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Dr. Ángyán József(Fidesz) 
országgyűlési képviselő 
rendhagyó sajtótájékoztatót 
tartott a gyomaendrődi vas-
útállomáson. A mezőgazda-

sági szakpolitikus célpontja 
eredendően Hunya volt, a te-
lepülésen egy előadás kere-
tében vázolta az agrárium és 
a vidék helyzetét, de előtte a 

helyi sajtóval is megosztotta 
álláspontját. A földtörvény 
és az elszámoltatás kérdése 
is szóba került.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A mezőgazdaság volt terítéken
A Fidesz szakpolitikusa elszámoltatást ígér

Bélyegre került a nyomdász
Kner Izidor 150 évvel ezelőtt született

Alkalmi bélyeg kibocsá-
tásával emlékezett a Ma-
gyar Posta Kner Izidorra. 
A magyar nyomdászat, 
könyvkötészet és –kiadás 

meghatározó egyénisége 
150 évvel ezelőtt született  
Gyomán.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Régi-új arcok a pályán
Erősítés? Tavasszal kiderül!

Dévaványáról tért visz-
sza a korábban már egy 
évtizedet a városban fo-
cizó Kovács Gyula és a 
tavaszi szezonban már 

Karászi László is a csapat 
mezét húzhatja magára.

(Folytatás a 6. oldalon.)

Zöld felületek, Zöld felületek, 
kertek kaszálása, kertek kaszálása, 

gépi f űny írása. gépi f űny írása. 

Fák gallyazása, Fák gallyazása, 
gallyaprítás egész évben, gallyaprítás egész évben, 
akár éves szerződéssel is.akár éves szerződéssel is.

ZÖLDPARK Kft.ZÖLDPARK Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Telefon:Telefon: 20/27-88-176 20/27-88-176

Gyomaendrődi küldött-
ség kapott meghívást a ro-
mániai Bihardiószegre. A 
határtól 35 kilométerre fek-
vő településen kilencedik al-

kalommal rendezték meg 
a Borversenyt. Az ottani-
ak tavaly a Gyomaendrődi 
Sajt- és Túrófesztivál vendé-
gei voltak, most a város is 

belekóstolhatott a határ-
menti falu gasztronómiájá-
ba.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Vendéglátásból jeles
Bihardiószegen vaddisznóból is készül kolbász

KÖSZÖNTŐ,- KÖSZÖNET,- VÁRHATÓ PROGR AMOK
A tavasz egyik legszebb napja március elején van, 8.-án, s nem azért 

fontos számunkra – e kora tavaszi nap, mert vége a rideg télnek, hanem azért, mert 
ünnepeljük anyáinkat, a nagymamikat, leányainkat és párunkat, szerelmünket, 
kolléganőinket, – minden számunkra fontos NŐT.

”Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe 
nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, 
elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon 

boldogok legyünk.” (Hemingway)
Kívánjuk minden ünnepeltnek, hogy életük minden napján vegye őket, körül 

szeretteik fi gyelme, tapintata, ragaszkodása.

KÖSZÖNET
Kedves Gyomaendrődiek! Köszönjük ajánlásaikat. Kérjük Önöket, hogy 

2010. április 11.-én éljenek szavazati jogukkal, szavazzanak fejlődésre, bizton-
ságra, szavazzanak Földesi Zoltánra az MSZP jelöltjére, szavazzanak, az MSZP 
listára.
PROGRAMJAINK
- 2010 március18-án 17 órai kezdettel, 

Gyomaendrőd Katona J. Művelődési Ház Lakossági Fórum
Vendég: Földesi Zoltán képviselő-jelölt és Dr. Szabó Zoltán országgyűlési 
képviselő.

- 2010 április 08-án 18 órai kezdettel, 
Gyomaendrőd Katona J. Művelődési Ház Lakossági Fórum
Vendég: Földesi Zoltán képviselő - jelölt meghívására, - Dr. Gurmai Zita Eu-
rópai Parlamenti képviselő.
Mindkét rendezvényünkre tisztelettel hívjuk, és várjuk az érdeklődőket.

Földesi Zoltán
MSZP városi szervezete Gyomaendrőd, az MSZP Békés m. 5. sz. vk

országgyűlési képviselőjelöltje

KÖSZÖNÖNET
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Várfi  András, Gyomaendrőd 
polgármestere, később Domo-
kos László a térség ország-
gyűlési képviselője fogadta 
Dr. Ángyán Józsefet. 

A Fidesz mezőgazdasági 
szakpolitikusa a rögtönzött 
sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy jelenleg az agrárium 
több problémával is küzd. Vé-
leménye szerint elvesztettük 
a piacokat, külön kiemelte, itt 
főleg a hazai piacra gondol. 
Hozzátette: amennyiben a 
Fidesz alakíthat kormányt, 
akkor első lépésben a helyi 
piacok rendjének a visszaál-
lítását szorgalmazza, hiszen 
nem mindenki a világpiacra 
termel. 

Várfi  András a helyzetet 
taglalva, lefejezett, rossz 
szerkezetű mezőgazdaság-
ról beszélt, miközben kifej-
tette, hogy a feldolgozóipar 
szinte megszűnt létezni a 
térségben. 

Ángyán József a földmo-
ratóriummal kapcsolatban 
elmondta, lehet még a szo-
cialista kormány beterjeszti 
az Országgyűlés elé annak 
meghosszabbítását, de ezt 
már rég meg kellett volna 
tennie a külföldi spekulán-
sok miatt. 

A témához kapcsolódva a 
földtörvény is szóba került, az 
agrárpolitikus külföldi pél-
dákat (dán, francia) hozott. 
Mindenképpen módosítást 
lát szükségesnek, lehetséges 
alternatívaként említette az 
egy kézben lévő földterület 
nagyságának a meghatáro-
zását, valamint azt, hogy a 

szakképesítés és egyéb sza-
bályozások révén a külföldi 
tőke ne juthasson nagyobb 
szerephez, mint jelenleg. 
2008-as adatokra támasz-
kodva elmondta, hogy kö-
rülbelül azonos nagyságú 
földterülettel rendelkeznek 
jelenleg Magyarországon a 
tőkés társaságok és az egyéni 
vállalkozók, gazdák, de míg 
az előbbiek 86.000 foglalkoz-
tatottal számolnak, addig a 
gazdák esetében ez a szám 
a négyszerese, 346.000 fő, 
ezért is látja szükségesnek 
a gazdák megerősítését, hi-
szen ezzel munkahelyeket is 
tudnak teremteni. 

Kérdésünkre, miszerint 
a mezőgazdaságban szük-
ség van-e a Fidesz által 
hangoztatott elszámolásra, 
a politikus kijelentette: a 
Wallis-csoport ténykedése 
a Hajdú-Béttel kapcsolatban 
nálam a csődbüntett gyanú-
ját kimeríti. Tudom, hogy a 
térségben rengeteg gazda 

szenvedte el ennek az ügynek 
a kárát. Nem boszorkányül-
dözést szeretnénk folytatni, 
de meg kell találni a felelő-
söket! Tartozunk annyival az 
embereknek, hogy visszaadjuk 
nekik, ami jár. Az csak később 
fog kiderülni, hogy az emlí-
tett eset csak erkölcsi, vagy 
büntetőjogi kategóriába esik. 
Domokos László a témához 
kapcsolódóan annyit jegyzett 
meg, hogy az offshore cégek 
komoly szabályozásokon es-
hetnek keresztül. Nemcsak 
Magyarországon okoz ez 
problémát, hanem nálunk 
jóval fejlettebb gazdaságú 
országokban is. Az ország-
gyűlési képviselő német szak-
emberekkel már egyeztetett és 
közös szándékuk, hogy meg-
tegyék a lépéseket az adózás 
nélküli profi t leszorításában. 
Hozzátette, mivel a magyar  
kormány érintett az ügyben, 
ezért nem történt még külö-
nösebb változás.

A mezőgazdaság volt terítéken
A Fidesz szakpolitikusa elszámoltatást ígér

A Hármas-Körös part-
ján fekvő Gyomaendrőd 
földrajzi adottságai mi-
att, mindig is ki volt téve 
a folyó kénye-kedvének. A 
településen húzódó gát az 
áradások alkalmával védel-
met nyújt, de néhány évvel 
ezelőtt megcsúszott a töltés, 
az állapotfelmérés rövidesen 
elkezdődik. 

Januárban többször is a 
legmagasabb fokú belvíz-
védelmi készültséget kellett 

elrendelni Gyomaendrődön, a 
Hármas-Körös áradása miatt. 
Néhány évvel ezelőtt a töltés 
megcsúszott Ridegvárosnál és 
Nagylaposnál is. A folyó idei 
duzzadását a holtágak elvezet-
ték, ám ez előbb említett okok 
miatt időszerűvé vált a gátak 
állapotfelmérése. A feladatot 
Sárhegyi Nóra, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem negyedéves 
hallgatója fogja elvégezni. A 
békéscsabai hölgy a tervek 

szerint a gyakornoki idejét 
a város önkormányzatánál 
fogja eltölteni. Rácz Imre a 
képviselő-testület tagja kérdé-
sünkre elmondta, hogy a mér-
nök-jelölt diplomamunkáját a 
gyomaendrődi árvízvédelem 
fejlesztéséről szeretné írni. 
Hozzátette: „amennyiben a 
vizsgálat azt indokolni fogja, 
amiben nincs kétségem és a 
testület is támogatja, akkor 
véleményem szerint a felújítás 
elodázhatatlan”.

Felújítják a gátat?

Gyomaendrőd és 
Dévaványa összefogott. A 
két település között húzódó 
útszakasz költői túlzással 
sem nevezhető tükörsima-
ságúnak. A kátyúk szinte 
az egész utat ellepték, az 
itt autózóknak nem kevés 
problémát jelent ez a rész. 
A szakaszt már többször 
is toldozták-foldozták, de 
normálisan most sem lehet 
közlekedni rajta. A két város 
közös pályázattal szeretné 
felújítani a 4321. jelű köz-
utat. 

A téli hideg még jobban 
tönkretette a Gyomaendrőd és 
Dévaványa közötti útszakaszt, 
az autósok rémálma az adott 
rész, katyúkkal és emiatt se-
bességkorlátozó táblákkal fű-
szerezve. A közútkezelő mun-
katársai folyamatosan végzik 
az asztfaltozási munkákat. A 
két város között ingázókat 
és a gazdasági szereplőket 
(leggyakrabban ők használják 
az utat) cseppet sem hagyja 
hidegen az út állapota, a ténye-
ket ismerve bosszankodásuk 
nem alaptalan. Megkerestük 
Dévaványa polgármesterét, 
hogy megkérdezzük, vé-

leménye szerint milyen az 
út állapota. Alkalmatlan a 
közúti közlekedésre – szólt 
Pap Tibor velős válasza. A 
város vezetője elmondta, 
hogy egy 4 km-es szakaszt 
2003-2004-ben felújítottak, 
de a 420 milliós beruház után 
sem javult számottevően az 
adott út állapota. A város az 
1990-es évek második felétől 
többször is fordult már a mi-
nisztériumhoz, a különböző 
regionális intézményekhez, 

ám eddig csak az ígérgetés 
maradt. 

Most összefogott a két 
leginkább érintett település, 
Gyomaendrőd és Dévaványa. 
Közösen megbíztak egy kft.-t, 
hogy készítse el a megvaló-
síthatósági tanulmányokat. 
Egy hónap múlva várhatóak 
a konkrét számok a tervvel 
kapcsolatban. Egy korábbi 
számítás szerint ez az összeg 
nagyságrendileg 1,2 milliárd 
forint lehet.

Göröngyös út, ha végig megyek 
rajtad én…

Sorozatunkban elsőként 
Szekeres József fi ókigazgató 
válaszol a feltett kérdésekre:

Valamennyi korosztály tud 
Önöknél bankszámlát nyit-
ni?

Igen. Már újszülött kortól 
nyitható a K&H trambulin 
számlacsomag, amely 25 éves 
korig vehető igénybe.

Ezen kívül ajánljuk elekt-
ronikus számlacsomagjainkat 
e-bank szolgáltatással, vala-
mint a Zéró számlacsomagot. 
Ez utóbbi esetében 0 forint 
a számlavezetési díj, ameny-
nyiben havonta – bármilyen 
jogcímen – érkezik rá legalább 
150 ezer forint egyösszegű 
forint jóváírás.

Természetesen a nyugdí-
jasokról sem feledkeztünk 
meg, részükre külön K&H 
nyugdíjas számlacsomagot 
ajánlunk.

Milyen aktuális termékkí-
nálattal várják városunk 
lakosságát?

Nem csak jelenlegi Ügy-
feleinket, hanem a városunk 
teljes lakosságát várjuk a ko-
rábban megszokott és a telje-
sen új termékeinkkel is.

Újra lehetővé válik a ko-
rábban kedvelt euró alapú 
lakossági hitel felvétele.

Tartós befektetési szerző-
dés kötése esetén a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény 
szerinti kedvezményes adó-
zás vonatkozik a szerződéssel 
lekötött megtakarításokra. A 
törvény által előírt 20%-os 
adókulcs helyett csak 10%-
os kamatadót kell fi zetni a 
megtakarítások után, abban 
az esetben, ha a felhalmozási 
időszakot követ? 3 évig, és 
egyáltalán nem kell kamatadót 
fi zetni, ha a felhalmozási idő-
szakot követő 5 évig marad a 
megtakarítás a számlán.

Vállalkozó ügyfeleinket a 
gazdaság várható élénkülése 
során kedvező beruházási és 
forgóeszköz hitelekkel sze-
retnénk segíteni.

Mitől vált gyomaendrődivé 
a K&H Bank gyomaendrődi 
fi ókja?

2007. november 20-i fi -
óknyitásunk óta üzleti tevé-
kenység mellett igyekszünk 
a közéletben is minél inkább 
jelen lenni. Minden évben 
támogattuk és tevékenyen 
részt vettünk a Nemzetkö-
zi Sajt- és Túrófesztivál, a 
Halfőzőverseny és a Zsong-
lőrfesztivál rendezvényein. 

Ügyfeleink száma folya-
matosan növekszik mind la-
kossági, mind pedig vállalati 

területen. Munkatársaimmal 
együtt gyors és udvarias 
kiszolgálással, minőségi 
tanácsadással és változat-
lanul széles körű pénzügyi 
szolgáltatásokkal várjuk régi 
és új ügyfeleinket a hét min-
den munkanapján.

Sorozatunkban a következő-
kérdést tegye fel Ön!
cím:
Gyomaendrőd, Fő út 194.
Telefon:
(06 66) 581 480
e-mail: 
jozsef.szekeres@kh.hu

Megkérdeztük a K&H-t
Hogyan sikerült a K&H beilleszkedése városunk életébe?



Megyei hírek

3

TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár 

és moped kategóriában!
Beiratkozás: 

Gyoma, Kossuth u. 18. 
minden kedden és csütörtökön 17-től 19 óráig. 

Telefon: 06-30/402-58-78
A következő tanfolyam indulása: 2010. március 10. (szerda)

Endrődön: Endrődi Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth utca 18.

„Döglégy” 
járt Gyulán
Őszintén vallott hibáiról, 

erényeiről, családjáról Zana 
Zoltán, alias „Döglégy” Zolee 
Gyulán, a Harruckern János 
Középiskola közéleti estjén. 
Természetesen zsúfolásig 
megtelt az iskola könyvtára 
a kíváncsi diákokkal, hiszen 
bármit kérdezhettek kedven-
cüktől a fi atalok. Ganxsta min-
den kérdésre válaszolt, nem 
volt tabutéma. Mint mondta, 
mióta megnősült és kislánya 
született kissé átalakult az élete, 
sokat dolgozik, hogy biztosítsa 
családja számára a megfelelő 
életmódot. Így kevesebb idő 
jut hobbijaira, a focira, a jég-
korongra, vagy a kalandjáté-
kozásra Pierrot társaságában, 
de minden percért kárpótolja 
a lányával eltöltött idő.

Lehet 
közlekedni?

Zöld utat kapott a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács-
ban az Orosháza-Tótkomlós és 
az Orosháza-Mezőkovácsháza 
közút felújítása. Ez azt jelenti, 
hogy rövidesen meghirdetik a 
közbeszerzési pályázatot, azt 
követően kezdődhetnek a kivi-
telezési munkálatok. Hosszú 
ideje vajúdik az orosházi kis-
térség két útjának felújítása. Az 
Orosháza és Tótkomlós közötti 
út felújítására négy éve Fetser 
János, a választókerület egyé-
ni országgyűlési képviselője 
és Gyurcsány Ferenc akkori 
miniszterelnök egyaránt ígé-
retet tett. Közben más lett a 
kormány feje, a képviselő pedig 
a pénzügyi-gazdasági nehéz-
ségekkel, válsággal is birkózni 
kényszerült ebben az ügyben. 
Ám most a felújítás tényleg 
megvalósulni látszik.

Játékkal 
emlékeztek
Immár nyolcadik alkalom-

mal rendezték meg február 
20-án az Öregfi úk Kézilabda 
Kupát Szarvason, ezzel emlé-
ket állítva ifj. Csery Istvánnak, 
a város korábbi játékosának. 
A HC Szarvas és a Szarvasi 
Öregfi úk Kézilabda Baráti 
Együttes a versennyel a ké-
zilabdát szerető, már nem aktí-
van sportolók részére biztosított 
lehetőséget kedvenc sportáguk 
gyakorlására.  

Tökösödni!
Lezárult az index.hu által 

indított a Megyék Harca elne-
vezésű vetélkedő első fordulója 
és közzétették az eredményeket 
is. Békés megye az igencsak 
előkelő harmadik helyen áll a 
legokosabb közigazgatási egy-
ség cím elnyeréséért folytatott 
harcban. Viszont a legtökösebb 
megyék között csak a tizen-
harmadikok vagyunk.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. 
szolgáltatási ajánlata:

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

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 

Tel.: 66/386-269

Gyula után Gyomán is jöhet a szauna
Kovacsics a Liget Fürdőben is megvalósíthatja elképzelését

A város idei első kép-
viselő-testületi ülésén a 
Liget Fürdőben megvaló-
suló beruházási kérdésről 
is döntöttek. A napirendi 
pontok között szerepelt egy 
szaunapark kialakításának 
a lehetősége, a létesítményt 
vezető Kovacsics Imre is 
felszólalt az ügy érdeké-
ben. A képviselők a nyílt 
szavazáson végül zöld utat 
adtak a kezdeményezésnek. 

Többször került már a 
gyomaendrődi képviselők, 
illetve a bizottságok elé a 
Liget Fürdőben kialakítan-
dó szaunapark terve. Az 
első információk még arról 
szóltak, hogy a létesítményt 
működtető Liget Fürdő Kft. 
fogja végrehajtani a beruhá-
zást, ám a társaság felügyelő 
bizottsága és a könyvvizsgáló 
is egyetértett abban, hogy a 
szervezet jelenlegi pénzügyi 
helyzete nem teszi lehetővé a 
megvalósítást. A januári testü-
leti ülésen az a javaslat került 

napirendre, hogy az önkor-
mányzat fi nanszírozza meg a 
beruházást. Kérdésként merült 
fel, hogy közbeszerzési eljá-
rással, vagy nélküle lehetne 
megvalósítani az elképzelést. 
Dr. Csorba Csaba jegyző vé-
leménye szerint, mindenkép-
pen közbeszerzési eljárást kell 
kiírni az ügyben. Jelentkező 
már akadna a kivitelezésre, a 
győri Komfort Centrum 27 
millió forintért vállalkozna a 
feladatra, az összeget 12 havi 
részletben is ki lehet fi zetni. 
A városban tavasszal, vagy 
ősszel valósulhat meg a beru-
házás, attól függően, hogy ki 
kell-e írni a közbeszerzést. A 
Liget Fürdő Kft. ügyvezető-
je beszédében hangsúlyozta, 
hogy tavaly 10 millió, idén a 
számítások szerint 15 millió 
forinttal kevesebbet kell ál-
doznia az önkormányzatnak 
a fürdőre, ebből a pénzből 
lehetne fi nanszírozni a meg-
valósítást, ami 3-5 év alatt 
térülhetne meg. Kovacsics azt 
javasolta, hogy az összeget ne 
kölcsön formájában, hanem 
tőkeemelésként hajtsa végre 
a város. Vass Ignác a pénz-
ügyi bizottság elnökeként nem 
látta optimistán az igazgató 
több mint féléves ténykedé-
sét. A gyomaendrődi fürdőt 

korábban több évig irányító 
szakember szerint nem javult 
sem az üzemelési költség, sem 
a pénzügyi helyzet. Csányi 
István alpolgármester szerint 
a fürdő ügye olyan, mint a 
foci – mindenki ért hozzá. 
Egyben a felügyelő bizottság 
elnökeként úgy látta, hogy 
amennyi pénzt évről-évre 
„belepumpáltak” a létesít-
ménybe, azt most egy olyan 
beruházásra lehet fordítani, 
ami megtérül és értéknövelő 
is. A képviselők a vita végén 
15 igen és 2 nem szavazattal 
elfogadták a „Szaunapark, 
gőzkabin és pihenőhely” 
kialakításának a tervét, a 
beruházás megvalósításával a 
Liget Fürdő Kft.-t bízták meg.

Csak tessék, csak tessék!
Projektvásár Békéscsabán

A Dél-alföldi Regioná-
lis Munkaügyi Központ a 
„Paktum-Progress” A Bé-
kés Megyei Foglalkoztatási 
Paktum fenntartása című 
projekt keretében első alka-
lommal szervezte meg megyei 
szinten hagyományteremtő 
szándékkal Projektvásárát, 
2010. február 04-én. A Békés 
Megyei Tudásház és Könyv-

tárban megtartott eseményen 
a résztvevők megismerked-
hettek egymás kezdeménye-
zéseivel, ötleteket gyűjthettek 
és ápolhattak, vagy éppen 
kialakíthattak kapcsola-
tokat más vállalkozókkal. 
Gyomaendrődről is több mun-
káltató vett részt az esemé-
nyen, ahol szakmai fórumok-
ra, előadásokra is sor került.

Közélet

December közepén egy 
sávon megindulhatott a 
forgalom a Hármas-Kö-
rös endrődi hídjánál. A 
munkálatok továbbra is 
tartanak, a beruházást 
végző cég szerint a gyors-
hajtók komoly károkat 
okoznak a felújítás során. 
A Gyomaendrődre bejövő 
és kimenő forgalom is 20 
km/h-s sebességkorlátozás-
sal számolhat februártól, rá-
adásul a traffi pax sem pihen. 

A Hármas-Köröst átsze-
lő endrődi hídnál a felújítást 
végző cég szerint a gyors-
hajtók problémát okoznak, a 
szerkezet összeillesztésénél 
jelentkeznek a gondok, ha 

valaki iramosabban megy 
át rajta. Ezért egyeztettek 
a közútkezelővel, aki a híd 
mindkét oldalára 20 km/h-s 
sebességkorlátozó táblát sze-
relt fel. Ezentúl a kimenő és a 
bejövő forgalmat is esetenként 
traffi pax méri. Paraizs Ta-
más őrsparancsnok elmondta, 
hogy havonta minimum 2-3 
alkalommal fogják mérni a 
sebességet a hídnál. Feb-
ruárban már használták is 
a készüléket, megtörtént, 
hogy fél óra alatt 10 autós 
kapott közigazgatási bírságot, 
jellemzően 10-25 km/h-val 
lépték túl a sebességhatárt, 
úgyhogy valósnak véli a 
hídépítő felvetését. Hozzá-
tette: nem az a célunk, hogy 

„vérengzést” csináljunk, ha 
minden nap kint lennénk, 
akkor már komoly pénz ván-
dorolhatott volna a kasszába. 

Nézzünk egy pár példát, 
hogy mennyire kell mélyen 
a zsebbe nyúlni, ha a hídnál 
bemérnek minket gyorshaj-
tásért: 42 km/h-s sebesség-
nél 30 ezer forintot „tejel-
hetünk”; 55-nél ez a szám 
másfeles szorzót kap, tehát 
45 ezer forinttal könnyítet-
tünk magunkon; rossz hír a 
száguldás szerelmeseinek, 
hogy akit mondjuk 100-al 
mérnek be az endrődi híd-
nál, az 300 ezer forintnak lesz 
kénytelen búcsút mondani.  

Nem akarnak vérengzést Endrődön
Kint a 20-as tábla, páran már beleszaladtak

Gyomaszolg Kft. szolgáltatásai

- Temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés
- Temetkezési kellékek értékesítése

Hétfő - péntek: 7 - 15 óráig
Telefon: 66/386-233

Ügyelet ideje alatt (hétvégén, 
ünnepnapon, éjjel-nappal) hívható:
Gyomaszolg Kft.: 66/285-065
Csőke János:         30/630-8097
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A Szent Gellért Kato-
likus Általános Iskola és 
Óvoda vezetése tisztelettel 
köszönti Önöket abból az al-
kalomból, hogy gyermekük 
iskoláskorúvá vált. Intézmé-
nyünk jó szívvel ajánlja és 
mutatja be azokat a nevelési 
elveket és oktatási tevékeny-
ségeket, amelyekkel leendő 
első osztályos tanulóink ta-
lálkozhatnak az itt töltött évek 
során. Bízunk abban, hogy 
az iskolánkról felvázolt kép 
segíti választásukat.

Fő célunk:
- A gyermekek, tanulók 

segítése abban, hogy a ke-
resztény értékekre építve 
művelt emberré, szépre, jóra 
fogékony személyiséggé, Is-
tent és embertársait szerető, 
felelős polgárrá, tisztességes 
és emberséges, alkotásra és 
boldogságra képes emberré 
váljanak.

- Szilárd alapműveltség 
átadása; az ismeretanyag 
megértése és alkalmazása.

- Testileg, lelkileg, szelle-
mileg, életmódjukat tekintve 
egészséges ifjak nevelése.

- Növendékeink ízlésének, 
esztétikai érzékének, igényes-
ségének kialakítása.

- Tanulóink sokoldalú, 
nyitott, érdeklődő, kreatív 
személyiségfejlesztése.

Céljainkat a gyermekkor 
tényleges megőrzése mellett 
színes és tartalmában gaz-

dag tanórai, tanórán kívüli, 
szabadidős programjaink se-
gítségével, nyitott, őszinte, 
családias légkör biztosításával 
kívánjuk elérni, megteremtve 
ezáltal azt az iskolai környe-
zetet, ahol gyermek, szülő és 
pedagógus jól érzi magát.

Közélet/Kultúra

Bélyegre került a nyomdász
Kner Izidor 150 évvel ezelőtt született

Az országban is kuriózum-
nak számító gyomaendrődi 
Kner Nyomdaipari Múze-
umban került sor a 150 éve 
született Kner Izidor tisztele-
tére rendezett ünnepségre, az 
esemény keretében a „Jeles 
magyarok” bélyegsorozat 
újabb fővel gyarapodott. 

A Gyomán született, a ma-
gyar nyomdászat és könyvkö-
tészet jeles alakjának arcképe 
került olyan illusztris társa-
ságba, mint Babits Mihály, 
Kazinczy Ferenc, vagy éppen 
Zrínyi Miklós. Az ünnepségen 
Rácz Tamásné, a Magyar Pos-
ta képviseletében bocsátotta 
forgalomba az alkotást, amit 
később az elsőnapi bélyeg-
zéssel hivatalosan is átadott. 
A területi igazgató elmondta, 
hogy nem sűrűn fordul elő, 
hogy egy bélyeget forgalomba 
helyezhessen, ezért is tartotta 
megtiszteltetésnek a felkérést. 
A Berky Péter keze munkáját 
dicsérő bélyeg 25,6X50mm 
nagyságú, 400 ezer példány 
készült belőle. Rajta a nyom-
dász portréja, egy korabeli 
kép a munkálatokról, illet-
ve Kner Izidor levélpapír-
jának a díszítése látható. 

Várfi  András, a település 
polgármestere és dr. Erdész 

Ádám, a Békés Megyei Le-
véltár igazgatója mutatta be 
Kner Izidor életútját, mun-
kásságát. Mondandójukban 
hangsúlyozták, hogy a nyom-
dász nemcsak a település 
életében, hanem a térség, 
az ország gazdaságában is 
jelentős szerepet vállalt. Az 
eseményt a Kner Imre Gimná-
zium növendékei zárták, akik  
„aranyköpéseket” is gyűjtöt-
tek a mestertől. Íme néhány:

„Az univerzumban az ele-
fánt és a bolha csak annyiban 
nem egyforma, hogy elmú-
láskor az elefántnak egy pár 

napra nagyobb a szaga.”
„Hallgatni arany. Elhall-

gatni színarany.”
„Mindenütt jó, de mégis 

legjobb máshol.”
„Az örök szerelmet az 

ember komolyan veszi… 
csak személyhez kötni nem 
szereti.”

„Asszonyban, időjárásban 
mindegy milyen, mindig jobb 
lenne másmilyen!”

„Az anyós sokkal népsze-
rűbb valami lenne, ha férjezett 
lánya nem lenne.”

A gyomaendrődi Varga 
Lajos Sportcsarnok je-
lenlegi üzemeltetőjének a 
szerződése lejárt, március 
1-től a feladatokat a helyi 
Kner Imre Gimnázium 
és Szakközépiskola látja 
el. Az oktatási intézmény 
igazgatója, Dr. Kovács Béla 
vázolta a létesítmény jövő-
beli lehetőségeit.

Nem biztos, hogy köny-
nyebb lesz az életünk, miután 
átvesszük a sportcsarnok irá-
nyítását – kezdte mondandóját 
Dr. Kovács Béla. Az igazgató 
elmondta, hogy első lépésként 
a sportcsarnok pályájának a 
borítását kell rendbe tenni, 
mert az igencsak balesetve-
szélyes és át kell vizsgálni a 
sporteszközöket is, valószí-
nűleg itt is újítani kell.
- Ki állja ezeket a költsége-
ket?
- A küzdőtér felújítására már 
kiírt egy pályázatot a város, 
mindenképpen az önkormány-
zatnak kell kigazdálkodnia az 
összeget, hiszen ő a létesít-
mény fenntartója. A gazdasági 
átvilágítás már folyamatban 
van, úgy gondolom, ha a napi 
kötelező feladatokon (tanítási 

órák) túl még 5 óra hosszá-
ra bérbe lehetne adni, akkor 
rentábilis lenne a működés. 
Ez a szám persze nem lehet 
állandó, hiszen valószínűleg 
nyáron nem a terem a leg-
jobb terep a sportoláshoz, de 
mondjuk hétvégenként akár 
10-12 órát is lehet egy nap 
számolni.
- A kihasználtság növelését 
hogyan lehet segíteni?
- Mindenképpen találnunk 
kell egy menedzsertípusú 
alkalmazottat, hiszen neki 
lehet a feladata, hogy minél 

jobb legyen a sportcsarnok 
kihasználtsága. Informálisan 
már mi is beszélgettünk helyi 
és országos egyesületekkel, 
sőt a város turizmusát is se-
gítené, ha a szállásadók ide 
tudnának csábítani egy-két 
klubot. Náluk pihenhetnének, 
nálunk sportolhatnának.
- Áldás vagy átok a gimnázium 
számára az új szerepkör?
- Erre a kérdésre térjünk visz-
sza fél év múlva, akkor már a 
számok ismeretében biztosan 
tudok válaszolni.

Váltás a sportcsarnok élén
Áldás vagy átok?

A keresztény értékekre építenek

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
szeretettel meghívja a 2010/2011. tanévben első osztályba lépő 
kisgyerekeket és szüleiket a következő programjaira:

2010. március 10. 16.30 óra – tájékoztató szülői értekezlet
2010. március 22-23-24. 8-10 óráig - Nyílt nap
2010. március 19. 16 órától - Iskolakóstolgató

„Az emlékezéshez nem 
emlék, hanem szeretet kell, 
S akit szeretünk, azt nem 
feledjük soha el.”

Kónya Istvánné Vaszkó 
Ilona Veronika (sokunk Ica 
nénije) nyugdíjas biológia-ké-
mia szakos általános iskolai 
tanárnő életútja: 

1930. február 12-én szü-
letett Endrőd-Öregszőlőben 
Vaszkó Szilveszter és Karsai 
Ilona első gyermekeként. Szü-
lei kétkezi munkásemberek 
voltak, akik a kemény munkát 
már gyermekkorukban meg-
szokták. Lányuktól és fi uktól 
is ezt követelték meg. Ica néni 
az elemi iskola 1-4 osztályát 
Endrődön Kocsorhegyen, 
majd Öregszőlőben végezte. 
Ezután Gyomára költöztek, 
s az 5-6. osztályt a Katoli-
kus iskolában járta ki. Ki-
tűnő tanuló volt. Az elemi 
elvégzése után szülei Polgári 
Iskolába íratták. Itt is végig 
kitűnő eredménnyel tanult, 
de többek összefogása kellett 
ahhoz,, hogy az édesapát meg-
győzzék: tanítassa tovább is 
a lányát. Így 1946-ban beirat-
kozott a szarvasi Tanítókép-
zőbe, ahol 1951-ben szerezte 
meg tanítói oklevelét. Itt is 
végig kitűnő volt. Az elhe-

lyezkedés azonban így sem 
ment könnyen. Egytanerős 
tanyai iskola várta Gyomán a 
Kossuth TSZ iskolában, ahol 
délelőtt az 1-4. délután az 5-8. 
osztályt tanította. Lakás az 
iskolában nem volt, így kerék-
párral tette meg reggel és este 
a 16 km utat. 3 évig tanított 
így. Nehéz, de nagyon szép 
évek voltak ezek. A tanyai 
gyerekek és szüleik hálája 
egész életében végigkísérte 
őt. 1952-ben beiratkozott a 
szegedi Pedagógiai Főiskola 
biológia-kémia szakára, ahol 
1956-ban kapta meg tanári 
oklevelét. 1954 őszén sikerült 
bekerülnie a központi iskolába 
(a volt 2.sz., ma Kis Bálint 
Általános Iskola Hősök úti 
épületébe). Itt tanított 1991-ig 
biológiát és kémiát, s indítot-
ta el diákok ezreit az életbe. 
Több mint 20 évig vezette 
az iskola ifjúsági szervezetét, 
volt megyei és gyomai Tanács-
tag, vezetője volt a Dolgozók 
Iskolájának. 40 évet töltött a 
pedagóguspályán, egyetlen 
munkahelyen. 1953. karácso-
nyán fogadott örök hűséget 
Kónya Istvánnak. Egyet-
len gyermeke Márta Ilona 
édesanyja szép, de nehéz 
hivatását választva szintén 
tanár lett. Mindig szeretett 
volna olyan türelmes, jóságos, 
megértő, mindig mosolygó 
ember lenni, mint az édes-
anyja. Ica néni munkáját több 
kitüntetéssel is elismerték, 
ám ő a legbüszkébb a Gyer-
mekekért Érdeméremre, s a 
Kiváló Munkáért kitüntetésre 
volt. 2001-ben Szarvason a 
Tanítóképzőben átvehette az 
Aranydiplomát is. Így vallott 
a Gyomaendrődi Ki kicsoda 

lexikonban: „Endrődön szü-
lettem, de 10 éves korom óta 
Gyomán élek, mindkettőt a 
sajátomnak érzem. Szeretem 
az itt élő embereket, jó érzés, 
hogy olyan sokan ismernek, 
tisztelnek. A legértékesebb 
kitüntetés számomra az, ha a 
tanítványaim az utcán rám kö-
szönnek. Csókolom Ica néni, 
hogy tetszik lenni?”

Milyen pedagógus, mi-
lyen ember volt? 

Halk szavú, de szigorú 
és következetes tanár volt. 
Nyílt, mesterkéltség nélkü-
li, gyermekszerető, őszinte, 
segítőkész pedagógus volt, 
aki nem kiabált, nem emelte 
el a hangját, mégis mindig 
nagy fegyelem volt az óráin. 
Tanítványai, kollégái egyaránt 
tisztelték, szerették. A hiva-
tásának és a családjának élt, 
de jó kapcsolatot tartott ápolt 
mindenkivel. Jóságos, min-
dig mosolygó, csillogó sze-
mű, nyílt tekintetű, végtelen 
szerény, csupaszív ember volt, 
hatalmas munkabírással, 
szorgalommal, kitartással, 
akaraterővel. Átlagon felüli 
kötelességtudat a hivatása és 
az emberek iránti szeretet, 
alázat jellemezte. Büszke volt 
tanítványaira, szerette őket. 
Büszke volt a családjára, a 
szeretteire, mindent megtett 
értük, sokszor még erején 
felül is. Nagyszerű ember 
volt, sugárzott belőle a jóság. 
Hiánya soha nem pótolható 
veszteség.

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
Kónya Istvánné Vaszkó Ilona 
Veronika temetésén megje-
lentek.

A gyászoló család

In Memoriam Kónya Istvánné (1930-2010)

Az Őszikék Idősek Otthona 
is részese kívánt lenni a már 
mindannyiunk számára hosz-
szúnak tűnő tél elűzésének. 
Február kilencedikén zenés 
mulatsággal igyekeztek elbú-
csúztatni a hideget. A fánkot 
az otthon ügyes kezű tehet-
séggel megáldott munkatársai 
sütötték. „Kézimunkában” a 
tangóharmónikás Tóth István 
sem maradt el tőlük.

Az idősebbek is farsangoltak
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„Új utak” a Margaréta Óvodában
Napjaink oktatás-politiká-

jában hangsúlyozott, hogy az 
óvodának, mint az intézmé-
nyes nevelés első színterének 
a kisgyermekkor jellemzőit 
mind teljesebben érvényesítő 
intézményként kell működ-
nie.  A korai évek érzelmi 
bázisaként feladata erősíteni 
és segíteni az egyéniség ki-
alakulását, mely a későbbi 
évek energiáját, tartalmát 
és irányát határozza meg. 

A TÁMOP 3.1.4 pályázat 
által a kompetencia alapú 
óvodai nevelés bevezetésének 
lehetősége új utat nyitott a 
kisgyermeknevelés terén. 
Elsősorban a kor kihívásainak 
megfelelő szemléletváltást 
kíván Ugyanakkor gazdag 
módszer és eszköztárat 
kínál ahhoz, hogy előtérbe 
helyezzük az egyéni 
képességfejlesztést, mely 
által kialakul a gyermekek 
egészséges önbizalma, 
így képesek lesznek újabb 
ismeretek megszerzésére, 
melyek birtokában meg 
tudnak felelni a jövőbeli 
kihívásoknak. 
A korábbi gyakorlathoz 
képest abban működik 
egy kicsit másként, hogy a 
gyermeki tevékenységek a 
négy őselemhez kötődnek: 
levegő, tűz, víz, föld. A témák 

lehetővé teszik a képességek 
szerinti, differenciált tartalom 
tervezését, és a korszerű 
módszerekkel pedig izgalmas 
és sokszínű ténykedést a 
gyerekeknek. Sokkal több 
kísérletet, megfi gyelést, 
alkotómunkát kíván, ami csak 
csoportbontásban lehetséges, 
illetve eredményes. Minden 
gyermek a maga módján, 
a maga ütemében, a saját 
képességei szerint vehet részt a 
változatos tevékenységekben.
Az eddigi tapasztalatok 
igen pozitívak. A gyerekek 
kíváncsivá válnak a dolgok 
iránt, sokkal nyitottabbak, s a 
maguk szintjén észreveszik, 
megértik a környező 
világ összefüggéseit. Az 
élethosszig tartó tanulás 

alapja a belső motiváció, mi 
ezt kívánjuk megalapozni a 
kompetencia alapú óvodai 
nevelési technikákkal, 
pedagógiai attitűdökkel. 

És hogy mit várunk az 
óvodai programcsomag 
bevezetésétől?

Megfelelő hatékonyságú, 
eredményes nevelőmunkát, a 
gyermekek igényeinek, és élet-
kori sajátosságainak megfelelő 
fejlesztést. Alkalmazhatóbb 
tudás megszerzését, óvodá-
ból az iskolába való átmenet 
megkönnyítését. Pedagógusa-
ink módszertani kultúrájának 
fejlesztését, megújulását. 

Bízunk a közös jövőnkben, 
a hatékony, elkötelezett és 
magas színvonalú szakmai 
munkában.

A Rumba volt a centrumban
Félévzáró táncmustra

A gyomaendrődi Rumba 
Táncsport Egyesület január 
30-án tartotta hagyományos, 
félévzáró gáláját. A hazai és 
a nemzetközi táncparketten is 
folyamatosan jelenlévő klub-
tagok most szűkebb pátriá-
juk, a városi közönség előtt 
adtak számot tudásukról. A 
patinás múlttal rendelkező 
Rumba TSE táncosai nem 
bíztak semmit a véletlenre, 
amikor előadták versenyszá-
maikat. Még a legkisebbek 
is a profi kat meghazudtoló 
pontossággal mutatták be 
a lépéseket, az idősebbek 
nemzetközi mezőnyben meg-
szerzett rutinja, pedig nem is 
tette kérdésessé a produkciók 
minőségét. „Csavard a csípőd, 
úgy fi gurázz!” – szól Fenyő 
Miki örökzöldje. A táncosok, 
ha nem is erre a felszólításra, 
de mindenképpen eleget tettek 
a kívánalmaknak. A színes 

repeortárba a tangón át a jive-
on keresztül a polka is belefért 
és természetesen a névadó 
rumba sem maradhatott le a 
palettáról. Megyeri László az 
egyesület szakmai vezetője 
elmondta, 38. alkalommal 
került sor a félévi gálára. A 

táncpedagógus „kedvcsiná-
lónak” azt is elárulta, hogy a 
profi k magabiztos előadásá-
ban rengeteg munka rejlik, 
ahogy ők szokták monda-
ni: ebben a sportban, csak 
az első 15 év a nehéz, utána 
már jön minden könnyedén.

Két óra hosszáig tart 
az út Gyomaendrődről 
Bihardiószegre, ez az idő 
éppen elegendő volt arra, 
hogy Szonda István elmesélje, 
milyen is a kapcsolat a két 
település között. A néprajz-
kutató korábbi dokumentu-
mokra hivatkozva elmondta, 
a gazdasági kapcsolat nem 
újkeletű, 100-120 éve Endrőd 
és Bihardiószeg között komoly 
kötelék állt fenn. A társadal-
mi kapcsolatok jelenleg újból 
működnek, a kereskedelmi 
mozgás beindítása lenne a 
fő cél. Ennek megfelelően 
a város polgármesterén és a 
képviselőkön kívül, gazdák 
is utaztak a küldöttséggel 
Bihardiószegre. Megérkez-
ve a településre Heidt József 
(Öcsi bácsi) fogadta a magyar 
barátokat, aki rögvest a pin-
cészetébe invitálta a „vándo-
rokat”, közben a Zichy-kas-
télyt is meg lehetett tekinteni, 
kívülről. Aztán csatlakozott 
a társasághoz Flora, a he-
lyiek népszerű juhásza is, ő 
román létére büszkén viseli 
és hordja azt a nemzetiszínű 
szalaggal átkötött díjat, amit 
a tavalyi Sajt– és Túrófeszti-
válon nyert. Mindkét gazda 
saját specialitásával kínálta 
a vendégeket, a helyi bor és 
a juhtúró, valamint a kecs-

kesajt is osztatlan sikert ara-
tott, sőt a vaddisznóból és a 
szamárból készült kolbász is 
hamar elfogyott. A gazdák a 
mezőgazdaság helyzetéről is 
tárgyaltak, több érdekes dolog 
mellett az is kiderült, hogy 
Romániában 500 liter pálinkát 
főzhetnek a magánszemélyek 
otthon. Aztán Öcsi bácsi fon-
tos telefonhívást kapott, új 
jövevény érkezett a házhoz, 
vemhes volt a tehene, úgyhogy 
magára is hagyta a társasá-
got. Később kiderült, minden 
rendben zajlott, a borjú az 
Álmos nevet kapta. A 9. Bor-
versenyt a helyi művelődési 
házban szervezték meg, az 
eseményre a mezőgazdasági 

szakállamtitkár is ellátoga-
tott, a gazdák kérdéseket 
intézhettek a politikushoz, 
a témákat illetően Magyar-
országon érezhette magát az 
ember. A versenyen kiderült, 
hogy három fajta bor létezik: 
„a jó, a rossz, és az enyém”. 
A gyomaendrődiek a rendez-
vényen éltek a marketing adta 
lehetőséggel is, szalámit, kol-
bászt és házipálinkát vittek, 
egyébként nemcsak Bihar me-
gyeiekkel lehetett találkozni, 
voltak látogatók Szentesről 
és Hódmezővásárhelyről is, 
ők szintén a gazdasági élet 
fellendülésére, elmélyítésére 
számítanak.

Vendéglátásból jeles
Bihardiószegen vaddisznóból is készül kolbász

A második félévet a fel-
ső tagozatosok három napos 
tréninggel kezdték a Rózsa-
hegyi Iskolában. A Tanulás 
tanítása projekten belül arra 
készítik fel a gyerekeket, hogy 
minél hatékonyabban, ered-

ményesebben tudjanak tanul-
ni. Voltak fi gyelemfejlesztő, 
koncentrációs gyakorlatok, 
információgyűjtés, könyvtár-
használat, olvasásfejlesztés 
számítógéppel is. Ezeket a 
tanulást segítő módszereket 
párokban, csoportokban, já-
tékos formában sajátítják el. 
A „tantan” eredményességét 
bizonyítja az is, hogy egy volt 
diák, aki már egyetemista, 
most ismerkedik ezzel a bevált 
módszerrel. Úgy tapasztalta, 
hogy középiskolás testvére, 
aki már részt vett ebben a 

projektben, sokkal hatéko-
nyabban tanul. 

Tanított ák a tanulást

FELHÍVÁS
A tanítási órákat 

március 9-én délelőtt 
tekinthetik meg a 

szülők.

Március 11-én teadél-
utánra hívjuk és várjuk 

a nagycsoportos 
ovisokat. 

Szilágyi Ferencre emlékezünk

Életének 82.évében, 
2010. február 17-én elhunyt 
Szilágyi Ferenc nyelvész, 
irodalomtörténész, író, 
költő.

Gyermekkorát Gyomán 
a mai Kossuth Lajos utca 
8.szám alatti házban töltötte, 
édesapja Dr. Szilágyi Ferenc 
járási tisztiorvos volt. 
Tanulmányait szülővárosában 
kezdte, majd a mezőtúri 
Református Gimnáziumban 
folytatta és az ELTE BTK 
magyar-angol szakán kapott 

középiskolai tanári diplomát. 
1958-ban megszerezte a 
bölcsészdoktorátust, 1966-
ban a nyelvtudomány 
kandidátusi 1994-ben pedig 
az irodalomtudomány doktori 
fokozatát.

Szakmai munkássága 
a MTA Nyelvtudományi 
Intézetéhez, a Magyar 
Diafi lmgyártó Vállalathoz, a 
Petőfi  Irodalmi Múzeumhoz, 
a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Magyar 
Irodalomtörténeti Intézetéhez 

és a Károli Gáspár Református 
Egyetem Bölcsészettudományi 
Karához köthető.

A felvilágosodás korának 
irodalmát, Csokonai Vitéz 
Mihály, Kőrösi Csoma 
Sándor, Kazinczy Ferenc 
életművét kutatta, de 
nyelv-és stílustörténettel 
is behatóan foglalkozott. 
Kutatómunkájához igen 
termékeny publikáció 
kapcsolódott, számos önálló 
kötete és tanulmánya jelent 
meg. Munkásságát több 
rangos díjjal, kitüntetéssel 
ismerték el.

70 éves koráig aktívan 
dolgozott, majd 1998-
ban nyugállományba 
vonult és visszaköltözött 
szülővárosába.

Többször mesélt arról, hogy 
a gyermekkori élmények, 
Kner Izidor szomszéd házban 
működő nyomdája és az ott 
készült kiadványok milyen 
nagy hatással voltak rá. 
Az irodalom, a könyvek 
végigkísérték életútját, 
könyvek között élt, dolgozott, 
alkotott. A sors ajándéka, hogy 
még kézbe vehette legújabb 
könyvét, a Magyar Athenas 
című verseskötetét, mely 
szintén a Kossuth Lajos utcai 
Gyomai Kner Nyomdában 
készült.

Termékeny életútja 
most lezárult, személyében 
városunk kiváló tudóst, 
közismert alkotót, kedves, 
derűs, barátságos embert 
veszített el.

(Dr. Füzesné Hudák 
Julianna)
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Kovács Gyula 1995-
től 2005-ig már játszott 
Gyomaendrődön, aztán meg-
indult a „keringő”, míg végül 
visszatért a városba játszani. 
A holtidényben a jelenleg Me-
gyei I. osztály 12. helyén álló 
klub elnöke vette fel vele a 
kapcsolatot, a tárgyalások 
odáig „fajultak”, hogy már  a 
téli felkészülés nehézségeivel 
is megbirkózott a játékos, aki 
elmondta, szép-szép dolog a 
futball, de az ilyenkor szoká-
sos 7-8 km-es futásokat nem 
biztos, hogy a szívébe zárja.
- Milyen poszton számítanak 
rád?

- Úgy hallottam, hogy 
a góllövéssel és a befejező 
csatárokkal voltak gondok 
az ősz folyamán, több mint 
valószínű, elöl számít rám a 
vezetőedző, talán én tudok 
segíteni a csatárgondokon.

- Hány gólt szereztél ősszel 
Dévaványán?

- Egyet, de nem is kaptam 
sok lehetőséget, gyakran az 
utolsó 20 percre szálltam 
be. Több meccsen nem is 
játszottam.

- Hmmm.
- Na jó, felhívom Erdősi 

Gyulát (a csapat edzője - a 
szerk.), mégis milyen posz-
ton számol velem - mondja 
Kokó. Majd a trénerrel történő 
egyeztetés után hozzáteszi, 

inkább a középpályán kapha-
tok lehetőséget, de ha nagyon 
gólínséges időszak köszönt 
be, akkor egy sorral előrébb 
kerülhetek.

Hetekig nem lehetett 
tudni, hogy a Battonyai TK 
számít-e a korábban a városi 
futballcsapatban két és fél évet 
játszó futballistájára, Karászi 
Lászlóra. A középpályással az 
NB III-as gárda vezetőedző-
je februárban közölte a hírt, 
miszerint két román játékos 
érkezik a csapathoz, így nem 
tartanak igényt a játékára. A 
tavalyi feljutásban kulcssze-
repet vállaló futballista (mind 
a 30 mérkőzésen játszott) 
keserűen vette tudomásul a 
döntést, de nem sokáig maradt 
csapat nélkül. Korábban is 

játszott már Gyomaendrődön, 
ahol most is tárt karokkal 
várták. A játékos elmond-
ta, hogy hiába csak most 
közölték vele a válást, több 
hete a Megyei I. osztályban 
szereplő együttessel tréninge-
zik, edzőmeccsen is pályára 
lépett. A Gyomaendrőd FC 
jelenlegi keretében több olyan 
futballista is van, akikkel 
„Kara” korábban már együtt 
focizott, úgyhogy a közeget 
nem kell szoknia és a „megye 
I” légkörét sem. A játékos 
véleménye szerint nincs 
nagy különbség az NB III 
és a Megyei I. osztály kö-
zött, talán a játék gyorsasá-
gában van csak differencia.

Közélet / Sport

Régi-új arcok a pályán
Erősítés? Tavasszal kiderül!

Gyomaendrőd Város Polgármestere lakossági 
fórumot tart 2010. március 9.-én 17 órai kezdettel 

a Városháza dísztermében 
a közterület foglalás témakörben. 

Minden érdeklődőt szívesen várunk.

LAKOSSÁGI FÓRUM

A Gyomaendrődi Judo 
Klub sportolói kitettek ma-
gukért az utóbbi időszakban. 
A klub versenyzői Kistarcsán 
is megméretteték magukat, 
egy színvonalas nemzetközi 
versenyen. 9 judóka képviselte 
a város színeit és mindenki 
kivétel nélkül helytállt. 

A legfi atalabbak között 
Hidasi Tamás magabiztosan 
győzte le ellenfeleit, így a 45 
kg-os mezőnyt maga mögé 
utasította. Ugyanebben a 
súlycsoportban Nagy Zoltán 
a 3. helyen végzett. Hason-

ló korosztályban Kis Milán 
ellentmondást nem tűrve a 
38 kg-osok aranyérmével 
térhetett haza. 

Az idősebbek is megmu-
tatták erényeiket, hiszen 
Kis Miklós a +60 kg-osok 
között végzett első helyen 
példamutató hozzáállásának, 
akaraterejének köszönhetően. 
Lövei Zsuzsanna a 32 kg-ban, 
kiemelkedő mezőnyben a 3. 
helyet szerezte meg, Tímár 
Martin pedig élete első verse-
nyén ezüstérmet akaszthatott 
a nyakába. Siroki Ibolya a +63 

kg-osok népes mezőnyében 
tudott az első helyen végez-
ni, míg Gönczfalvi Balázs a 
bronzérmet hozhatta haza 
az 55 kg-ban. Sajnos Szabó 
Bence végül nem állhatott 
tatamira, mert a bemelegítés 
közben megsérült.

Egy országos rangsor-
versenyen és egy Országos 
Bajnokságon indulhatott el 
Siroki Ibolya, aki ebben az 
évben elsőéves ifi . Mindkét 
versenyen bronzérmet szer-
zett.

Három verseny, 10 érem a judósoktól!

2010. március 20-án máso-
dik alkalommal kerül megren-
dezésre a Küzdősport Gála a 
Varga Lajos Sportcsarnokban. 
A mérkőzések ketrecben zaj-
lanak, ami még sosem volt 
Gyomaendrődön. A vihar-
sarki harcosok Békésről, 
Mezőtúrról, Tiszaföldvárról, 
Túrkevéről érkeznek, míg 
az ellenfelek az ország több 
pontjáról. A tervezett prog-
ram szerint már délután négy 

órától kezdődik a rendezvény, 
amatőrök küzdelmei lesznek 

láthatóak, míg a profi  gála 
este hat órakor fog startolni. 

Judo, mazsorett, hastánc fogja 
színesíteni a gálát, de látha-
tó lesz  Kraw Maga izraeli 
harcművészeti bemutató is. A 
gálára a belépő 1500 forintba 
kerül, amit elővételben , vagy 
akár a helyszínen is meg lehet 
vásárolni. 

A rendezvényről, és 
jegyelővételről érdeklődni 
lehet:

Váradi Zoltán
06-30/544 2700

Újra lecsapnak a  viharsarok harcosai!

Szilágyiné Bácsi Gab-
riella a Polgármesteri Hi-
vatal Pénzügyi Osztálynak 
vezetője:

Jogszabály előírása szerint, 
a polgármesternek be kell ter-
jesztenie a Képviselő-testület 
elé a költségvetési tervezetet, 
amelynek 2010. február 11-én 
tett eleget Várfi  András pol-
gármester úr. A költségvetés 
készítését megelőzte a költség-
vetési koncepció összeállítása, 
amelyet a Képviselő-testület 
2009. novemberi ülésén fo-
gadott el. Az itt megfogal-
mazott és meghatározott 
elveket vettük fi gyelembe 
költségvetési rendelet meg-
alkotásánál. A költségvetés-
alkotás folyamata az elmúlt 
év szeptemberében kezdődött, 
ekkor már fi gyelembe vettük 
az előjelzéseket, amelyeket 
aztán decemberben, az Or-
szággyűlés által elfogadott 
2010-es Költségvetési Tör-
vény elő is írt. E szerint, 
számos normatíva megszűnt, 
fajlagos normatívák lecsök-
kentek. Megszűnt: a közösségi 
közlekedés, a sportfeladat, a 
közművelődési feladatok, a 
pedagógus szakvizsga és 
továbbképzés, a diáksport 
támogatása. Az idegenfor-
galmi adó adóforintja a felére 
csökkent. Ez összességében 
130 millió Ft normatíva csök-
kenést jelentett a város költ-
ségvetésében: 65 Millió Ft 
az oktatástól, 35 Millió Ft a 
szociális ágazattól, 30 Millió 
Ft a közművelődéstől, sport-
tól, közösségi közlekedéstől és 
egyéb helyektől vont el forrást. 

Az intézményvezetőkkel és 
gazdasági vezetőkkel 2009. 
szeptemberétől havonta egyez-
tettünk, a Hivatal kérte, hogy 
a bevételi oldalon jelentkező 
csökkenést vegyék fi gyelembe 
az intézményi költségvetés-
ük elkészítésénél. A Bizott-
ságok is többször tárgyaltak 
a költségvetésről. Általános 
létszámleépítésre nem került 
sor, de a költségvetés sorait 
a legszigorúbb takarékos-
ság mellett kellett tervezni, 
ez érintette például a béren 
kívüli juttatások csökkenését 
is. Jogszabályi kötelezettség-
nek eleget téve került sor az 
utolsó egyeztetésre 2010. 
január 27-én, amely után a 
Képviselő-testület elfogadta 
Gyomaendrőd Város 2010. 
évi költségvetését.

Bevétel 4.347.015.000 
Ft, Kiadás: 4.347.015.000 
Ft, működési oldalon tehát 
nem számolunk hiánnyal, 
míg a fejlesztési oldalon a 
meglévő kötvény került for-
rásként kijelölésre. A kiadáso-
kon belül a működési kiadás 
2.478.849.000 Ft, felújításra 
115.169.000 Ft, fejlesztésre 
480.155.000 Ft összeggel szá-
molunk. Tartalékként szere-
pel 1.272.842.000 Ft, amely a 
kötvénynek az a része, amely 
forrásként nincs kijelölve.

Vass Ignác, a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság 
vezetője:

A város ez évi költségve-
tése konszenzuson alapuló 
költségvetés, amely rend-
kívül szigorú gazdálkodást 

ír elő az intézmények és a 
Hivatal számára is. Lénye-
gesen csökkentek az állami 
pénzeszközök, normatív tá-
mogatások, mégis sikerült 
a költségvetésben jelentős 
fejlesztést is előirányozni 
2010-re. Természetesen a 
fejlesztéseknél rangsorolni 
szükséges, elsősorban azo-
kat kell előtérbe helyezni, 
amelyek a város mindenna-
pi életében valamilyen „ha-
szonnal” kecsegtetnek. Úgy 
gondolom, az intézmények 
nagyon kihegyezett, leszű-
kített költségvetési kereteken 
belül kell, hogy működjenek, a 
Képviselő-testülettől nagyobb 
fi gyelmet kell kapniuk.

Izsó Csaba, Városfenn-
tartó, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság 
vezetője:

2010 rendkívül feszes és 
szigorú gazdálkodást követel 
meg. Ennek ellenére sem fog-
nak elmaradni azok a szük-
séges fejlesztések, amelyek 
elengedhetetlenek a város 
üzemelése és fejlesztése 
szempontjából. Útépítésekre 
20 millió Ft-ot, útfelújításokra 
18 millió Ft-ot, járdaépítésre, 
felújításra 5 millió Ft-ot, még 
a külterületi terep- és árok 
rendezésre, csapadékvíz el-
vezetésre is jelentős összeget 
sikerült biztosítani a költség-
vetésben 2010-re is. Városüze-
meltetési és városfejlesztési 
szempontból a város 2010. 
évi költségvetése elfogadható, 
jónak mondható.

A város 2010. évi költségvetése

Megyegyűlés Gyomaendrődön
Tíz évvel ezelőtt ülésezett utoljára megyegyűlés Gyomaendrődön. 

2010. március 12-én 11 órától városunk ad otthont a Békés Megyei Önkormányzat 
kihelyezett ülésének, melynek helye a Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szol-

gáltató Intézmény (Művelődési Központ, Kossuth út 9.sz.) .

A közgyűlés előtt (9:30 órakor) a Városi Képtárban, Nagyváradi  képzőművészet 1900-tól 
napjainkig című kiállítás megnyitóra kerül sor, 

majd ünnepélyes emlékfa ültetésre. A megyei közgyűlés után emléktáblát avatnak, 
majd koszorút helyeznek el a Hősök emlékművénél.

A Békés Megyei Ön-
kormányzat által indított 
Otthonunk Békés Megye 
programsorozat 2010. már-
cius 13-án Gyomaendrődre 
látogat. A rendezvényt 
Domokos László, a Békés 
Megyei Közgyűlés elnöke 
nyitja meg, a házigazda 
Várfi  András, a város pol-
gármestere lesz. 
A rendezvény helyszíne: 
Népház (Közösségi Ház), 
Gyomaendrőd, Blaha L. u. 
21., emeleti nagyterem

Programok:
10.00 Az „Otthonunk 

Békés Megye” rendez-
vénysorozat ünnepélyes 
megnyitója 
Várfi  András, Gyomaendrőd 
Város polgármestere
Domokos László, a Békés 
Megyei Közgyűlés elnöke

10.30 A megyetörténeti 
kiállítás

Megnyitja Dr. Erdész 
Ádám, a Békés Megyei Le-
véltár igazgatója

11.00 Gyomaendrőd Vá-
ros Képviselő-testületének 
rendkívüli ülése (földszinti 
nagyterem): a megyei önkor-
mányzat és intézményei, 
valamint az általuk nyújtott 
közszolgáltatások bemutatása, 
a megye fejlesztési tervei és 
programjai.

11. 00 Kulturális műsor 
a Békés Megyei Jókai Szín-
ház szervezésében, valamint 
fellép a gyomeandrődi  
Tűzmenedék együttes

A program keretein be-
lül megtekinthetők a Bé-
kés Megyei Önkormányzat 
által fenntartott kulturális 
intézmények vándorkiállí-
tásai, illetve a helyszínen 

mindenki, aki otthonának 
érzi Békés megyét, ráteheti 
kézjegyét a 6x6 méteres ván-
dortérképre.

Gyomaendrődre érkezik a megyejárás

Gyomaendrődi Földtulajdonosi 
Közösség

(Körösmenti Vadásztársaság) 
Földtulajdonosi Gyűlés tart

Ideje: 2010. március 27. 9 30  
Helye: Kner Imre Gimnázium
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 43.sz.

A kép bal oldalán látható Détári nem igazol a városba
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Tisztelt Szülők!
Ki ne szeretné, hogy gyermeke 

jobban teljesítsen az iskolában, 
és sikerélményekkel térjen haza 
az iskolai órákról? Korrepetálás, 
felzárkóztatás, egyéni felkészítő 
foglalkozások, más-napra, dolgozatra, 
versenyekre, középiskolai felvételire való
felkészítés, tehetséggondozás álta-
lános iskolásoknak. Iskolai dolgozat-
lapok megrendelhetők.
Érd.: 06-30-856-3218

Álláslehetőség
A TÓTKAÉP Építőipari Kft. 

állást hirdet 1 fő IFA billencs teherautó 
vezető és 1 fő CAT 232B minira-
kodó gépkezelői munkakörben. 
Érdeklődni: Dinya Józsefnél a 
30/655-4599 telefonszámon.

Oktatás
Diplomás angol nyelvtanár an-

gol nyelv tanítását és nyelvvizs-
gára való felkészítést vállal sok 
éves angol anyanyelvi tapasz-
talattal. Tel: 70/525-42-88

Apróhirdetés

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szol-
gáltató Intézmény. Engedély szám: 163/0613-1/2007; Felelős kiadó: dr. Szonda István. Szerkesztő: Varjú Zoltán. 
Grafi ka és nyomdai előkészítés: Turna Lajos - Határ Győző Városi Könyvtár; Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1. Telefon/fax: (66) 581-237, elektronikus levél: hirmondo@gyomaendrod.hu 
Terjeszti: Fazekas Jánosné vállalkozó, telefon: (30) 481-52-32.

Hátt ér

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2010/2011-
es tanévre az óvodai és általános iskolai beiratkozás időpontját 2010. március 29., 
március 30., március 31. napjára rendelte el.

Tisztelt Szülők!
A szülő az általa kiválasztott óvodába írathatja be a 2010. évben 3 éves kort 

betöltött gyermekét. Az óvodai ellátást a gyermek 3. életévének betöltésétől lehet igénybe 
venni. Kérjük, hogy a beiratkozáskor vigye magával gyermeke születési anyakönyvi 
kivonatát és gyermeke egészségügyi állapotát igazoló gyermekorvosi véleményt.

Az a gyermek, aki 2010. évben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első 
napjától kezdődően - 2010. szeptember 01. - óvodai nevelés keretében folyó iskolai 
előkészítő foglalkozáson köteles részt venni.

Az 1. osztályos gyermekek beíratása

A 2010. szeptemberében kezdődő 2010/2011. tanévben tankötelessé válik az a 
gyermek, aki 2010. május 31. betölti a hatodik életévét, ha az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettséget eléri. A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha 
a hatodik életévét 2010. december 31. napjáig tölti be.

Felhívom a szülők fi gyelmét, hogy a beiratkozáskor az alábbi iratokat kell bemu-
tatni:

a gyermek születési anyakönyvi kivonata;- 
a gyermek lakcímét igazoló irat;- 
a gyermekről készült óvodai szakvélemény;- 
a háziorvos igazolása a gyermek iskolaérettségéről.- 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekük óvodai, iskolai beíratásának szíves-
kedjenek a fenti időpontba eleget tenni!

Ha a szülő gyermeke beíratását elmulasztja, a 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 
141. § (1) a) pontja alapján 50.000 Ft, azaz ötvenezer forintig terjedő pénz birsággal 
sújtható.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a 2010. évi Ifjúsági alap felhasználására.

A pályázat célja: Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet 
vagy magánszemély, aki az ifjúság szabadidejének kulturált és hasznos eltöltésére 
olyan programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább fél éve sikerrel 
alkalmaz. 
A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, élő szervezet vagy magán 
személy.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a 2010. évi Sport alap felhasználására.

A pályázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek, 
sporttevékenységet folytató alapítványok támogatása, akik jelentős eredményeket 
értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. 
A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, bírósági bejegyzéssel rendelkező 
sportszervezetek, egyesületek és sporttevékenységet folytató alapítványok.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a 2010. évi Civil szervezetek támogatási alap felhasználására.

A pályázat célja: Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb 
közösségi valamint a Közművelődési Koncepcióban foglalt közművelődési célok és 
annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása.
A pályázók köre: A bíróság által nyilvántartásba vett, társadalmi szervezetek, 
egyesületek és alapítványok. 
Adatlap igényelhető: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tóthné Rojík Edit oktatási előadónál és 
Tóth Katalin ifjúsági referensnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető

A pályázatok benyúj-
tásának határideje

Személyesen: 2010. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2010. március 31.

Elbírálási időpontja 2010. április 29.-i Képviselő-testületi ülés.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben 
értesítjük.

A pályázatokat a 
következő címre kér-
jük megküldeni

POLGÁRMESTERI HIVATAL
„Civil szervezetek alap pályázat”, „Ifjúsági alap pályázat” 
vagy „Sport alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BEIRA TKOZÁS

Lakossági apróhirdetésüket egységesen 500 forintért közöljük 
maximum 400 karakter terjedelemben. Kérjük, hirdetésük szö-
vegét és díját juttassák el szerkesztőségünkbe: Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2010. 
évi Idegenforgalmi Alap felhasználására

Pályázati célok:  
Szezonális, vagy szezonhosszabbító-, színvonalas-, éjszakai szórakozási lehető-- 
séget is biztosító vendégbarát programok szervezése (pl.: koncertek, előadások, 
egyéb kulturális-, sport programok) 
tematikus programok megszervezése, lebonyolítása (pl.: turistáknak kínált - 
tematikus programok)
a turisztikai, vendéglátási célú létesítmények esztétikus külső megjelenésének - 
megteremtése (pl. parkosítás, virágosítás, díszkivilágítás),
a turizmus, vendéglátás területén működő vállalkozások reklámtevékenysé-- 
gének támogatása, 
helyi turisztikai partnerkapcsolatok erősítése, közös kezdeményezések támo-- 
gatása (pl. közös kiadványok, szakmai programok), 
beutaztató tevékenység ösztönzése,- 
a város bemutatását segítő-, turisztikai programokhoz kapcsolódó tevékenység - 
támogatása (pl.: sétahajó, városnéző kisvonat, lovas hintó a túraútvonalon, 
idegenvezetés) 

A támogatásban részesülők köre: 
Alapítványok, egyesületek, valamint az idegenforgalom és vendéglátás területén 

működő vállalkozások, vállalkozók, gazdasági társaságok, amelyek Gyomaendrőd 
közigazgatási területén végzik tevékenységüket, vagy valósítják meg programjaikat.
Adatlap igényelhető: POLGÁRMESTERI HIVATAL Adóosztályán

Enyedi László osztályvezetőnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 109-es 
mellék, vagy 521-603 közvetlen
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető

A pályázatok benyúj-
tásának határideje

Személyesen: 2010. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2010. március 31.

Elbírálási időpontja 2010. április 29.-i Képviselő-testületi ülés.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben 
értesítjük.

A pályázatokat a 
következő címre kér-
jük megküldeni

POLGÁRMESTERI HIVATAL
„Idegenforgalmi Alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
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-fűmentesítés• 
elhagyott telkek rendbetétele• 
facsemete ültetése, park- és erőtelepítés• 
szántás, rotálás, magágy-előkészítés, fűmagvetés• 
veszélyes és egyéb fák vágása, metszése, permetezése• 
vízi létesítmények (stég) építése• 

Hermann Mihály
20/388-2263

hermannkert@fi bermail; fax: 66/610-419

Személybiztonsági
szolgáltatást, 

vagyonvédelmet, 
magánnyomozást, 

cégek leinformálását 
vállalom.

Hermann Mihály, 
20/388-2263; 

hermannkert@fi bermail.hu
fax: 66/610-419.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 

Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
Pályázati feltételekről részletesen az alábbi helyeken kaphat bővebb tájékoztatást:
- Polgármesteri Hivatalban (581-234)
- Gyomaendrőd Város Honlapján (www.gyomaendrod.hu).

FELHÍVÁS
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KREATÍV KUCKÓ
Gondold ki, készítsd el! Kézműves bolt és műhely

alapanyagok, kellékek ötletek

Termékeink széles választékával 
segítjük ötletei megvalósításában

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

Kreatív foglalkozásainkra várjuk az érdeklődőket. 
március 6., március 13., március 20., március  27.

Részletes program a későbbiekben.

Tel.: 70/230-1883

Március 09. 10.00  Katona József Művelődési Központ
Róka Rudi Házat épít – a Szegedi Miniszínház előadása

Március 12. 9.30  Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény Városi Képtár
Nagyváradi  képzőművészet 1900-tól napjainkig című kiállítás megnyitása

Március 13. 9.00  Varga Lajos Sportcsarnok
I. Körös Kupa Női és Férfi  Kézilabda Torna

Március 15. 10.00  Szabadság téri országzászlónál (rossz idő esetén a Református 
Templomban)
Március 15-i városi ünnepség

Március 23. 15.00  Szivárvány Gyermekkert Vásártéri Óvoda
Játszóház a leendő ovisoknak

Március 24-25. 9.00-11.00 között  Szivárvány Gyermekkert Vásártéri Óvoda
Nyílt napok

A Nyugdíjas Kertbarát Kör 2009.április 6-án a Katona József Művelődési Központban  
rendezi következő VÁROSI BOR, KOLBÁSZ ÉS PÁLINKA VERSENYÉT. 
Nevezés: április 6-án, kedden 8-9 óra között.

PROGRA MAJÁNLÓ


