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Gyógyszerek, gyógytermékek, 
gyógyászati segédeszközök forgalmazása. 

Vérnyomás- és vércukorszint mérés.

közéleti havilap V. évfolyam, 1. szám • 2011. január

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

A törvényi kötelezettségek-
nek eleget téve Gyomaendrőd 
képviselő-testülete idén is 
megtartotta a közmeghall-

gatást, a hagyományoknak 
megfelelően mindkét tele-
pülésrészen külön-külön. 
A lakossági hozzászólások 

döntő többsége a belvízkér-
déssel volt kapcsolatos.

Folytatás a 3. oldalon

Gyulay Zsolt, Ábrahám 
Attila, Vaskuti István, mind-
annyian részt vettek a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség által 

a városban november 26-
27. között rendezett Orszá-
gos Szakmai Konferencián. 
Valószínű, hogy egyszerre, 

ennyi olimpiai aranyérmes 
még nem volt a városban.

Folytatás az 5. oldalon

A gyomaendrődi Szent Imre 
Katolikus Templomban fejezte 
be koncertkörútját a Szent-
egyházi Gyermekfi lharmónia 
december 22-én. A  székely 
gyerekek mindenkit elvará-
zsoltak egyedülálló előadá-
sukkal.

A fi atalok decemberi, 
karácsonyi turnéjuk során 
egyebek mellett érintették 
Kassát, Nyíregyházát, Mis-
kolcot és Ózdot is. 

Folytatás a 3. oldalon

A Békés Megyei Culinary 
Team 14 fős csapatából hár-
man gyomaendrődiek. Tímár 
András, Tímár Albin és Tímár 
Attila a közelmúltban véget 
ért luxemburgi gasztronómi-
ai világbajnokságról három 
éremmel tért haza.

A három elfoglalt séf közül 
Tímár Albin jelenleg Auszt-
riában dolgozik, a napokban 
egy pár napig itthon volt, ek-
kor ültettük egy asztalhoz a 
konyha három gyomaendrődi 
mesterét.

Folytatás a 3. oldalon

PROGRA MAJÁNLÓ
Január 08. (szombat) 14.00 órától Endrődi Tájház és • 

Helytörténeti Gyűjtemény (Sugár u. 18-20.)
Háromkirályjárás• 

Január 10. (hétfő) 8.00 órától 12.00 óráig Katona József • 
Művelődési Központ - Véradás

Január 21. (péntek) 18.00 órától OMart Könyvesbolt• 
Zenés irodalmi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Február 05. (szombat) • Katona József Művelődési Központ
Sváb Batyus Bál

 
HÍDKNAP Faipari Kft.

5500 Gyomaendr d, Lévai út 21. sz. 
Telefon: 30/9531-355, Tel/fax: 66/386- 

694 
 

 
 

HIRDETÉS 
 

 
A Hídknap Faipari Kft. Gyomaendr d, Lévai út 21. sz. 

Tel: 66/386-694, 06-30/9531-355 
 

Vállaljuk egyedi bútorok, nyílászárók és egyéb faipari termékek 
gyártását,  

Bérbe adunk 160 fm 50 cm magas fém zsalutáblát  
El jegyzést elfogadunk:  
bükk csaphornyos 68x305 mm parkettára /3.500,-Ft + ÁFA/m2/ 
k ris csaphornyos 63x390 mm parkettára /4.000,-Ft + ÁFA/m2/ 

Eladásra kínálunk:    
- Vendéglátó helyre alkalmas pultot 

   - Beton tet cserepet 500 db 100,- Ft/db + ÁFA /50 m2/ 
 
 
- Metszésb l származó kévébe kötött gallyat térítésmentesen         
  befogadunk. 
- Komposztálható anyagoknak igénynek megfelel  tárolót gyártunk 
  akácfából, felületkezelve. Állítsa el  virágföldjét és ne a szemétbe 
  dobja a levágott füvet és egyéb zöld hulladékot! 

Békés,  boldog  új  esztend t  kívánunk  üzleti  
partnereinknek  és  az  újság  olvasóinak! 

Közmeghallgatás – két részletben
Főleg a belvízkérdés megoldása érdekelte a gyomaendrődieket

Megnőtt  az egy négyzetméterre jutó 
olimpiai bajnokok száma

A Szentegyházi Gyermekfi harmónia 
mindenkit elvarázsolt

Tímárok, de a konyhában érzik jól magukat
Mesterhármas Gyomaendrődről
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Várfi  András: tudjunk örülni!
Újévi interjú a városvezetővel

Várfi  András polgármes-
tert az előttünk álló eszten-
dőről, a költségvetésről, a 
testületi munkáról és Kállai 
Ferenc hagyatékáról is fag-
gattuk interjúnkban.

- Mik a legfontosabb fel-
adatok 2011-ben?

- Egy ilyen kérdést kö-
vetően mindenki arra gon-
dol, hogy a polgármester a 
beruházásokról, tervekről 
fog beszélni. Szerintem 
nagyon fontos, hogy mi, 
gyomaendrődiek tudjunk 
örülni. Akkor érnek valamit 
a beruházásaink, fejlesztése-
ink, ha az a város lakóinak 
az érdekét szolgálják, és az 
eredményeknek felhőtlenül 
tudunk örülni. Természetesen 
nagyon fontos, hogy fi gye-
lemmel kísérjük az új kor-
mány által kiírt Új Széchenyi 
Tervet és minden lehetőséget 
megragadhassunk a pályá-
zatok által, hogy városunk 
élhetőbb legyen, fejlődjön. 
Fontos a város biztonsága, 
tehát minden olyan szerve-
zet, tűzoltóság, polgárőrök, 
településőrök, akik ezt a biz-
tonságot szolgálják. 

- Hogyan fog kinézni a 
város költségvetése?

- A költségvetési rendelet 
megalkotásánál a képviselő-
testületnek fő célként kell ki-
tűznie, hogy működési célokra 
ne kelljen hitelt felvenni. Az 
intézmények vezetőinek iga-
zi gazdasági szakemberként 
kell helyt állniuk és ne úgy 
gondolkodjanak, hogy majd 
megmondják nekik, miként 
döntsenek. Ők vállalják fel, 
kisebb keretből hogyan tudják 
az intézményeket működtetni, 
és ha ez egységenkét összeáll, 
akkor a városban nem lesz 
probléma. A fejlesztéseknél 

számítani kell a kötvénypénz-
re, mint forrásra. Ha visszate-
kintünk a kötvényből, illetve 
annak kamatából felhasznált 
összegre, azt az adott célra 
felvett hitellel nehezebb lett 
volna megvalósítani. 

- A képviselő-testületben 
egyik politikai erőnek sincs 
minősített többsége. Hogyan 
tudnak együttműködni?

- A tagok a kampány so-
rán úgy nyilatkoztak, hogy 
Gyomaendrődért kívánnak 
tenni. Eddig még a dönté-
sek meghozatalánál nem volt 
probléma, bízom benne, hogy 
ezután is meg tudunk egyez-
ni a fontosabb kérdésekben. 
Természetesen, készülünk a 
február 19-i időközi válasz-
tásra is, ezért a Fidesz-KDNP 
megfelelő embert kíván a kép-
viselői székbe juttatni. Gellai 
Imre vállalkozó, egyben a  
Körös Kajak SE elnöke éle-
te során már bizonyított és 
biztos vagyok benne, hogy 
a 2-es választókerület kiváló 
képviselője lesz. 

- Kállai Ferenc özvegye 
15 millió forintot juttatott el 
az önkormányzathoz a tavaly 
elhunyt művész hagyatéká-
ból, mi lesz a sorsa ennek a 
pénznek?

- Mara asszony igen nagy-
lelkűen nyilatkozott a pénz 
felajánlásakor arról, hogy fér-
jével ezt mily módon beszélték 
meg. Mondhatni majdnem 
szabad kezet adott a pénz 
elköltésére, javaslata annyi 
volt, hogy egy-két milliót 
karácsonyi adakozásra költ-
sünk. Gyomaendrődön sok 
a szegény, ezért helyes volt 
az a döntés, hogy 100 család 
otthonába karácsonyi meleget 
varázsoljunk. A fennmaradó 
összeg a város számláján van, 
felkértem képviselőtársaimat, 
gondolják végig mi legyen 
az összeg sorsa. Mindenfé-
leképpen helyes lenne, ha 
mondjuk 10 millió forintot 
tartósan lekötnénk és annak 
hozadékából minden évben 
a Nemzet Színészére emlé-
kezve megjutalmaznánk va-
lakit, vagy valakiket, akik a 
városunkért tettek. Ezen kí-
vül természetesen más mó-
don is ápoljuk Kállai Ferenc 
hagyatékát, az Arany János 
utcai Papp Zsigmond-házban 
emlékházat kívánunk létre-
hozni és szó van egy köztéri 
szoborról is, amivel méltó 
emléket állítanánk Gyoma 
kiváló szülöttének.  

A beteg gyerekeknek is szebb volt a karácsony

Az „Élet Másokért” Köz-
hasznú Egyesület ebben az 
évben is megrendezte az 
immár hagyományossá 
vált jótékonysági ünnepsé-
get 2010.december 16-án a 
gyomai Jézus Szíve katolikus 
templomban. A” IX. Segít-
sünk a rászoruló gyermeke-
ken” elnevezésű adakozási 
ünnepség keretében, olyan 
gyomaendrődi családok része-
sülhettek ajándékcsomagban, 
ahol tartósan beteg gyermeket 
nevelnek. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan, idén is tartós élel-
miszer, édesség, gyümölcs, 
játék, szaloncukor került a 
csomagba. Az ünnepséget 
megelőzően már hetekkel 
korábban megkezdődött az 
adományok gyűjtése, mely-
nek eredményeképpen min-
den család azonos tartalmú 
csomaggal térhetett haza. Az 
esemény fővédnöke Várfi  
András polgármester volt, 
jelenlétével megtisztelte a 
meghívottakat Dr. Becsei 
László a békéscsabai Réthy 
Pál Kórház főigazgató-főor-
vosa. Az ünnepséget Iványi 

László plébános nyitotta meg, 
majd Várfi  András mondta 
el gondolatait a karácsony-
ról, az adakozásról. Dankó 
Béla(a térség országgyűlési 
képviselője) az ajándékcso-
magok mellé köszöntő sza-
vait jutatta el a családoknak. 
Vaszkó Sándorné az egyesület 
elnöke az előzményekről, az 
adakozás fontosságáról, arról 
a keresztényi hozzáállásról 
beszélt, ami mindentől füg-
getlenül arról szól, hogy ne 
menjünk el azok mellett az 
embertársaink mellett, akik 
szükséget szenvednek.

Fülöpné Kiss Erzsébet 
gyermekével együtt egy gyö-
nyörű verssel köszönte meg 
a munkáját mindazoknak, 
akik igyekeznek elfeledtet-
ni mindennapi küzdelmeiket, 
próbálnak - ha néhány pil-
lanatra is - örömet szerezni 
azoknak, akiknek az élete 
másképpen alakult, mint az 
átlagos családoké. Köszönet 
illeti az adományozókat és 
a segitőket; adományozók: 
Bukva Csilla, Dankó Béla, 
Forgó Frigyes és felesége, 

dr. Giricz Katalin, Gombár 
Mátyásné, Hunya Elek, hunyai 
Karitász, Iványi Lajosné, Kiss 
Istvánné, dr.Palya József, 
Pelle Andrásné, Pintér Gi-
zella, Sikér Kft, Sóczó László 
és családja, Dr.Szonda Ist-
ván, Tímár Miklós, Tóthné 
Kovács Edina, Tűzoltó 
Egyesület, Uhrin Benedek 
és fi a, Uhrin Emese, Várfi  
András, Dr.Veréb Lajosné, 
Schöneck Tűzoltó Egyesü-
lete, Czinczárné Dinya Klá-
ra. Segitők: Iványi Lajosné, 
Iványi Mariann, Szakálos 
Tibor és felesége, Balog 
Lajosné, valamint a helyi 
tűzoltók:Varga Zoltán, Szőke 
József, Omiliák Csaba.

Hasznos kétszázezer
A gyomaendrődi mozgáskorlátozottak a kultúrára áldoztak

A napokban ért véget az a 
program, aminek keretében 
a Mozgáskorlátozottak és 
Hadirokkantak Gyomaend-
rődi Egyesülete a Békés 
Megyei Önkormányzat által 
kiírt kulturális pályázaton 
200 ezer forintot nyert 
rendezvény lebonyolításra, 
illetve 30-30 főre ingyenes 
színház-, múzeum- és 
fürdőbelépőket, valamint 
útiköltség térítést kapott. 

A pályázat keretében az 
egyesület 20 éves évfordulóján 
fellépő kerekesszékes 
táncegyüttes fellépési díját 
fi zették ki az elnyert összegből. 
A színház és múzeumlátogatás 
két részletben zajlott le 15-15 
fővel.  Először Ibsen: Nóra 
című darabját nézték meg 

a békéscsabai Ibsen Ház 
Stúdió színpadán, majd 
a Csárdáskirálynő egyik 
előadására látogattak el.  A 
tagok a Munkácsy Mihály 
Múzeumba, valamint a Liget 
Fürdőbe is eljutottak. 

A gyomaendrődi 
szervezet képviseletében 
Tímár Irén elmondta, hogy 
ennek az egész programnak 

kiváló közösségépítő hatása 
volt. „Vidéki tagjaink is 
aktívabban bekapcsolódtak 
az egyesület életébe és 
remélhetőleg a jövőben is 
ilyen szinten fog funkcionálni 
a már jól összekovácsolódott 
csapatunk, ezúton szeretném 
megköszönni a megyei 
önkormányzatnak a pályázati 
lehetőséget” – tette hozzá. 

Félig már beléptek a nagybetűsbe
Szalagavató a Kner-gimiseknél

A gyomaendrődi városi 
sportcsarnok  egy kilométe-
res körzetében lehetetlenség 
volt szabad helyet találni, 
a Kner Imre Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollé-
gium itt tartotta szalag-
avatóját.

December 10-én bor-
dóba öltözött a település 
sportcsarnoka, a szervezők 
a szalagavatóra ezt a színt 
hangsúlyozták ki. Volt olyan 
osztály, amelyik a Metallica 
egyik lassú nótájára vonult 
be(kitűnő választás – szerk.), 
de a végzősök előadása során 
A padlás című musicalből is 
kaptunk ízelítőt. Dr. Kovács 
Béla, az iskola igazgatója a 

diákoknak címzett beszé-
dében elmondta, hogy az 
eseménnyel a diákok a fel-
nőtté válás küszöbére léptek, 
egyúttal felhívta a fi gyelmet, 
hogy a tanulás nem fejeződik 
be, miután kilépnek majd az 
iskola kapuján. Saját példa-

ként hozzátette: a hatodik 
„X” után sem „restelltem” 
újabb diplomát szerezni. A 
szalagavató a hagyományos 
koreográfi ával zárult, tehát 
keringő, majd este a szórako-
zás kapta a főszerepet.

Pataj Pál és barátai
2010. december 17-én 

nyílt meg a „Pataj Pál kép-
zőművész és barátai” című 
gyűjteményes kiállítás a 
Vidovszky Béla Helytör-
téneti Gyűjtemény Városi 
Képtárban.

Pataj Pál Békés megye 
művészeti életének egyik 
meghatározó személyisége: 
alkotó, tanító, művésztáborok 
szervezője. Munkássága során 
számos hazai és nemzetközi 
művésszel találkozott, dolgo-
zott együtt. A kiállítás anyagát 
magángyűjteményéből vá-
logatta, 30 alkotó munkája 
látható együtt. A megnyitón 
Pataj Pál beszélt a képekről, a 

színekről, a témaválasztásról, 
a festészetről és röviden be-
mutatta az alkotókat – majd 
a kötetlen beszélgetés során 
további érdekességeket, mű-
helytitkokat mesélt a látoga-
tóknak.

A tárlaton szereplő hazai 
és nemzetközi művészek al-
kotásai különleges élményt 
kínálnak a látogatóknak. A 
kiállítás megtekinthető 2011. 
január 31-ig (hétköznapokon 
9-14 óra között). – FHJ -

Kedves Ismerős, Rokon!

Kónya Márta Ilona vagyok, 
a gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola és Óvoda 
magyar-ének-pedagógia sza-
kos tanára. Endrődi születésű 
édesanyám, Kónya Istvánné 
Vaszkó Ilona Veronika 40 évig 
tanított biológiát és kémiát a 
Gyomai 2. sz. Általános Is-

kolában. Sajnos 2010. január 
16-án, 79 évesen, tragikus 
hirtelenséggel távozott el. 
Halálának első évfordulójára, 
emléke előtt tisztelegve egy 
Emlékkönyvet szeretnék ösz-
szeállítani. Ehhez kérném és 
várnám folyamatosan a róla 
szóló visszaemlékezéseket, 

történeteket, gondolatokat, 
írásokat. Képeket is szíve-
sen fogadnék. Elérhetőségem: 
5500 Gyomaendrőd, Szabó 
Dezső u. 1/1, tel: 06303641748, 
e-mail: konyamarta.tanar@
gmail.com



3

Közmeghallgatás – két részletben
Főleg a belvízkérdés megoldása érdekelte a gyomaendrődieket

December 7-én Endrődön, 
míg december 8-án Gyomán 
tartotta meg az önkormányzat 
a kötelező közmeghallgatást. 
Mindkét esetben a forgató-
könyv azonos volt, tehát a 
napirendi pontok között sze-
repelt a város idei költség-
vetése, amivel kapcsolatban 
Várfi  András elmondta, hogy 
stabilnak mondható.  A pol-
gármester kitért arra, hogy 
szerinte az adómorál jónak 
mondható, a többször kritizált 
városi kötvénnyel kapcsolat-
ban felsorolta, hogy - egyebek 
mellett - annak kamatbevéte-
léből oldottak meg egy ingat-
lanvásárlást a fürdő közelében 
és a vízmű részvényt is ebből 
fi nanszírozták. Kmetykó Já-
nos főépítész beszélt a tavaly 
elfogadott települési Általá-
nos Rendezési Terv módo-
sításának szükségességéről 
és annak előzményeiről, míg 
Cserei Pál főmérnök a he-
lyi hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos eredményeket és 
jövőbeli terveket vázolta. Az 
endrődi és a gyomai esemé-
nyen többször is kérdéseket 
intéztek a jelenlévők a kép-
viselő-testülethez a belvízzel 
kapcsolatban. Várfi  András 
ezekre a felvetésekre vála-

szolva közölte, hogy most 
közel sem annyira aggasztó a 
helyzet, mint 2005-ben. Több 
belvíz-programban is részt 
vettünk az elmúlt időben, 
az önkormányzati cégek 
szakemberei és a tűzoltók 
erejükhez mérten mindent 
megtesznek, hogy a problé-
más helyszíneken elhárítsák 
a kárt, tudomásom szerint, 
most egyetlen lakóház sincs 
veszélyben – jelentette ki. 
Szólt még arról is, hogy alap-
talan pletykák keringenek a 
városban, miszerint bezár az 
endrődi könyvtár, megszűnik 
az orvosi rendelő. Ezeknek 
nincs realitása – közölte a 
városvezető.  Több kritika is 
elhangzott az épülő gyomai 
kerékpárút kapcsán, többen 
balesetveszélyesnek nevezték, 

illetve a közlekedési táblákat 
hiányolták. Erre refl ektálva 
azt a választ kapták, hogy 
jelenleg még nincs átadva a 
kerékpárút, ha hivatalosan for-
galomba helyezik, akkor tud 
az önkormányzat a lehetséges 
problémákkal foglalkozni. 
A vasútállomáson kialakult 
helyzet is megoldásra vár az 
egyik hozzászóló szerint, el-
mondta, megint nem működik 
a lift, ami pedig nagy nehezen 
egy év után „megmozdult”. 
Várfi  András tájékoztatta a 
fórum résztvevőit, hogy napi 
kapcsolatban állnak a MÁV-
val, de ahogy fogalmazott: a 
cég „állam az államban”, a 
bürokratikus viszonyok így 
megnehezítik az együttmű-
ködést és a gondok gyors 
megoldását. 

A Szentegyházi Gyermekfi lharmónia 
mindenkit elvarázsolt

A székely társulat Gyomaendrődön fejezte be koncertkörútját

A társulat Gyomaendrődön 
is megmutatta tehetségét, de 
nem sokkal előtte a Parla-
mentben is vendégszerepeltek. 
Az adventi hangversenykörút 
utolsó állomásán aztán olyan 
előadással rukkoltak elő a fi a-
talok, hogy a hallgatóság leg-
szívesebben szinte mindegyik 
taktus után tapsra ragadtatta 
volna magát. A gyermeki lé-
lek minden rezdülése kézzel 
fogható volt a dalokban, olyan 
bájjal, természetességgel 
szólaltak meg a hamisítatlan 
hangok, ráadásul még egy ős-
bemutatónak is a szem- és 
fültanúi lehettünk. És az az 
„ízes beszéd”, az átkötő szö-
vegeket mondó kislány olyan 
szépen beszélt, hogy még a 
sokat látott templomi haran-
gok is majdnem megszólaltak. 
Konklúzióként elmondható, 
aki a helyszínem most nem 
hallgathatta meg a Szentegy-
házi Gyermekfi lharmóniát, az 
már most keresse, hogy legkö-
zelebb mikor és hová jönnek 
Magyarországra, mert vétek 
lenne őket kihagyni. Szonda 
István, a nagysikerű koncert 
szervezője az eseménnyel kap-
csolatban elmondta, hogy a 
140 fős székely gyermekkórus 

ellátását segítő kezek össze-
fogása tette lehetővé. Hoz-
zátette: ezúton is szeretném 
megköszönni segítségnyúj-
tását a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola igazgatójá-
nak, Farkas Zoltánnénak és 
az iskolai konyha dolgozóinak, 
a Kis Bálint Általános Isko-
la igazgatójának, Ágostonné 
Farkas Máriának és az iskolai 
konyha dolgozóinak. Köszö-
nöm támogatását a Városi 
Gondozási Központ vezető-
jének Mraucsik Lajosnénak, 

valamint Németh Dezsőnek, 
Tímár Jánosnénak, Tímár 
Andrásnak, Nagyné Perjési 
Anikónak, Búza Mihálynak, 
a Sikér Pékség vezetőinek, 
a Dávid Élelmiszerbolt ve-
zetőjének és a Three Rivers 
Pub tulajdonosának. Külön 
köszönet Várfi  András pol-
gármester úrnak és Vodova 
János igazgató úrnak, hogy 
lehetővé tették a csoportnak 
a Liget Fürdőben való láto-
gatást.

Tímárok, de a konyhában érzik jól magukat
Mesterhármas Gyomaendrődről

Tímár András több évti-
zedes szakmai tapasztalattal 
a háta mögött a több mint 60 
ország, 2500 versenyzőjét fel-
vonultató eseményen a Békés 
Megyei Culinary Team kettes 
csapatát vezette. A mestersza-
kács elmondta, hogy komoly 
előkészítő munka előzte meg a 
szereplést, körülbelül fél évvel 
a világbajnokság előtt már 
hozzáláttak a tréningekhez, 
hogy minden fl ottul menjen 
Luxemburgban. A csapatban 

megszerzett bronzérmet si-
kernek tartja, pedig néhány 
előre nem várt esemény za-
varta meg a kiállítást, példá-
ul az egyik cukrászremek a 
szállítás közben megsérült. A 

mesterszakács fi a, Albin sem 
most került a tűz közelébe. 
Már középiskolás korában 
besegített a családi vállalko-
zásba, később az USA-ban is 
dolgozott, most pedig a „sógo-
roknál” keresi a kenyérrevalót. 
A szakácsmester egyéniben 
állt a fehér asztalok mögé a 
világbajnokságon, nyolcsze-
mélyes dísztálján a tengeri és 
édesvízi halak randevúja volt a 
téma, négy fi ngerfoodját(apró 
falatkák) ezüsttel értékelte a 
zsűri. - Egy-egy étel „meg-
komponálása” a helyszínen 
akár 50 órát is igénybe vett, 
fontos volt a megfelelő esz-
tétikai kivitelezés, nagyon 
sokat dolgoztunk, bizony 
volt olyan is, aki a helyszíni 
eredményhirdetésnél elbóbis-
kolt – ecsetelte a megfeszített 
munkatempót Tímár Albin. - 
Most még nem annyira erősen 
tudtunk lobbizni, de a jövőben 
változhat a helyzet, hiszen töb-
ben is letették a zsűrizéshez 
szükséges nemzetközi vizsgát 
– ezt már Tímár Attilától tud-

tuk meg. A családi szálakat, 
persze itt sem kellett elvágni, 
Albin unokatestvére szintén a 
családja étteremben szerezte 
meg gasztronómiai rutinját, de 
dolgozott a fővárosban, vala-
mint Ausztriában és Horvát-
országban is. A szakácsmester 
a világbajnokságról a Békés 
Megyei Culinary Team I-es 
csapatának a tagjaként egy 
ezüstérmet hozhatott haza. 
A séfektől még megtudtuk, 
hogy a  következő cél a 2012-
es erfurti olimpia. Az előző 
világeseményt is a német vá-
rosban rendezték, a Tímárok 
akkor is serénykedtek, egy 
ezüst- és két bronzéremmel 
bővült a kollekciójuk 2008-
ban. 

Bemutató a diákoknak
December 11-én a Kis Bá-

lint Általános Iskolában és 
Óvodában a pedagógusok őszi 
nevelési értekezletére került 
sor. Kovácsné Bácsi Ilona ta-
nítónő és Hunya Jolán tanárnő 
bemutató órát tartott, majd 
azt követően előadásukban 
folytatták elméleti és gyakor-
lati ismereteik továbbadását, 
mindkét kolléganő betekintést 

engedett a képzésen szerzett 
ismereteikbe. A tanárnő 6.a 
osztályban tánc és dráma órát 
tartott, míg a tanító néni a 
4.a osztályos gyerekekkel 
mutatta be, hogy a lazító, 
koncentrációs képességet, 
tartós fi gyelmet, kreativitást 
igénylő feladatok játékosan is 
fejlesztik a nebulók különböző 
képességeit.
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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 tanfolyam indulása: 2011. január 18. (kedd), 17 óra

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

Fél évszázados pálya

Dr. Lévai Mihályt 1960. 
február 13-án, tehát kö-
zel fél évszázada avatták 
gyógyszerésszé a Szegedi 
Tudományegyetemen, ahol 
a közelmúltban az arany-
diplomáját is átvehette. A 
szakember pályáját Mezőtú-
ron kezdte, de dolgozott még 
Győr-Moson-Sopron és Békés 
megyében is. Utolsó munka-
helyén – Endrődön – közel két 
évtizeden át tevékenykedett, 
egészen 1994 áprilisáig, ami-
kor nyugdíjba vonult. Lévai 
Mihály szabadidejét a tudo-
mánynak szentelte, a szakmai 
konferenciákon értékes elő-
adásokat tartott, ráadásul két 
témakörből is szakvizsgázott. 
1982 óta a gyógyszerész dok-

tori cím birtokosa, munkáját 
számos kitüntetéssel ismer-
ték el, ebből a legrangosabb 
a „Kiváló Munkáért”, amit 
az  egészségügyi miniszter 
adományozott. A szakember 
alapító tagja volt a Magyar 
Gyógyszerész Kamarának, 

aktívan tevékenykedett a 
Magyar Gyógyszerész Tár-
saság megyei vezetőjeként. 
A betegekkel szembeni hi-
vatásérzéke a mai napig a 
gyógyszertári asztal mellé 
szólítja a szakembert.

2000 adag gulyáslevessel 
várták a gyomaendrődieket

Egy óra alatt elfogyott az étek

A helyi önkormányzat, 
cégek, magánszemélyek 
jóvoltából második alka-
lommal kerülhetett sor a 
Mindenki Karácsonyára 
Gyomaendrődön. 

Közel kétezer adag 
gulyásleves gőzölgött a 
gyomaendrődi művelődési ház 
udvarán december 22-én. A 
helyi összefogással megvaló-
sult Mindenki Karácsonyára 
érkeztek is szép számmal a 
település lakói. Tímár Atti-
la szakácsmestertől a meg-
tudtuk, hogy reggel hétkor 
kezdtek neki a munkának. A 
közelmúltban a Békés Megyei 
Culinary Team tagjaként a 
luxemburgi világbajnokságon 
is részt vett séf hozzátette:  
közel 750 liter gulyásleves 
várta a gyomaendrődieket, az 
elkészítéshez 140 kilogramm 

marhahúst, 90 liter lecsót, va-
lamint 40-40 kiló zöldséget, 
répát használtunk fel, persze 
az alaphoz elengedhetetlen 
volt az 500 liter jó gyomai 
termálvíz is. Hogy az étek 
remekül sikerült azt mi sem 
bizonyítja jobban, 13.05-kor 
az összes üstből kifogyott a 
leves.  A félnapos program 

ezzel korántsem zárult le, a 
Suttyomba együttes népzenei 
dallamaira lehetett valameny-
nyi kalóriát leadni. A helyi 
óvodások és iskolások előadá-
sai pedig már a karácsonyi 
hangulatot vetítették előre. 
Az eseményt a Komédiás 
Kör növendékeinek a mű-
sora zárta. 

Egymás kolbászát kóstolgatt ák
Disznótoros gyomaendrődi módra

Második alkalommal ren-
dezték meg a Gyomaendrődi 
Disznótoros versenyt, a kol-
bászok mellett a böllérek 
pálinkájába is bele lehetett 
kóstolni.

Cigányzene mellett ké-
szültek a kolbászok és 
egyéb „disznóságok” a 
gyomaendrődi versenyen. A 
csapatok nem voltak restek 
egymástól tanácsokat is kérni, 
így esett meg, hogy egymás 
ételeibe, leginkább kolbásza-
iba is bele-belekóstoltak. A 
harapnivalót – jó magyar 

szokás szerint – pálinkával 
locsolták szét, itt sem szé-
gyenlősködtek a résztvevők. 
A versenyt megtekintette a 
település testvérvárosának, 
Nagyenyednek a küldöttsége 
is. A romániai város polgár-
mestere elmondta, hogy náluk 
kevesebb paprikát használnak 
a kolbászhoz. Mihai Horeaţiu 
Josean hozzátette: Romániá-
ban több helyen, így nálunk 
is az a szokás, hogy borjúhúst 
rakunk a sertéshúshoz, így 
nem lesz annyira zsíros az 
étel. A zsűri döntése után a 

disznótoros kategóriában a 
Nyugi csapat lett a legjobb, 
a pálinkák közül a Hőterm, 
szilvából készült főzetét tak-
sálták a legtöbbre.

Százszorszép-hírek

Több mint egy éve kiegé-
szítjük helyi programunkat 
a kompetencia alapú prog-
ramcsomaggal, amely mód-
szertani lehetőségeket kínál 
óvodai tevékenységeink még 
érdekesebbé tételéhez - közöl-
te a Százszorszép Óvoda.

Csoportjainkban sokszí-
nűen dolgoztuk fel a „TŰZ” 
időszakát: (tevékenységeink 
az őselemek megismerésén 
alapulnak, így Tűz-Víz-Föld-
Levegő témakörökre osztjuk 

az évet). Egyik legkedvesebb 
eseményünk a tűzoltóállomás 
megtekintése, amely által 
közelről pillanthattunk be a 
tűzoltók életébe, munkájába 
– tudtuk meg az intézmény 
tájékoztatásából. Mindenki 
örömmel készült a Városi Ad-
vent első gyertyagyújtására, 
november 28-án a Százszor-
szép Óvodás gyermekek és 
felnőttek meghitt műsort ad-
tak elő - közölte az óvoda.

Rénszarvasokká váltak a bölcsisek

December 6-án a Budai 
Duó zenés műsorral csalogatta 
a Vásártéri Óvoda és Bölcső-
débe a Mikulást. Bölcsisek, 
ovisok elé egy mesebeli világ 
tárult fel: rénszarvasokká, tél-
apóvá, zenészekké változhat-
tak. Boldogan próbálták ki 
a szánhúzás örömeit, illetve 
a hangszereket! A hívogató 
dallamokra meg is érkezett 
a várva várt vendég. A csil-
logó szemű gyerekek verset 
mondtak, majd átvehették a 
minden jóval tele rakott cso-
magot. Az adventi készülődés 
fénypontja a december 17-én 
megrendezésre került fenyő-

ünnepség volt. Felcsendültek 
a karácsonyi dalok és ünnepi 
pompát öltöttek a csoport-
szobák. A Városi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
diákjai - akik közül sokan 
az óvodás éveiket az intéz-

ményben töltötték - változ-
tatták varázslatosabbá ezt a 
napot. A műsort követően a 
bölcsődések és az óvodások 
izgatottan állták körül a kará-
csonyfát és vették birtokukba 
a meglepetéseket.

Advent a Rózsahegyi iskolában

November 26-án, pénte-
ken reggel a tornateremben 
gyűltek össze az iskola dol-
gozói és tanulói az adventi 
koszorú első gyertyájának 
meggyújtására. A hetedi-
kesek műsorából mindenki 
megismerhette az advent je-
lentését, az adventi koszorú 
eredetét.  Az első gyertyát 
Farkas Zoltánné igazgató 
gyújtotta meg. Utána az osz-
tályok képviselői kisorsolták, 
hogy karácsony előtt melyik 
osztály, melyik másik osztályt 
látogatja meg.  A második 
gyertyát Vaszkó Miklósné, 
élelmezésvezető gyújtotta 
meg. A műsor az adventi 
jeles napokat dolgozta fel: 
Borbála, Miklós, Luca. Vé-
gül a Mikulásról énekeltek el 
egy dalt a diákok. Az adventi 
koszorú harmadik gyertyá-
ját Tóth-Vitáris Erika gaz-
daságvezető gyújtotta meg. 

A műsorban a karácsonyfa 
állítás történetével lehetett 
megismerkedni. Ezután a 
fi úk maguk fonta korbáccsal 
mutatták be az aprószentek-
napi korbácsolást. A negyedik 
gyertyát Várfi  András pol-
gármester gyújtotta meg. Az 
utolsó héten a gyerekek által 
hozott anyagból elkészült a 
karácsonyi képeslapkiállítás 

is. Téli díszbe öltöztek a fo-
lyosók, a falakon minden-
felé hópihék, Mikulások, 
hóemberek, karácsonyfák 
és angyalok díszelegtek. 
A tantermek is karácsonyi 
hangulatot árasztottak a sok 
fenyőággal, ablakdísszel, téli 
rajzokkal, adventi koszorúk-
kal – tájékoztatta lapunkat 
az intézmény.

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

Tisztelt Szülők! 
Korrepetálás, felzárkóz-

tatás, magánórák, fejlesztő 
foglalkozások, dolgozatok-
ra, középiskolai felvételire, 
versenyekre való felkészí-
tés általános iskolásoknak 
( 1 – 8. osztály ). Iskolai 

dolgozatlapok megrendel-
hetők. Korszerűen felszerelt 
tantermemben minden fel-
szerelés ingyen biztosított. 
CÉL: a minél jobb iskolai 
eredmény elérése! Az Ön 
gyermekéért dolgozom. 

Érd.: 06–30 / 856 - 3218

Apróhirdetés
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A gondozott kertért, parkért
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 vízi létesítmények (stég) építése• 
 öntözőrendszerek, dísztavak építése• 
 épületek bontása• 

  HERMANN - KERT KFC  HERMANN - KERT KFC
  Tel.: 20/388-2263    Fax: 66/610-419  Tel.: 20/388-2263    Fax: 66/610-419
  hermannkert@fi bermail.hu  hermannkert@fi bermail.hu

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Közművelődési- Közgyűjteményi és 
Turisztikai Szolgáltató Intézmény. 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
E-mail: hirmondo@gyomaendrod.hu; Engedély szám: 163/0613-1/2007

Megnőtt  az egy négyzetméterre jutó 
olimpiai bajnokok száma

Az ország legjobb kajak-kenus szakemberei Gyomaendrődön

2009-ben Tatán rendezték a 
kajak-kenusok Országos Szak-
mai Konferenciáját, már ott 
szóba került egy napirendi 
pontként a gyomaendrődi 
Körös Kajak SE-nél zajló 
munka, mintegy példaként 
állítva a többi kisebb egyesület 
felé. A klub eddigi teljesít-
ménye - mások mellett Tótka 
Sándor szingapúri sikere – is 
hozzájárult ahhoz, hogy idén 
mi rendezhettük meg ezt a 
szakmai eseményt - mondta 
Gellai Imre, a Körös Kajak 
SE elnöke. Hozzátette: az ed-
digi évek tapasztalata alap-
ján, mintegy 120 emberre 
számítottunk, ám lényege-
sen többen, 150-en jöttek 
el. A kétnapos programot 
Várfi  András nyitotta meg, 
a polgármester örömét fejezte 
ki, amiért egy ilyen országos 

eseménynek Gyomaendrőd 
adhatott otthont, egyben a 
szakembereket arra biztat-
ta, hogy később turistaként 
is térjenek vissza, amennyi-
ben megtetszett a település. 
Baráth Etele már a londoni 
olimpiára való felkészülést 
emelte ki beszédében, a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség 
elnöke a sportággal kapcsolat-
ban kialakult „bizalmi hitel” 
további megtartását tűzte ki 
célul, a tavalyi évet értékelve 
nem hagyta szó nélkül, hogy 
a férfi  kajak szakágtól, bizony 
többet várt. A konferencián a 
sportolók erőnlétének javítása, 
fi zikai állapotának megőrzése 
is szóba került.  Amit külön 
érdekességként fedeztünk fel, 
hogy a kajak-kenusok nem 
váltak „belterjessé”, a szakmai 
konferencián más sportág kép-

viselői is tartottak előadást, 
főleg az optimális felkészülést 
illetően.  A jelenlévők között 
találkoztunk Angyal Zoltán 
egykori szövetségi kapitány-
nyal, az 1988-as szöuli kajak 
négyes két olimpiai aranyér-
mes tagja, Gyulay Zsolt és 
Ábrahám Attila is „bőszen” 
jegyzetelt, Vaskuti István( a 
szövetség szakmai alelnöke 
és a nemzetközi szövetség el-
nökségének tagja) pedig már 
hivatalból sem hagyhatta ki az 
eseményt. Az utánpótláskorú 
fi atalok évről-évre remekelnek 
a kajak-kenusoknál, a szakmai 
konferencia egyik kiemelt fon-
tosságú témája az volt, hogy 
ezeket a tehetségeket, miként 
lehetne megtartani a sportág 
számára.

Leleplezték a Mikulást
K.V. virgács és krampusz nélkül érkezett

Valami miatt december 
6-a tájékán nagyon megnő 
az egy főre jutó Mikulások 
száma. Gyomaendrődön sem 
volt ez másként, viszont az 
ajándékosztót hamar lelep-
lezték, de aztán sikerült úrrá 
lennie a problémán.

Egy szegény ember és 
Szent Miklós történetéből 
kerekedett ki a ma ismert, 
ajándékosztó, jókedvű, piros-
pozsgás Mikulás. A szegény 
embernek három lánya volt, 
akiket megfelelő hozomány 
hiányában nem tudott férjhez 
adni.  Miklós püspök elha-
tározta, hogy segít rajtuk, 
s az éj leple alatt egy-egy 
arannyal telt erszényt tett a 
szegény ember ablakába. A 
jelenkor Mikulása a Lappföl-
dön, vagy az Északi-sarkon 
él, s szánját rénszarvasok 
húzzák. Utóbbi tényt nem 
tudjuk megerősíteni, de az 
biztos, hogy Gyomaendrődre 
is ellátogatott a puttonyos. A 
Térségi Humánsegítő Szol-
gálat a helyi Élet Másokért 
Közhasznú Egyesülettel kar-
öltve, természetesen a Miku-

lás segítségével osztotta ki 
a csomagokat a Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános 
Iskola és Diákotthon lakóinak. 
Persze, a csemegékért vers-
sel, vagy dallal kellett fi zetni. 
Az öblös hangú, bár deréktájt 
még elég szűken méretezett 
nagyszakállút az egyik vir-
gonc kisgyerek hamar lelep-
lezte, de egy szaloncukorral 
„lekenyerezve” hamar elállt 
abbéli szándékától, hogy a 
többi harminc fi atalnak is 

elárulja a titkot. K.V., alias 
Mikulás bácsi a lassan mö-
göttünk hagyott esztendőről is 
meginterjúvolta a gyerekeket, 
volt, aki nyíltan bevallotta, 
sokat verekedett a suliban.  
Most egy szóbeli feddéssel 
megúszta az eleven kölyök, 
de jövőre már virgácsot fog 
kapni, ha a krampusz is 
megérkezik – tudtuk meg a 
Mikulástól.

Hivatalosan dobálhatnak
Célpontban a gyomaendrődi dartsosok

Újabb sportággal bővült 
a gyomaendrődi élet, a he-
lyi dartsosok egyesületbe 
tömörültek, hogy elindul-
hassanak az országos baj-
nokságban.

Bótos Zsolt elég jól „keni” 
az ipart, nem hiába a rutin, 
meg persze az évek. Tanács 
Zoltán művészúr néha lyukat 
fog, de Kardos „Karolára” is 
ráfér még a gyakorlás, bár a 
kézilabdás évek itt sem múltak 
el nyomtalanul. Szóval, alakul 

a Gyomaendrődi Darts Klub, 
korábban mintegy tucatnyian 
jelezték, hogy szívesen csat-
lakoznának az alakulandó 
egyesülethez, aztán a héten 
ezt egy hivatalos papíron is 
szignálták. Angalét Tamás 
munkájának köszönhetően 
decembertől egyesületi for-
mában, immár hivatalosan is 
dobálhatnak a gyomaendrődi 
dartsosok, a gyakorlás szín-
helye stílusosan, a helyi Three 
Rivers Pub.

Gála a tatamin
Dübörgött a rockzene és a nézők vastapsa

A Gyomaendrődi Judo 
Klub 2010-ben is megren-
dezte a már hagyományossá 
vált gáláját, az eseményen 
nemcsak a helyi sportolók, 
hanem a klubbal jó kapcso-
latot ápoló mezőtúri, kecs-
keméti és kistarcsai judókák 
is tatamira léptek.

Dübörgött a rockzene és 
a nézők vastapsa, mikor a 
gálán résztvevő sportolók 
bevonultak a küzdőtérre. A 
szervezők nem feledkeztek 
meg arról, hogy a körítés is 
sokat nyom a latba egy ilyen 
program lebonyolításakor, 
szóval, a hangulatra fi karcnyi 
panasz sem lehetett. Jöttek is 

sorban a sportolók, először 
a fi atalabbak küzdöttek meg 
egymással, majd érkeztek a 
rutinosabb cselgáncsozók is. 
– Nagyon jó évet tudhatunk 
magunk mögött, remekül 
teljesített Siroki Ibolya, Hi-
dasi Tamás – majd további, 
végeláthatatlan felsorolásba 
kezdett Varga István. A klub 
vezetőedzője kérdésünkre 
elmondta, hogy regionális 
szinten alig-alig van ellen-
fele a gyomaendrődieknek, de 
idén már külföldi versenyre 
is eljutottak, és az országos 
bajnokságon is egyre eredmé-
nyesebbek. Utóbbi kapcsán 
Siroki Ibolya teljesítményét 

emelte ki, aki a felnőtt me-
zőnyből bronzérmet szállított 
a klubnak, miközben még 
csak idén elsőéves az ifjúsági 
korosztályban. A még most 
is aktívan versenyző Varga 
István egyébként kitűnő példa 
lehet tanítványai előtt, hiszen 
ő maga sem fukarkodott az 
eredményekkel, a Masters 
Világbajnokságon a dobo-
gó harmadik fokára léphe-
tett. Ha már a mesterekről 
beszélünk, akkor vétek lenne 
kihagyni Garai János nevét, 
akinek szakmai múltja, elhi-
vatottsága nagyban segíti az 
utánpótlás korú versenyzőket. 
A gálát követően a különböző 
elismerések átadására is sor 
került, ezek szerint a 2010-
es év legjobb judósa Siroki 
Ibolya lett, Csinci elsőségét 
egy szavazáson döntötték el, 
interneten és hagyományos 
módon is lehetett voksolni. 
Idén először adták át a Dr. 
Jigoro Kano-díjat, ami annak 
jár, aki a legjobban segítette a 
klub munkáját, Hidasi Zoltán, 
elnökségi tag vehette át az 
elismerést. A Gyányi Ferenc-
díj Varga Istvánt illette.

Egy perc az élet

December elején a XIII. 
Szaloncukor Kupára került 
sor a városi sportcsarnokban. 
A hét csapatos nemzetközi 
gyermek kispályás labdarúgó-
tornán főleg Gyomaendrőd 
testvérvárosainak fi atal fut-
ballistái vettek részt, de itt 
voltak a lajosmizsei sporto-
lók is. Az 1992-ben született 
játékosoknak meghirdetett 
tornán végig remekelt a 
hazai csapat, akik csak a 
döntőben szenvedtek vere-
séget, ráadásul a fi nálé utolsó 
percében kapták a találatot 
(Lajosmizse – Gyomaendrőd 
2:1), a harmadik helyen a 
nagyenyediek végeztek. Az 

érmeken, kupákon és okleve-
leken kívül, még különdíjak 
is kiosztásra kerültek, ezek 
szerint a legjobb kapus Kurilla 
Viktor(Gyomaendrőd), a 
legjobb mezőnyjátékos Ju-
hász Miklós(Lajosmizse), a 

gólkirály Corbea Andrei 
(Nagyenyed - 6 gól) lett, míg 
a sípmesteri titulust Domján 
István kapta meg. A díjakat 
Marton Dániel képviselő és 
Gál István, a Gól-Suli alapí-
tója adták át.
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Diszkóban is ott hon vannak 
Bulival zárta az évet a Körös Kajak SE

Díjátadóval, elismeré-
sekkel búcsúztatta az évet 
a gyomaendrődi Körös 
Kajak SE. A klub ma már 
meghatározó szereplője 
az országos sportéletnek, 
a 2010-es esztendő értékelése 
mellett egy kis lazításra is 
jutott idő, diszkó és karaoke 
is szerepelt a december 3-i 
programban.

Tótka Sándor, Lövei Kitti, 
Gellai Tamás, Kiss Csaba, 
Csatári Bence – a teljesség 
igénye nélkül álljon itt néhány 
név azok közül, akik idén 
is remekeltek a különböző 
korosztályos versenyeken. 
Talán még a 13 éve alakult 
Körös Kajak SE vezetői sem 
gondolták annak idején, hogy 
a bő egy évtized alatt ennyi-
re markánsan jelen lesznek 
a sportág történéseiben. Az 
utánpótlás korú versenyzők 
számolatlanul szállítják az 
aranyérmeket a városba, 
kétségtelen, hogy a település 
legeredményesebb egyesüle-
téről beszélhetünk, akik az 
idén összegyűjtött pontokat 
tekintve a 20. helyen zártak az 
országos listán. Gellai Imre, 
a Körös Kajak SE elnöke az 

évzáró vacsorán kiemelte a 
klub idei eredményeit, majd 
minden versenyzőnek egy-egy 
ajándékcsomagot nyújtott át. 
Persze, az egyesületet segí-
tők sem térhettek haza üres 
kézzel, egyebek mellett Tímár 
Imre vehetett át elismerést. 
Az ifjúsági olimpia nem-
csak Tótka Sándorra, hanem 
edzőjére, Kovács Gáborra is 
rávilágította a fi gyelmet, a 
szakember egy Gyomaendrőd 
címerével ellátott aranygyűrűt 
vehetett át a város polgármes-
terétől, Várfi  Andrástól. A 
Békés Megyei Önkormányzat 

nevében Dankó Béla díjazta 
a legeredményesebb kajako-
sokat. Az eseményen Hüttner 
Csaba külön kiemelte a klub 
versenyzőinek és edzőinek a 
munkáját, az utánpótlás ka-
pitány szerint példaértékű 
a Körös Kajak SE teljesít-
ménye. A protokolláris rész 
után a felhőtlen kikapcsolódás 
kapta a főszerepet, diszkó és 
karaoke zárta a programot, 
hogy aztán a következő na-
pokra némileg feltöltődjenek a 
sportolók, hiszen az alapozás 
kellős közepén járnak.

A rózsahegyis atléta egyedülálló sikere
Csak Szerető József állhatott ötször is a dobogóra

Két korosztályban is a 
legjobbak között voltak a 
gyomaendrődi atléták, hi-
szen mind a gyermek-, mind 
a serdülő korosztályban 
komoly sikereket értek el 
Vaszkán Gábor testnevelő, 
atlétika szakedző tanítvá-
nyai a közelmúltban.

Gyermek korosztály
Budapesten, a Syma csar-
nokban az országos döntőt 
rendezték, a fővárosi fi náléra 
32 szakosztály nevezte csa-
patát. 6 lány és 6 fi ú alkotta a 
csapatot, a 8 versenyszámból 
álló sporteseményen, ahol kü-
lönböző akadálypályák, válto-
zatos dobó- és ugró feladatok 
vártak a gyerekekre. Békés 
megye válogatottja teletűzdel-
ve a rózsahegyis gyerekekkel 
912 pontot teljesítve országos 
bajnoki címet szerzett. Csa-
pattagok voltak: Kun Csaba, 
Nagy Csilla, Papp Károly, 
Dudás Réka és Vajda Soma. 
Tóth Sándor a Buda - Cash 

Békéscsabai Atlétikai Club 
mesteredző - ügyvezetője a 
Csaba Rádió műsorában ki-
emelte: „ Sikerünk elsősor-
ban Vaszkán Gábor csapat-
vezető - szakedző áldozatos 
céltudatos munkájának és a 
gyomaendrődi gyerekek fel-
készültségének köszönhető! „
Serdülő korosztály

A közelmúltban a Szek-
szárd melleti Sötétvölgyi 
Gyermektáborban került 
megrendezésre a Mezeifutó 
Országos válogató verseny, 
ahol ismét kiemelkedően 
teljesítettek a Rózsahegyis 
atléták. Előbb Kun Csaba 
a gyermek korcsoport 2000 
m- es versenyén maga mögé 
utasítva az egész mezőnyt ért 
célba, majd Szerető József 
a serdülő 13 éves fi úk 3500 
m-es távján 2., míg Szabó 
László a 4. helyen jutott be 
az országos döntőbe, amely 
november 27- én Budapesten a 
Népligetben került megrende-

zésre. A havas és sáros talajon 
nehéz versenyfeltételek mellet 
Kun Csaba a gyermek kate-
góriában 1500m- t teljesítve 
az első helyen végzett, majd 
a serdülőknél Szerető József 
3000 m-en a 3. helyen futott 
be a célba. 2010-ben Józsi 
öt alkalommal állhatott fel 
egyéniben az országos do-
bogóra - ezt a futók között 
rajta kívül nem mondhatja el 
magáról senki! -, és emellett 
Varsóban megrendezett nem-
zetközi gyermekversenyen is 
dobogóra állhatott, sorozatban 
harmadszor.

A Városi Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény(VAMI) 
színjáték tanszakának „Csak csa-
jok” csoportja a közelmúltban 
részt vett a Mezőkovácsházán 
megrendezett II.Szülőföldünk 
Békés Megye Amatőr Művé-
szeti Fesztiválon, ahol bronz 
minősítést szereztek. A Bartha 
Szofi , Magyari Tünde, Magyari 
Gyöngyi, Nagy Gabriella és 
Varga Gréta alkotta kvintettet 
Vági Eszter készítette fel az elő-
adásra. A fi atalok elmondták, 
hogy eleinte nagyon izgultak, 
de végül sikert arattak. Megje-
gyezték: szereplésünk alatt jó 
volt hallani, hogy a közönségnek 

tetszik, amit csinálunk, sőt a 
helyi polgármester is kifejezte 
elismerését. Szintén az intéz-
ményhez kapcsolódó hír, hogy 

Keresztes Kata a fővárosi Weiner 
Leó Fesztiválon szerepelt, a fi -
atal zongoristát Berg Andrea 
készítette fel.

Színpadon a „Csak csajok”

Továbbra is gázártámogatás

A kormány 2011. április 30-
ig meghosszabbította a lakos-
sági vezetékes gáz árának a 
támogatását, és meghatározta 
az ehhez tartozó, támogatott 
gáz mennyiségét is. 
A 2010-es esztendőben 
- a teljes évre szóló - 
gázártámogatás legfeljebb 
68 ezer megajoule-ra (MJ) 
szólt, de a nagycsaládos 
háztartásokban 138 ezer 
megajoule volt a támogatott 
fogyasztás felső határa. A jövő 
év első napjától április végéig 
a támogatott mennyiségek: 
40.800, illetve 81.600 
megajoule. A csökkenés 40 
százalékos, viszont nem 12, 
hanem csak 4 hónapra szól. 
Gáztérfogatban számolva 
a kisebb szám közel 1.200, 
míg a nagycsaládosoké 2.400 
köbmétert jelent. Nagycsaládos 
az a háztartás, amelyben 
három vagy több gyermek 
után - gyermekenként - 16 

ezer forint családi pótlékot 
kapnak a szülők, egyedülálló 
szülő esetén a gyermekenkénti 
családi pótlék 17 ezer forint. 
A támogatás összege nem 
változik, vagyis ha a család 
havi jövedelme nem haladja 
meg a nyugdíjminimum 
kétszeresét, akkor 0,771 
forint/megajoule (26 
forint/köbméter), ha a havi 
jövedelem meghaladja a 
nyugdíjminimum kétszeresét, 
de nem haladja meg annak 

két és félszeresét, akkor 0,278 
forint/megajoule (9 forint/
köbméter). Ugyanakkor ha 
a havi jövedelem meghaladja 
a nyugdíjminimum két és 
félszeresét, de nem haladja 
meg annak háromszorosát, 
akkor 0,238 forint/megajoule 
(8 forint/köbméter). A 
legkisebb öregségi nyugdíj 
jelenleg 28.500 forint, jövőre 
mintegy 1.200 forinttal 
emelkedik.

Figyeljünk a madarakra is!

Amikor a fák elhullajtják 
leveleiket – amikor beköszönt 
a hideg tél - érdemes körülnéz-
ni kertünkben, vajon hogyan 
jutnak élelemhez a madarak, 
mi tudja megvédeni őket a 
hidegtől. Fontos a tűlevelű 
és örökzöld növények sze-
repe. A tobozok, magvak 
élelmet, a növények búvóhe-
lyet biztosítanak számukra. 
Jó, ha a kertnek olyan része 
is van, ahol a sűrű bozót a 
lombkorona szintjéig ér. A 
talajt takaró növények, a fás, 
bokros ligetek is búvóhelyül 
szolgálnak. Ne takarítsuk 
teljesen tisztára kertünket. 
Az elszóródott magvakat 
hagyjuk meg a madarak-

nak. A füvet se nyírjuk le 
mindenütt. Hadd húzódjanak 
meg a rovarok, teleljenek 
át a lárvák, téli táplálékot 
szolgáltatva a madaraknak.
További búvóhelyet készíthe-
tünk, ha a már „gazdátlan” vi-
rágágyásokat fenyőgallyakkal 
takarjuk be. A beteg, rothadó 
leveleket, ágakat azonban 
feltétlenül gyűjtsük össze! 
A napraforgó-magvak sok 
madarat (a csuszkát, pintyet, 
feketerigót, mátyásmadarat, 
harkályt) életben tart. A kö-
les, a repcemag, a kukorica-
dara más fajok téli eledele. 
Tanácsos a magvakat száraz 
helyen, jól zárható edényben 
tárolni. A rovarevő madarak 

számára a legmegfelelőbb a 
marhafaggyú, amely magvak-
kal gazdagítható. Célszerű az 
eledelt hálóba helyezni, majd 
a fákra függeszteni, esetleg 
kisebb farönkök üregeibe 
rejteni. A gerlék, verebek 
kedvelt téli csemegéje a ku-
koricadara, amelyet a földről 
szeretnek felcsipegetni. Az 
eledel a lehető legszárazabb 
helyekre kerüljön. Az ete-
tőtálkát tartsuk tisztán. Ne 
készítsünk etetőt furnérból, 
mert a madarak megehetik 
az összeillesztésnél használt 
ragasztót! Kerüljük a sózott, 
cukrozott magvakat.

Kerékpáros ütött  el gyalogost

A készülő új kerékpár-
úton ütött el egy biciklis egy 
gyalogost Gyomaendrődön 
az elmúlt év utolsó napján. 

Gyomaendrődön a Fő út 
mellett kialakított kerékpár-
úton közlekedő kerékpáros 
érintőlegesen nekiütközött a 

vele azonos irányban, a kerék-
párúttal egybeépített, de attól 
útburkolati jellel elválasztott 
és jelzőtáblával megjelölt gya-
logjárdán közlekedő gyalo-
gosnak. A gyalogos a földre 
esett és 8 napon túl gyógyuló 
sérülést szenvedett.

Mint ismeretes, 2011. 
február 19-én időkö-
zi választásra kerül sor 
Gyomaendrődön, a 2-es szá-
mú egyéni választókerület-
ben. Felhívjuk az indulni 
kívánó képviselő-jelötek fi -
gyelmét, hogy bemutatko-

zó anyagukat (maximum 
1500 karakter terjedelem-
ben) ingyen megjelentetjük 
az újságban. Kérem, hogy 
a fényképes anyagokat leg-
később január 25-ig juttas-
sák el a varju.zoltan@gmail.
com email címre!

Tisztelt képviselő-jelöltek!
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Nem akartam meghalni!

December 3-án reggel 7.10 
perckor sétálni indultunk a kis 
gazdimmal. Pórázon, hiszen 
ez így történik közel 9 éve. 
Most is, mint minden nap, sok-
sok ismerőssel találkoztunk. 
A Fő térre mentünk a város
központjába. Többször meg-
álltunk simogatásra, beszél-
getésre. A közmunkás isme-
rőseinkhez akartunk vissza-
térni még egy simogatásra. 
Vesztünkre. A lottózó felől 
jött egy gazdátlan kaukázusi 
farkasölő. A tekintetemből 
valószínűleg észrevette: - Én 
bizony nem félek és megvé-
dem a gazdimat! Megtámadott 
engem. Nekem vakkantani 
sem volt időm, mert percek 
alatt átharapta a gerincemet. 

Gazdim üvöltött segítségért. 
A településőrök a Kis Bá-
lint Ált. Iskola előtt tartottak 
szolgálatot reggel 7-8-ig. Ők 
kergették el a gazdátlan nagy 
kutyát a lottózó felé (ahelyett, 
hogy telefonáltak volna a be-
fogása érdekében). Biztosan 
éhes és ideges lehetett, mert 
reggel 4 órától az utcán több
embert megtámadott. Áldozat 
vagyok, de  ő is, mert túl-
adagolták az altató lövedéket. 
Egyébként nyugodtan haltam 
meg, a gazdim életben maradt 
és lehetett volna áldozat gye-
rek vagy felnőtt egyaránt. Bú-
csúzom tőletek gyomaendrődi 
barátaim! Kérlek benneteket, 
bármilyen információt tud-
tok a december 3-ai ször-
nyű napról, keressétek meg 
a Folt Stopban Vaszkó Kati 
gazdimat személyesen vagy 
telefonon a 06308426565-
ös számon! Segítsetek ki-
deríteni, ki volt a gazdája
a szabadon magára maradt 
kutyának! Valakik felelő-
sek ezért a tragédiáért. Na-
gyon-nagyon megköszönöm 
annak a sok embernek, akik 

megkeresték gazdimat és 
megpróbáltak fájdalmán
enyhíteni. Nem utolsó sorban 
Várfi  András polgármester 
úrnak, aki személyesen
kereste meg gazdimat és nyo-
matékosan kihangsúlyozta, 
hogy rendőrségi feljelentést 
kell tenni ismeretlen tettes 
ellen, mert itt óriási az emberi 
felelőtlenség. Bízom abban, 
hogy a rendőrség és az önkor-
mányzat illetékesei kiderítik, 
ki volt a kutya gazdája. Leg-
idősebb gazdimat sajnálom a 
legjobban, hiszen ő 89 évével 
nem járhat le a 3. emeletről 
és én voltam az egyetlen 
társa a mindennapokban.
Nagyon nagy fájdalmat éltem 
át, de legalább a kis gazdim 
ott volt mellettem, ha nem is 
tudott rajtam segíteni. Ku-
tyabarátnőimnek pedig azt 
üzenem, hogy ha majd ők 
is eljönnek utánam, akkor 
angyalok képében visszajö-
vünk a Földre a jó emberek 
örömére. De én már kará-
csonykor meglátogatom a 
családomat…

Roccó

Ezek érintik a családi kasszát 2011-ben
Egykulcsos adórendszer, magasabb minimálbér, hároméves gyes

Több jelentős jogszabályi 
változás is hatályba lépett 
az új év első napján: egy-
kulcsos lett az adórendszer, 
emelkedett a minimálbér 
és a nyugdíj, ismét három 
évig vehető igénybe a gyes, 
és negyven évnyi munkavi-
szony után nyugdíjba mehet-
nek a nők. Január 1-jével 16 
százalékos, egykulcsos lett a 
személyi jövedelemadó (szja) 
rendszere. Hatályba lépett 
a családi adózás: a családi 
adóalap-kedvezmény összege 
egy vagy két eltartott esetén 
62.500 forint, három és több 
eltartottnál pedig 206.250 
forint. Egyszerűsödik az szja 
bevallása, a magánszemé-
lyeknek elegendő lesz egy 
adónyilatkozatban számot 
adniuk jövedelmeikről.

Az egykulcsos szja-
rendszer bevezetésével a 
kamatjövedelemre háruló 
adó kulcsa 20-ról szintén 
16 százalékra csökken. A 
minimálbér 78 ezer forint-
ra, a garantált bérminimum 
pedig havi 94 ezer forintra 
nő, míg a többi munkavállaló 
az Országos Érdekegyezte-
tő Tanács ajánlása alapján 
4-6 százalékos béremelésre 
számíthat. A közszférában az 
állami takarékosság jegyé-
ben nem lesz béremelés, de 
a kormány az alacsony és kö-
zepes keresetű, gyermekek 
utáni családi kedvezményre 
nem jogosult munkatársaknak 
havi kompenzációt biztosít, 
így itt az ígéretek szerint sen-
kinek sem csökken a nettó 
jövedelme. Január elejével 
két évről ismét három évre 
emelkedik a gyermekgondo-
zási segély (gyes) időtarta-
ma, de a munkába visszaálló 
édesanyák csak a legfeljebb 

heti 30 órás munkaidő mellett 
kapják meg ezt a támogatást. 
A nyugdíjrendszer átalakításá-
val megszűnik a kötelező ma-
gán-nyugdíjpénztári tagság. 
A munkavállaló választhat: 
az állami nyugdíjrendszer 
tagja lesz vagy önkéntes ala-
pon magánnyugdíjpénztárba 
teljesít nyugdíjcélú befi zeté-
seket. Utóbbi esetben január 
31-ig kell nyilatkozni, s arról 
a munkáltatót is értesíteni kell. 
Az állami nyugdíjrendszer-
be visszalépők számára az 
állam garantálja az egyéni 
számlavezetést, az esetleges 
reálhozam adómentességét és 
a magánnyugdíjpénztárnál 
keletkezett veszteség kom-
penzálását. Az idei évtől 
negyven év munkaviszony 
után minden nő nyugdíjba 
mehet. A jogosultsági időbe 
beleszámít a keresőtevékeny-
séggel járó jogviszonnyal és 
a gyermekneveléssel szerzett 
szolgálati idő. A jelenlegi 
nyugdíjasok 3,8 százalékos 
nyugdíjemelésre számíthat-
nak. 2010. december 30-ától 
él az a szabály, amely sze-
rint 98 százalékos adót vet-
nek ki az állami vezetők 2 
millió forint és a közszféra 

munkavállalóinak 3,5 millió 
forint feletti végkielégítése-
ire. 2011 lesz az első teljes 
adóév, amikor a félmilliárd 
forintnál kisebb adóalappal 
rendelkező vállalkozások al-
kalmazhatják a tavaly nyáron 
19 százalékról 10 százalékra 
csökkentett társasági adót. Az 
új év első napjával összeol-
vadt az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatal (APEH) 
a vám- és pénzügyőrséggel, 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
néven. A Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium 
korábbi tájékoztatása sze-
rint a lakosság kétharmada 
számára nem emelkedik a 
gáz ára a januártól hatályos 
új gázárszabályozás miatt, a 
szociálisan rászorulóknak pe-
dig csak április után kell kér-
niük a szeptemberben életbe 
lépő új energiaár-támogatási 
rendszerbe való felvételüket. 
Az új évvel megszűnik a ren-
delkezésre állási támogatás 
(rát), és helyette bérpótló 
juttatást vezetnek be, amely-
nek mértéke megegyezik a 
korábbi összeggel, vagyis a 
mindenkori öregségi nyugdíj 
minimumával. - MTI - 

Újévi fogadalmak - tuti tippek

A szilveszteri pezsgő dur-
ranása után sokan teszünk 
ígéretet, hogy mit fogunk 
betartani az előttünk álló 
esztendőben. Íme, néhány 
tuti tipp, amelyek kivitele-
zéséhez nem kell sok önura-
lom. Ja, és BUÉK minden 
kedves olvasónknak! 

1. Nem járok többet 
konditerembe! Ki kíváncsi 
már a testemre?
2. Annyit eszek, amennyi be-
lém fér!
3. Leteszem a cigit és alkoholt! 

De csak addig, amíg gyorsan 
kiugrok a mosdóba. Ha egyik-
kel sem élek, akkor rászokok 
mindkettőre!
4. Többet ülök le a tévé elé!
5. Kevesebb olyan ételt rende-
lek az éttermekben, ami szar-
vasgombából készült!
6. Lényegesen kevesebbet fo-
gok olvasni!
7. Nem teszek rendet az író-
asztalomon!
8. A céges telefont csak privát 
hívásokra használom!
9. Az interneten csak pornóol-

dalakat látogatok!
10. Nem készülök a kollokvi-
umokra, szigorlatokra!
11. Lényegesen több időt töl-
tök a barátokkal, mint a csa-
ládommal!
12. Sem pénzt, sem időt, sem 
energiát nem áldozok jóté-
kony célokra!
13. Halogatni fogom a dolga-
imat!
+1 Ha ezt a sok baromságot 
betartom, akkor jövőre már le-
het, hogy nem tudok a tükörbe 
nézni. Úgyhogy, sztornó!!!

A fent felsorolt fogadalmak betartása esetén, egy év múlva ez a kép fogadhat bennünket 

bbeemmuuttaattjjaa ÖÖnnnneekk,, hhooggyyaann lleehheett aa ppáálliinnkkáátt kkuullttuurráálltt ééss mméérrttéékkttaarrttóó
kköörrüüllmméénnyyeekk kköözzöötttt bbeeééppíítteennii aa ggaasszzttrroonnóómmiiáábbaa..

HHiisszzeenn aa ppáálliinnkkaa iiggaazzii hhuunnggaarriikkuumm,, mmeellyynneekk kkéésszzííttéésséétt aa mmaaggyyaarr eemmbbeerr
zzssiiggeerrbb ll ttuuddjjaa.. NNeemm iiss eessiikk jjóóll,, hhaa nneemm eelléégg eerr ss..

RRééggeenn sszziinnttee mmiinnddeenn hháázzbbaann vvoolltt eeggyy bbaarrkkááccssoolltt ppáálliinnkkaaff zz ,, mmeerrtt aa mmaaggyyaarr
eemmbbeerreekk sszzeerreettiikk eezztt aazz iittaalltt.. MMáárraa mmáárr,, eeggyyrree nnaaggyyoobbbb nnééppsszzeerr ssééggnneekk öörrvveenndd

iissmméétt,, hhaattaallmmaass éérrddeekkll ddééss öövveezzii eezztt aa sszziinnttee nneemmzzeettii iittaalltt.. JJoobbbbnnááll jjoobbbb
ppáálliinnkkáákk kkeerrüüllnneekk kkii aa nneevveess kkéésszzíítt kk ff zzddééjjéébb ll..

MMii eeggyy ZZssiinnddeellyyeess ppáálliinnkkaavvaaccssoorráárraa vváárrjjuukk vveennddééggeeiinnkkeett,, mmeellyyhheezz ppáárraattllaann
ffooggáássookkaatt kkéésszzííttüünnkk,, hhooggyy aazz éétteell mmééllttóó ttáámmooggaattóójjaa lleeggyyeenn aa ccssooddááss nneedd tt ll

mmáámmoorrooss ffeejjnneekk..

AAmmiitt aa ppáálliinnkkáárróóll ttuuddnnii kkeellll::

KKiilleenncc ZZssiinnddeellyyeess rreemmeekkeett kkóóssttoollhhaatt:: BBaarraacckkoott,, SSzzaattmmáárrii SSzziillvváátt,, VViillmmoosskköörrttéétt,,
BBiirrsstt,, BBooddzzáátt,, FFaahhééjjaass MMéézzeess AAllmmáátt,, ÚÚjjffeehhéérrttóóii FFüürrttööss MMeeggggyyeett,, CCsseerreesszznnyyéétt,,

KKaajjsszziibbaarraacckkoott..

AAmmiitt aazz éétteellrr ll ttuuddnnii kkeellll::

FFaattáánnyyéérrooss ggyyoommoorrnnyyuuggttaattóó,, ppáálliinnkkaakkíísséérr bb ssééggttááll,, hháázzii ssüütteemméénnnnyyeell..

RRéésszzvvéétteellii sszzáánnddéékkáátt,, kkéérrjjüükk jjeelleezzzzee::

SSzzeemmééllyyeesseenn:: TThhrreeee RRiivveerrss PPuubb GGyyoommaaeennddrr dd,, KKoossssuutthh uuttccaa 3322..

TTeelleeffoonn:: 6666//228822 448822,, 7700//770088 88002266 ee mmaaiill:: iinnffoo@@tthhrreeeerriivveerrssppuubb..hhuu
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TURUL-FA

TŰZIFA ÉRTÉKESÍTÉS
SZÁRA Z, FEDETT  HELYEN TÁROLVA

Kugli: 2200 Ft/q
Darabolt: 2400 Ft/q

Fa-Biobrikett : 4400 Ft/q

FŰRÉSZÁRU
Fenyő, Nyár, Tölgy, Bükk, Akác

Pallók, Deszkák, Lécek, 
Gerendák, Oszlopok, Nevelőkarók

Egyéni méretre vágás, 
teljes keresztmetszeti megmunkálás,

gyalulás, marás, bérvágás.

ÉRDEKLŐDNI:
+36 30/481 77 61, +36 30/670 90 90

Nyitvatartás: H-P.: 8-17, Sz.: 8-12, 
V.: Zárva

HIRDETMÉNY

A Gyomaendrődi Ipari Park  területén az idén   
megvalósuló inkubátorházból - elsősorban kez-
dő vállalkozások részére - 2011 év elejétől 
kedvező feltételekkel: 

- csarnok épületrészek
(műhelyek, egyéb munkahelyi terek), 
- szociális helyiségek, 
- irodák bérelhetők. 

A csarnoképület belső megosztásánál 
egyedi igények is fi gyelembe vehetők.

Egyeztetés:
 Egeresi András ügyvezető igazgató

Elérhetőség:
 GYOMASZOLG Ipari Park Kft.
 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

 Tel/Fax: 06-66/386-269
   06-20/988-00-13

                                 

 

Mobiltelefonok el fizetéssel már 990.-Ft-tól 

DOMINO kártyás csomaggal 8.990.-Ft-tól 

Korlátlan mobilinternet csomagok aranykártyás el fizet inknek 1.990.-Ft-tól. 

 

Gyomaendr d, F  út 214. 

Tel.: 06-66-282-822; 06-30-349-1325 
Nyitva: H-P 09-17.30., SZ 09-12. 

HIRDESSEN A 
GYOMAENDRŐDI HÍRMONDÓBAN!

Hirdetési díjaink:
Címlap

1/1 oldal: 40.000,- Ft
1/2 oldal: 20.000,- Ft 1/8 oldal: 12.000,- Ft
1/4 oldal: 12.000,- Ft 1/16 oldal: 6.000,- Ft
1/8 oldal: 6.000,- Ft

1/16 oldal: 4.000,- Ft        Apróhirdetés: 500,- Ft/db
1/32 oldal: 2.000,- Ft

A HÍRMONDÓT 2011-ben is 
MINDEN GYOMAENDRŐDI 

CSALÁD MEGKAPJA!

Békés, boldog és sikeres új esztendőt kívánunk 
olvasóinknak és hirdetőinknek!

Elérhetőségeink:
Katona József Művelődési Központ

Telefon: 66/283-524
e-mail: katonamuvhaz@freemail.hu


