink
kissé szomorú arccal kísétiék
figyelemmel a mérkőzést, azt
latolgatva, mi lett volna, ha nem
a legjobb csapattal kezdünk. A
versenynap végén éremosztás
kor bronzérem ketiilt a mieink
nyakába. Ami aztjelenti, hogy
agyomaendrődi gimnázium le
ánycsapata az ország legjobb 9
- 21. csapata között végzet.

évről évre.
-Mi6;en csapatok el/en kellett

játszani. hogya debreceni dön
tőben szerepelhessetek?

-A versenysorozat első ese
ménye a gyomaendrődi SpOli
csarnokban volt. Aszomszédvá
ros, a szarvasi csapat legyőzése
után, már Békéscsabán várt ránk
a megyei döntő, ahol aszeghal
mi Péter András Gimnázium
leányait legyőztük, ám a több
szörös korosztályos bajnokkal,
abékéscsabai Széchenyi István
Kereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskola tanulóival nem
bírtunk, ám avereség dacára mi
is készülhettűnk Debrecenbe.

-Hogyan telt a verseny? For
tllnajogta a kezeteket?

-Az ország 28 legjobb csapa
ta hét, egyenként négycsapatos
csoportba került beosztásra. A
mieinknek Debrecenbe kellett
utazni. AHódos lnu'e SpOlicsar
nokban rendezték az elődöntőt,

ahová mintegy másfél éve men-
o tünk csapatunkkal egy Debrecen
- Győri Audi ETü mérkőzésre

kedvenceinknek szurkolni. Jó
érzés volt a lányoknak olyan pá
lyánjátszani, ahol példaképeik,
klasszis játékosok kézilabdáznak.

. Ellenfelünk csupa NB I-es, NB
II-es utánpótláscsapat volt. Igaz
könnyű ellenfelekre ilyen szinten
már nem számíthattunk. Sorso-

Agyomaendrődi Kner Imre
Gimnázium leány kézilabda
csapata egyfajta utánpótlás
bázist is jelent a Békés Megyei
I. osztályban szereplő felnőtt

női együttesnek. A fiatalok
nemrégiben Debrecenben, a
diákolimpia VI. korcsoportjá
ban bizonyították, hogy lehet
rájuk számítani a közeljövőben

is. Az országos versenyre is
kijutottak, ahol a középme
zőnyben végeztek.

Utat tör a tehetség?
Ha a labdarúgás kerül szóba, akkor az utánpótlásban bíznak

A női kézilabdát mindig is
szívügyének tekintő Lakatos
Tibor agyomaendrődi gimnázi
um leánycsapatát is felkészíti a
különböző megmérettetésekre (a
Gyomaendrődi NKSE munkáit
is ő irányítja), a közelmúltban
Debrecenben rendezték adiák
olimpia VI. korcsoportja számára
az országos elődöntőt. A szak
ember szerkesztőségünkkel is
megosztotta a városi intézmény
sportsikerét.

-Rögös út vezetett a::: országos
megmérettetésig?

- Nehéz volt a továbbjutás
megyénkből, egyrészt az NB
I-ben idén remekelő békéscsa
bai Közgés lányok már évek óta
az ország legjobbjai, másrészt
a szintén továbbjutást jelentő

megyei második helyre is több
NB-s utánpótláscsapat pályázik

dezésében köszönet illeti Vádi.
András polgármester urat az
érmek és oklevelek felajánlá
sáért, valamint Dr. Katona Pi
roska gyermek- és sportorvost,
Hencz Gyula aGyomapack
vezetőjét és a Bethlen Gábor
Szakközépiskolát a kupák
felajánlásáért. Köszönjük a
Gyoma gyöngye Kft.-nek a
helyszín biztosításában nyújtott
támogatását - kaptuk a tájé
koztatást a szervezőktől.

István Gyomaendrőd (Kis
~jszállás SE) személyében.
Igy Gyomaendrődön maradt
a díszes serleg. A versenyen
több gyomaendrődi (18) játékos
is asztalhoz állt. Kellemes meg
lepetés volt a gyomaendrődi

Bere Józsefszereplése is, aki az
igen erős mezőnyben mind az
amatőr, illetve a nyílt versenye
sen is a főtáblára került és ott a
későbbi finalistáktól szenvedett
vereséget. A verseny megren-

Asztalitenisz barátok talál
kozóhelye volt 2009. december
30-án Gyomaendrődön a Varga
Lajos Városi Sportcsarnok. Ju
bileumi asztalitenisz verseny
re érkeztek a versenyzők. A
X. Gyomaendrőd Kupát a
magas részvételi arány és az
izgalmas, jó mérkőzések jel
!emezték. Békés, Csongrád,
Jász-Nagykun-Szolnok és Pest
megyéből érkeztek ajátékosok.
Csarnai Gábor úr a Békés Me
gyei Asztalitenisz Szövetség
főtitkárának megnyitója után
tizenegy asztalon öt kategóri
ában (általános iskolás lány,
általános iskolás fiú, amatőr

női, amatőr férfi, valamint nyílt
kategóriákban) kezdődtek el a
mérkőzések. Délelőtti órákban
az amatőr mérték össze tudásu
kat, majd délután az amatőrök

és az NB-s játékosok közösen
szerepeltek a nyílt versenyen.
Az amatőröknél óriási szegedi
fölény jellemezte a versenyt,
még a nyílt versenylJen ha
zai siker született, Agoston

A sok és sokféle nyelvtanfolyami kínálat között ma a Kids Club nem
véletlenül egyre népszerűbb. A módszer lényege, hogy az idegen nyelv
megtanulása ne görcsös erőlködés legyen a gyerekek számára, sokkal in
kább észrevétlen, önfeledt, a természetes kreativitásukra és játékosságukra
épített együttlét, amely nagyon hasonló ahhoz a természetes folyamathoz,
ahogyan a gyerekek az anyanyelvüket elsajátítják.

Az ovisok és kisiskolások
angol és német nyelvi klubokban

játékok, dalok, mondókák segítségével, egyszerű mindennapi élethely
zetekben tanulják meg az idegen nyelvet.

A Kids Club sikerének és hatékonyságának titka: minél koráb
ban kezd a kisgyerek ismerkedni egy idegen nyelvvel, és minél inkább
illeszkedik a tanulási módszer az ő igényeihez, életkorához, annál bát
rabban, ügyesebben és szívesebben fog vele élni. A gyerekek az őket ért
sikerélmények hatására sokkal magabiztosabbak lesznek nemcsak a nyelv
használata, hanem az élet más területein is.

Lehet-e ennél többet-jobbat elvárni ...?
Ezt a remek lehetőséget szeretnénk a Gyomaendrődön és környékén

élő gyerekeknek is biztosítani.

Márciustól indul a KIDS CLUB
a gyomaendrődi Inter Nyelvstúdióban is!

Jelentkezés: februárban folyamatosan
info@internyelvstudio.hu

tel.: 06-20-229-7022

Közel fél éve három fia
talember gondolt egy "me
részet", és megalapította a
Gyomaendrődi Gyermek
Labdarúgó Egyesületet.
Kéri Roland, Pántya Sán
dor és Toldi Balázs eltökélt
szándéka volt, hogy egyfajta
utánpótlás-bázist alakítsanak
ki, úgy tűnik, hogy jó úton
járnak, hiszen 2010. janu
árjára alaposan megnőtt a
gyerekek létszáma.

- Mindhánnan, azaz Kéri
Roland, Pántya Sándor és én
is a labdarúgásból jöttünk,
igazolt futballisták voltunk,
később pedig, igaz eleinte nem
klubszinten, már foglalkoztunk
agyere!}ek edzésével- indítot
ta a beszélgetést Toldi Balázs,
majd hozzátette, hogy 2009.
augusztusában Kéri Roland
ötlete alapján létrehozták a
Gyomaendrődi Gyermek
Labdarúgó Egyesületet, három
korosztály fiataljainak tatianak
edzéseket. A legidősebbek az
I999/2000-ben születettek, őket
követik a2001/2002-es fiatalok,
míg a legifjabb a2003/2004-es
korosztály. Ezek a csoportok

már több hivatalos Békés me
gyei versenyen is szerepeltek,
sőt egy meghívásos torna erejé
ig Nyergesújfaluban is pályára
léptek.

- Hogyan oleijátok meg az
edzéseket? - kérdeztük Toldi
Balázst.

- Gyomán és Endrődön is
használhatjuk afutballpályákat,
most avárosi sportcsarnokban és
a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola tornatennében zajlik a
felkészülés. Szükség is van erre,
hiszen járjuk a különböző téli
teremtornákat.

- Gyomaendrődönnépszerlí
ajoci a gyerekek körében?

- Kis létszámmal indult útnak
az egyesület, de ma már 60-65
igazolt labdarúgónk van. Azt
gondolom, hogy avárosban még
mindig ez az egyik legnépsze
rübb sportág. Avisszajelzések
alapján erősen gondolkodunk
azon, hogyjövőre elindítsuk az
Ul3-as korosztályt is. Egyébként
nemcsak Gyomaendrődről, ha
nem a környező településekről

is várjuk a fiatalokat.
- A gyennek/abdarúgás

témájában n1indig vannak
kétkedők, sokan azt mondják,

hogy ilyen korban még nem
hasznos a versenye:::tetés. in
kább ajittba/lmegszeretteté:it
lenne a fő cé/.

-Terrnészetesen, mindkettőre
sziikség van, de úgy gondolom,
hogy nemcsak azért edzünk,
hogy együtt legyünk, hanem
azért is, hogy a különböző

tornákon minél jobban szere
peljünk. Az "éles" meccseken
lehet megszerezni azt a rutint,
ami a későbbiekben kamatozni
fog.

- Milyen perspektívája van
egy kisváros egyesiiletében
jittballozó.fiatalnak?

- Biztosan nehezebb dolga
van egy olyan kissrácnak, aki
nem valamelyik nagyobb klub
utánpótláscsapatában palléro
zódik. Azonban úgy gondolom,
ha kellő alapokkal rendelkezik,
tehetségesnek és kitartónak
mutatkozik, akkor előbb-utóbb
utat tud törni magának. Sokan
segítik is a munkánkat, itt sze
retnék köszönetet mondani az
~ddigi segítségükért a Kis Bálint
Altalános Iskola, a R~zsahegyi

Kálmán Kistérségi Altalános
Iskola vezetőinek, dolgozóinak,
illetve aszülőknek.

Stanc-
és szitaforma,

szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

A gondozott kertért, parkért
kaszálás, nyírás. parlag-fümentesítés
elhagyott telkek rendbetétele
facsemete ültetése, park- és erőtelepítés

szántás, rotálás, m'agágy-előkészítés. fümagvetés
veszélyes és egyéb fák vágása, met zése, permetezése
vízi létesítmények (stég) építése

Hermann Mihály
20/388-2263

hermannkert@fibermail; fax: 66/610-419

A Katona József MűvelődésiKözpont

utcafronti épületében kb. 15 m2-es iroda kiadó.

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

Az iroda megtekinthető: hétköznap 8-16 óráig

Sz~mélybiztonsági szolgáltatást,
vagyonvédelmet, magánnyomozást,

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

hermannkert@fibermai1.hu; fax: 66/610-419.
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FELHÍvAs Felhívás

Gvomaendrődváros polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2010-es év Elis
merő Okleveleinek kategóriáit, a javaslatok benyújtásának határidejét, az Oklevelek
adománvozásának időpontját:

GyomaendrődVáros Önkormányzatának Képviselő-testületea 12/~.991. (X. 30.)
KT számú rendeletévben döntött arrót, hogy "Gyomaendrőd Város Onkormány
zatának ElismerőOklevele"-t alapít, az alábbi kategóriákban:

• "Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért" kitüntetőoklevél
• "Gyomaendrőd Város Kultúrájáért" kitüntetőoklevél
• "Gyomaendrőd Város Biztonságáért" kitüntetőoklevél
• "Gyomaendrőd Város Egészségügyéért" kitüntetőoklevél
• "Gyomaendrőd Város Idősekéért" kitüntető oklevél
.. "GyomaendrődVáros Sportjáért" kitüntetőoklevél
• "Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért" kitüntetőoklevél
• "Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért" kitüntetőoklevél

Az Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes
oklevelet kapnak. Az Elismerő Oklevelekből évente kategóriánként kettő adomá
nyozható. Javaslatot nyújthat be bármely gyomaendrődi lakos, civil szervezet,
társadalmi szervezet, intézmény.
Az Elismerő Oklevelek ,adományozására az adott kategóriákhoz kapcsolódó ün
nepnapokon, vagy az azt követő Képviselő-testületiülésen kerül sor.

AJÁNLÓ 2010.Február

Hoffman József
falugazdász

Babos LászlóPataÍ11é Mészáros PiroskaDávid Mátyás

Egykori ÁFÉSZ dolgozók. tagok figyelem!

A múlt sz~zad második felébenjelenlős szerepet játszott Gyoma és Endrőd. majd Gyomaendrőd

életében az Altalános Fogyasztási és Ertékesítő Szövetkezet, valamint annak jogelődjei.

, l'0i néhányan úgy gondoljuk. é\'demes lenne összeállítani egy kiadványt, mely felölelné az
AFESZ történetének 50-60 évét. Ugy tudjuk.: történelem csak abból lesz, amit leü·nak,.

A kiadvány el 'és~dt~séhez szükséges az ünök segítsége is. Ezért kérjük, hogy az ünöknél
még meglévő - az AFESZ egésze. vagy boltjai. vendéglátó és egyéb egységei alakulásával,
építésével, a dolgozó kollektíva tevékenységével kapcsolatos - dokumentumokat juttassák el
részünkre. Ezek lehetnek jegyzőkönyvek. emlékeztetők, alapító okiratok. munkaszerződések.
brigád naplók. tagsági könyvek, részjegyek, célrészjegyek. kinevezések, kitüntetések, fényképek.
stb. A fényképek hátuljára kérjük ráírni, mikor. hol. milyen alkalomból készült és kik vannak
rajta. Szívesen vesszük azt is. ha néhány mondatban saját korábbi élményeiket papírra vetik
és elküldik nekünk. Az eredeti anyagokat, fényképeket feldolgozás után vissza kívánjuk adni
tulajdonosuknak. ezért kérjük azok becsomagolását. A csomagolásra írják rá a tulajdonos nevét
és címét. Az így elkészített anyagokat az alábbi helyeken kérjük leadni.

Endrődön a Dávid élelmiszer boltban. (Gyomaendrőd, Hősök tere 7 sz.)
Gyomán a Tímár panzió melletti Lottózóban. (Gyomaendrőd. Fő u. 174 sz.)
Információ: 7045799 Ol telefonon.
Bízunk abban, hogy az Önök segitségével egy tartalmas. színvonalas kiadványt készíthe

tünk.

"
Ostermelők, Gazdálkodók figyelmébe!

A januárban megjelent ínformációkat kiegészítve és helyesbítve tájékoztatqm Ö1)öket, hogy az
őstermelői igazolvány érvényesítésére és új igazolvány kiváltására ILLETEKBELYEG NEM
KELL. Az őstermelői igazolvány kiállítása és érvényesítése eljárási díj ellenében történhet a
következők szerint.
(Jj őstermelői igazolvány igénylése esetén 2000,-Ft
üstermelői igazolvány érvényesítése esetén 1000.-Ft
Az eljárási díjat postai csekken kell befizetni. melyet a falugazdász irodában lehet átvenni. Az
érvényesítéshez szükséges az adatnyilvántartó lap melyet 2008-ban vagy új igazolvány kiállításakor
kapott az őstennelő. Bővebb felvilágosításért fáradjanak be az irodába. Felhívom a figyelmüket,
hogy a március 20.-ig érvényesített igazolvány visszamenőlegesen január Ol.-től érvényes.

Megemlítem továbbá, hogy a monitoring adatszolgáltatásra kötelezettek előreláthatólag február
közepétől tehetnek eleget kötelezettségeinek.

Az AKG programban résztvevő gazdálkodóknak a határozat kézhezvételétől számított 90 napon
belül a területmérést el kell végezni és elektronikus úton rögzíteni.

A megnövekedett adminisztráció miatt az ügyintézés ideje hosszabb lehet, ezért megértésüket
és türelmüket kérem.

Ügyfélfogadási idő kedd, szerda, csütörtök 8°0_1200 1300_1600
péntek 800_[200

Elérhetőségem: Telefon +36/20/241-18-48
E-mail falugazdasz.gye@fibennail.hu

Az oklevél
adományozá

sának
időpont.ia

A Munka ün
nepét

(május Ol.)
követő

2010. május
27.-i

Képviselő-tes

tületi ülés

A Magyar
Rendőrség

Napját (ápri
lis.24.) kővető

2010. április
29.-i

Képviselő-tes

tületi ülés

2010.
április 29.

2010.
március 25.

Adományo
zásrói szóló

döntés
időpont.ia

2010.
április 09.

2010.
március 03.

Javaslatok
benyújtásá

nak
határideje

A közbiztonság védel
mében közreműködö

személyek, szervezetek
(rendőrség, polgárőrség,

tűzoltóság)

Települési közszolgálta
tások biztositását végző
személyek, szervezetek
(ivóvízellátás, az óvodai
nevelés, az általános is
kolai oktatás és nevelés.

az egészségügyi szociális
alapellátás, a közvilágítás,
a helyi közutak és a közte
mető fenntartása, hulladék-

gazdál kodás)

Oklevélben részesíthető

személyek, civil szerveze
tek, intézmények köre

"Gyomaendrőd

Város szolgáIta
tásáért"

kitűntető oklevél

Oklevél
megnevezése

"Gyomaendrőd

Város Biztonsá
gáért" kitüntető

oklevél

Tovabbl mtormaclO:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala,
Gyomaendrőd, Szabadság tér. l
Tóthné Rojík Edit, Tóth Katalin Tel: 66/386-122

~:: ::: ::: *

Apróhirdetés

(Lakossági apróhirdetésiiket
egységesen 500 jorintért kö
zöljiik maximum 400 karakter
teljedelemben. Kérjük, hirde
tésiik szövegét és díját juttas
sák el szerkesztőségiinkbe:

Gyomaendrőd, S:;abadság
tér 1.)

a 06-70/943-56-14 telefonszárnon
Tisztelettel a Vezetőség.

Értesítés! AMoz..,oáskoliátozottak
Békés Megyei EgyesüIetGyomaendrödi
Csoportjánakvezetősége értesíti tagjait,
hogy 20IOévben az alábbiak szerint
taJ1ia fogadó óráit Gyomán minden
kedden 14órától 16 óráigaMliMháti
úti idősek napközijében, Endrpdön
rnínden szerdán 14 órától 17 óráig a
Rózsakert idősek klubjában azEndIM
úti bejáJatfelől. SÜ1gős esetben hívható
telefonon Csőke János csoportvezető

Tisztelt SzüJők!
Ki ne szeretné, hogy gyermeke

jobban teljesítsen az iskolában, és sik
eré~nényekkel térjen haza az iskolai
órákról? Konepetálás. felzárkóztatás,
egyéni felkészítő fOglalkozások,
más-napra, dolgozatra, versenyekre,
középiskolai felvételire való felkészítés,
tehet.sé2:gondozásáltalánosisko1<\soknak.
I;;kolaidolgozatlapok megrendellletők.
Erd.: 06-30-856-3218

G.·omaendl·ődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Katona József Művelődési Központ. Endrödi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény. Engedé(1l s:-ám: 163/0613-1/2007: Feielős kiadó: dr. Szonda István. &erkes:-Tii: Var

jú ZoltéÍn. Gmjika és nyomdai ehikés:-i;és: Kűrti C,aba. (70) 275-5673. www.agstlldio.hll: &erkes:-Ttiség: 5500

Gyomaendröd. Szabadság tér l. Telefon(lftx: (66) 581-237. elekTronikus le"ét: hirmondo@gyomaendrod.hll. Ter
jes:Ti: Fazekas Jáno,né vállalkozó. Telefoll: (30) 481-52·32.

Február 06. 19.00. Katona József Művelődési Központ
SVÁB BATYUSBÁL

Február 07. 12.00-19.00. Varga Lajos Sportcsarnok
VÁROSI AMATŐR LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

~ebruár ll. 8.00-12 .00;, K,\~ona Józs~f Müvelődési Központ
ERRENDSZERI SZUROVIZSGALAT
előzetes bejelentkezés alapján 06-30/978-19-48

Február 22. 8.00-11.00. Közösségi Ház
VÉRADÁS

A Katona József Művelődési Központ állandó csoportjainak foglalkozásai:

Február 03. 18.00-20.09.Kato.~la József Müvelődési Központ
GALAKTIKA BARATI KOR összejövetele

Minden hétfőn 18.00-19.30. Katona József Művelődési Központ
JÓGA

Minden kedd és csütőrtök 18.15-19.15. Katona József Művelődési Központ
AEROBIK

Február 01.,15.15.00-16.00 Katona József Müvelődési Központ
NŐKLUB összejövetele

Minden csütörtökön 14.00-16.00. Katona József Művelődési Központ
NYUGDÍJAS KLUB összejövetele

Február 2,2. 14.00-15.00 r at9na Jq;zsef Művelődési Központ
NYUGDIJAS KERTBARAT KOR összejövetele

Környezetvé
delmi Világ

napot
(június 25.)
megelőző

2010. június
24.

Képviselő-tes

tületi ülés
Semmelweis

Napot
(július Ol.)
követő

2010. augusz
tus 26.

Képviselö-tes
tületi ülés

Kultúra Nap
ján

201 (. január
Képviselő-tes

tületi ülés

Pedagógus
napon

2010. június l.
15.00 órakor,
a Rózsahegyi
Kálmán ris_

térségi Általá-
nos Iskolában

Kihívás Nap
ján a rendez
vény keretei

között
2010. május.

Szociális Mun
kások Napját

(november 12.)
követő

Idősek Kará
csonya

2010. decem
ber

2010.
május 27.

2()10.
április 29.

2010.
június 24.

2()m
május 21

2010.
október 29.

2()1O.
december 23

2010.
május 06.

2010.
december

03.

2010.
május 06.

2010.
április 09.

2010.
június 04.

2010.
október 08.

Az egészségügyben dolgo
zó szakemberek

Gyomaendrődi pedagógu
sok

Városunk kulturális életé
ben szerepet játszó szemé

lyek, szervezetek

Az idős emberek ellátásá
ban. ápolásában résztvevő

személyek, szervezetek

A város sport életében
szerepet játszó személyek.
szervezetek, egyesületek

Környezetünk védelmében
tevékenyen résztvevő sze

mélyek. szervezetek

"Gyomaendrőd

Város Sportjá
ért" kitüntető

oklevél

"Gyomaendrőd

Város Időseké

ért" kitüntető

oklevél

"Gyomaendrőd

Város Kultúrá
jáért" kitüntető

oklevél

"Gyomaendrőd

Város Környe
zetvédei méért"
kitüntető oklevél

"Gyomaendrőd
Város Egészség
ügyéért" kitünte-

tő oklevél

.,Gyomaendrőd

Város Nevelés
ügyéért" kítünte

tő oklevél

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



Hirdetés _

Kreatív foglalkozásainkra várjuk az érdeklődőket.

február 6., február 13., február 20., február 27.
Részletes program a későbbiekben.

Tel.: 70/230-1883

KREATÍV KUCKÓ

Gondold ki, készítsd el! Kézműves bolt és műhely

COLOR SHOP PAPÍR ÉS ÍRÓSZER BOLT
5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
Tel.: 66/284-552; 30/228-9344

Papír, írószer, nyomtatványok, játékok, ajándéktárgyak.

alapanyagok, kellékek ötletek

Termékeink széles választékával
segítjük ötletei megvalósításában

Vállalunk:

- Egyedi naptár és pólók készítését fotóról

- Fénymásolást

- Iratfűzést

- Bélyegzőkészítést

- Filmkidolgozást

- gyöngyékszerek készítése rendelésre és saját kezűleg is
- mozaik készítés
- szalvéta technika
- lakásdekoráció
- ajándék készítés kicsiknek és nagyoknak

-1-(, CYOMAENORÖo;l ~
~irmonao

••
NAPIAJANDEKOK

Lakáshitel és szabadfelhasználású jelzálog típusú
hitel díjelengedési akció!
Az akció időtartama: 2010. január 18 - február 28.

Minden 10 millió forintot elérő összegu HUF és EUR alapú lakas- és jelzalog tipusú hitel esetén:
• A hitelbiztositéki érték-megállapítási d~ összegét szerződéskötést követáen az OTP Bank/OTP Jelzálogbank visszatériti

az ügyfél részére (egy ingatlan fedezet esetén).
• Közjegyzői díj: az OTP Bank/OTP Jelzálogbank fizeti meg, illetve meghatározott esetekben visszatériti.
5 milliö forint, vagy a feletti hitelösszeg esetén a fenti dij~k SaO/o-át spórolhatja meg.

Idegen banki hitelek kiváltásakor az OTP lakás- és jelzalog- tipusú hitel folyósitásaig (egy ingatlan fedezet esetén)
felmerülő hitelbiztositéki érték-megállapítási dij. fedezetkezelési díj, TakarNet rendszer lekérdezése miatti ügyintézési
dij, továbbá a hitelkeret beállítási jutalék O Ft. a közjegyzői díjat az OTP Jelzálogbank fizeti meg. A Bank ahitelbírálat
és az akció módositásának és visszavonásának jogát fenntartja.

•• •
UJ ABU EBKEZETT

ALEGJOBB
t:=> HASZNÁLTRUHA
[), ÜZLET

JELMEZ KÖLCSÖNZÉS
TÖBB MINT 200 FÉLE JELMEZ

• •
NAGY VALASZTEKBAN
Gyomaendrőd Mikes út Fő út sarok (a Narancs Turi mellett)

~---===========:=GyomaendrődFő út Mikes út sarok _

•

900_1200,1330_1730
900_1200

H-P:
Sz:

• • •

Gyomaendrőd, Fő út 214.
Tel./fax: +36 66 282 822

• • • •

" ,, ,

A tájékoztatás nem teljes körű.

Részletes feltételek a vonatkozó Hirdetményben.
www.otpbank.hu • www.otplakaslizing.hu
06 1/20/30/70 3666 666 • 06 40 366 666
Reklámfilmek, további ajánlatok: www.nemduma.hu

-'------------ ______----,---------J_
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