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A gyomaendrődi Élet 
Másokért Egyesület gyűjtést 
szervezett a devecseri vörös-
iszap-katasztrófa károsult-

jainak a számára. A városi 
delegáció október végén járt 
a tragédia színhelyén. Meg-
döbbentő látvány fogadta 

őket a településen, még eny-
nyi idővel a katasztrófa után is.

Folytatás a 2. oldalon

A gyomaendrődi önkor-
mányzat és a Körösi Halász 
Szövetkezet között korábban 
létrejött szerződés eredmé-

nyeként 40 mázsa halat te-
lepítettek a Hármas-Körös 
Hantoskerti holtágába novem-
ber 9-én. A szajoli tőpontyok 

között méretes, négykilós 
hallal is találkoztunk.

Folytatás a 2. oldalon

Gyomaendrődön idő-
közi választást kell kiírni, 
mivel Dr. Busai György - 
isaszegi jegyzői posztjával 
való köztisztviselői összefér-
hetetlenség miatt - lemondott 
korábban megszerzett 
képviselő-testületi tagsá-

gi mandátumáról. A He-
lyi Választási Bizottság 
döntése alapján 2011. febru-
ár 19-én tartják az időközi 
választást.

Folytatás a 3. oldalon

Az Endrőd és Vidéke Taka-
rékszövetkezet is csatlakozott 
ahhoz az országos akcióhoz, 
ami az idei Világtakarékossá-
gi nap alkalmából az általános 
iskolások számára rajzpályá-
zatot hirdetett. A Békés me-
gyében tíz fi ókkal rendelkező 

cég két gyomaendrődi kiren-
deltségén is díjazta a beérkező 
alkotásokat. A rajzokat a Kis 
Bálint Általános Iskola és a 
Rózsahegyi Általános Iskola 
diákjai készítették.

Folytatás a 4. oldalon

Segély a katasztrófa károsultjainak
Gyomaendrődi küldöttség járt Devecserben

40 mázsa halat kaptak a horgászok
Négykilós ponttyal is találkoztunk a telepítésnél

Időközi választásra kell készülni
Dr. Busai György lemondott mandátumáról

Megtaláltuk a nagy rózsaszín malacperselyt
Nem takarékoskodtak a rajzokkal

Karácsonyi köszöntő
Advent idején legszebb ünnepünket várjuk: a 

karácsonyt. Környezetünket, házunk táját, lelkünket meg-
tisztítva, feldíszítve várjuk, hogy családi körben felejthes-
sük a hétköznapokat. Karácsony este gyertyát gyújtva, 
örömteli várakozással tekintünk szeretteinkre és egymás-
ra. 

Tímár Máté Jézuska-várás a Kőrös partján című ver-
sének részletével kívánok áldott, békés és örömteli kará-
csonyt Gyomaendrőd minden lakójának.

Várfi  András, polgármester

Adj erőt hozzá Isten-gyermek,
a világban helyre találjunk,

s egyhitre jöjjön a jó a jóval,
s gyengét gyámolítson a bátor,
és a nagyvilág kicsiny csücske,
Magyarország magára leljen:

Tanulja meg, csupán magyarul
lehet Ember a magyar-ember!

S túl hiten, elven, és felfogáson
ha tiszta és emberért való,

fenyők alatt szeretet honoljon,
s űzze el a nemtelent a jó.

Egyet mérjen boldog hálaének:
„Mostan kinyílt egy szép rózsavirág…

Krisztus urunk áldott születésén.”
Nyerj békét népünk, hazánk, nagyvilág!
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Segély a katasztrófa károsultjainak
Gyomaendrődi küldöttség járt Devecserben

Vaszkó Sándorné, a szer-
vezet elnöke kérdésünkre el-
mondta, az összegyűlt tartós 
élelmiszert, tisztítószert és 
ruhaadományt 2010. október 
22-én vitték el Devecserre. - 
Egy kisteherautóra pakoltuk 
fel a húszmázsányi összegyűlt 
rakományt. A teherautó gép-
kocsivezetője, és egyben tu-
lajdonosa Gyuricza Sándor 
gyomaendrődi vállalkozó volt, 
aki ingyenes szállítással járult 
hozzá, hogy eljusson a segély 
a tragédia színhelyére, őt Sző-
ke József, helyi tűzoltó kísér-
te - közölte az Élet Másokért 
Egyesület elnöke. - A gyűj-
tés fővédnöke Várfi  András 
polgármester volt, az önkor-
mányzat egy személygépko-
csit is biztosított a számunkra. 
Győrfi  László szállított minket 
Devecserre, Gyomaendrődöt 

még Iványi Lajosné testü-
leti tag, Szilágyi Sándor, a 
helyi katasztrófavédelem ve-
zetője, Varga Zoltán, a Körös 
Mentőcsoport tagja, valamint 
én képviseltem - tette hozzá. 
Vaszkó Sándorné a devecseri 
állapotról a következőket 
mondta: a településre beérve 
mindannyiunkat megdöbben-
tő látvány fogadott. A házfa-
lakat 2-3 méteres magasságig 
„festette” a vörösiszap. Kato-
nák, önkéntesek, tűzoltók se-
gítettek a kárelhárításban. A 
mentésben résztvevőknek, il-
letve a helyi lakosoknak az 
egykor volt piactéren nagy fő-
zőedényekben készítették az 
ebédet. Az elszállított adomá-
nyokat a kijelölt raktárhelyi-
ségben kellett lepakolnunk, 
ahol már nagy mennyiségű 
ruha- és élelmiszeradomány 

gyűlt össze a jóakaratú em-
bereknek köszönhetően. Az 
adományt átvevők elmond-
ták, hogy a szétosztást a Ma-
gyar Vöröskereszt aktivistái 
végzik. Nehéz szavakkal leír-
ni a devecseri helyzetet, az ut-
cákon folyó vörösiszapos víz, 
az elhagyott házak és porták, 
a tönkrement kiskertek, és a 
tönkretett emberi életek mély 
nyomokat hagytak bennünk.

Akik segítséget nyújtottak:

Várfi  András polgármester
Bela Zoltán és felesége

Binges Etelka
Bukva Csilla

Czinczárné Dinya Klára
Dávid Imre - kereskedő
DIADEM Gyógyszertár

Forgó Frigyes és felesége
Giricz Máté

Gschwindt Mónika
Gurin László

Gyomaendrőd Város Önkén-
tes Tűzoltó Egyesülete

Gyuricza Sándor - 
asztalosmester

Horváth Gáborné
Iványi Lajosné

K&H Bank Fiók - 
Gyomaendrőd

Karamell Snack
Kertész Klára
Kónya István - 

zöldségkereskedő
Lehóczkiné Tímár Irén

Marton Dániel
Megyeri István - 

száraztészta-készítő

Nagy László - 
Rostélyos Húsbolt

Oláh Balázs és felesége
Papp István

Pelyva István
Pelyva Tímea
Pintér Antal

Pintér Gizella
Rácz József és 

Ambrózi Erzsébet
Sikér Kft.

Szakálos Tibor és felesége
Udvariné Papp Marietta

Vinkovics Attila
Zöldpark Kft. Dolgozói

40 mázsa halat kaptak a horgászok
Négykilós ponttyal is találkoztunk a telepítésnél

Kitűnő idő a telepítésre 
– mondta Dr. Csoma Antal, 
miközben rendesen zuhogott 
az eső a gyomaendrődi 
Hantoskerti holtágnál. A 
Körösi Halász Szövetkezet 
elnöke a több mázsa hal 
telepítése közben kiemelte, 
hogy szajoli tőpontyok 
kerültek a vízbe, ez 
egy rendkívül szívós, a 
betegségekkel ellenálló 
fajta – utalt a tiszai ősökre 
a szakember. – 20 dekástól 
egészen a 4 kilós példányokig 
telepítünk most a holtágba, 
a kisebbek is megnőnek 
jövő nyárra akkorára, 
hogy nyugodtan lehet őket 

horgászni – tudtuk meg a 
szövetkezet elnökétől. Várfi  
András elmondta, hogy egy 
korábban kötött megállapodás 
után kerülhettek a halak a 
Hantoskerti holtágba. A város 
polgármestere hozzáfűzte: 
ez egy mindkét fél számára 
előnyös szerződésen alapul. 
A holtág az önkormányzat 
tulajdonában van, de a 
szövetkezet gyakorolja a 
halászati jogokat. A következő 
három évben nem kell nekik 
bérleti díjat fi zetni, cserében 
ennek az összegnek a kétszeres 
értékében telepítenek halat a 
holtágba. - Korábban többször 
is jelezték a városnak, hogy 

kevés halat lehet fogni ezen a 
területen. Úgy gondolom, ezzel 
a lépéssel közelebb kerültünk 
ahhoz, hogy a horgászok 
szívesen jöjjenek ehhez a 
gyomaendrődi holtághoz – 
közölte a városvezető.

Fontos pozíciókról döntött  a testület

A november elején meg-
tartott testületi ülésen több 
fontos személyi kérdésről 
is döntöttek a képviselők, a 
városüzemeltetési bizottság 
élére Betkó Józsefet(Fidesz) 
választották, míg a pénzügyi 
bizottságot Márjalaki József 
(Körösök Vidékéért Egyesü-
let) vezetheti. Az már koráb-
ban eldőlt, hogy az oktatási 
bizottságot Lehóczkiné Tí-
már Irén(Fidesz) irányítja. A 
négy önkormányzati tulajdonú 
kft. felügyelőbizottságának a 
tagjairól is döntés született. 

A Liget Fürdő ellenőrzésé-
ben Dr. Dávid Imre, Fekécs 
László és Poharelec László 
kapott szerepet, utóbbi tölti 
be az fb elnöki pozícióját. 
A képviselő-testületi ülésen 
Poharelec László lemondott 
tiszteletdíjáról, mint fogal-
mazott: az összeggel a vá-
lasztókerületem valamelyik 
beruházását segítem. Várfi  
Andrástól megtudtuk, hogy 
a közelmúltban Kállai Ferenc 
özvegyénél járt. A gyomai 
származású színész felesé-
ge több, a város számára 

is értékes felajánlást tett. 
Így képek, videók, díjak, 
valamint nagyobb összegű 
pénzbeli felajánlás is érke-
zik a településre hamarosan 
Mara asszony jóvoltából. A 
polgármester hozzátette, 
hogy az önkormányzati in-
tézményeknél valószínűleg a 
pellet fűtést fogják alkalmazni 
a közeljövőben, a hatékony 
és olcsó energiaforráshoz a 
kazánokat a helyi Hőterm 
Kft. gyárthatja.

Color Shop 

papír és írószer bolt

5500 Gyomaendrőd, Petőfi  u. 4.
Tel.: 66/284-552;  30/228-9344

Papír, írószer, nyomtatványok, játékok, ajándéktárgyak.
Beiskolázási és vásárlási utalványokat elfogadunk.
Szolgáltatásaink
- Egyedi naptár készítése fotóról
- Fénymásolás, iratfűzés
- Bélyegzőkészítés
- Filmkidolgozás

Autók ingyenes 
kivonása a forgalomból!

70/318-4621

Váltson  törzsvásárlói  kártyát, amivel  
az Orifl ame  termékeit  30%-,a Color 
Shop és  Kreatív Kuckó  termékeit pe-
dig 10% kedvezménnyel  vásárolhat-

ja meg.

Vásároljon  Karácsonyra  kedvezménnyel!

Nyelvtanfolyamok 2011-ben

Angol Német Olasz Francia    ÚJ! Eszperantó
Kezdőtől a nyelvvizsgáig -60 órás modulok

Csoportok indulnak: januárban, júniusban, októberben 
és jelentkezés alapján: egész évben folyamatosan.

Játékos angol foglalkozások gyerekeknek
Egész évben várjuk az új jelentkezőket is!

Korosztályok:   4-6, 6-8, 8-10 évesek
Tel:20/22 940 22,   20/947 603

Tanfolyamdíj: 800Ft/óra Létszámtól függően változik

r. sz.: 213812007

E. Szabó Zoltán visszatért a gyökerekhez
A művész előszeretettel ábrázolja Endrődöt

A Békés Megyei Közgyű-
lés novemberi ülése előtt 
a megyeháza aulájában 
E. Szabó Zoltán képeiből 
nyílt kiállítás.

E, mint Endrődi. Szabó 
Zoltán már a neve előtti betű-
vel is jelzi, hogy honnan érke-
zett. A megyeházán megnyílt 
kiállításon elmondta, hogy 

a most látható képek zömét 
(Gyoma)endrődi, gyermek-
kori életéből merítette. Az 
1939-ben született művész 
több évtizedet töltött az ok-
tatásban, de a vászon iránti 
szeretet szinte végigkísérte 
életét. A művész a megnyitón 
megjegyezte: bármerre jártam 
a világban, én még a Csendes-

óceánban is a Hármas-Kö-
röst láttam. E. Szabó Zoltán 
munkái az összes földrészen 
fellelhetők, talán csak Afrika 
a kivétel, volt már tárlata az 
USA-ban, de Új-Zélandon is. 
A megnyitón Farkas Zoltán, 
a közgyűlés elnöke és Várfi  
András is méltatta a képeket, 
így az alkotót is.  
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Időközi választásra kell készülni
Dr. Busai György lemondott mandátumáról

Dr. Busai György a 
gyomaendrődi képviselő-
testület tagja a november 4-i 
ülésen bejelentette, hogy nem 
kíván lemondani Isaszegen 
betöltött jegyzői posztjáról. 
A közléssel nyilvánvalóvá 
vált, hogy köztisztviselői 
összeférhetetlenség áll fenn, 
mivel ugyanaz a személy nem 
lehet egyben önkormányza-
ti képviselő és jegyző is. A 
helyhatósági választásokon 
az egyébként polgármesteri 
székért is induló Dr. Busai 
György a 2-es számú egyéni 
választókerület nyerteseként 
kapott mandátumot, képvise-

lői esküjét október 14-én tette 
le. A függetlenként induló 
jogász Isaszeg jegyzőjeként 
is tevékenykedik, november 
4-i bejelentése szerint, erről 
a posztról nem kíván lemon-
dani.– A testületi tagságról 
csak úgy tudna lemondani, 
ha visszaadja mandátumát – 
vázolta  a lehetséges formulát 
a jogi szakértőnk. Ha utób-
bi eset következik be, akkor 
időközi választást kell kiírni 
a megüresedett posztra.  Ké-
sőbb megtudtuk, hogy Dr. 
Busai György lemondott, 
így biztossá vált, hogy ismét 
választhatnak a 2-es számú 

egyéni választókerület lakói. 
Gyomaendrőd polgármestere 
közölte szerkesztőségünkkel, 
hogy Busai György a neki 
és a képviselő-testületnek 
címzett levelében jelezte, le-
mond a mandátumáról. Várfi  
András hozzátette: ebben a 
közleményben nemcsak a le-
mondásról kaptam tájékoz-
tatást, a Körösök Vidékéért 
Egyesületre is van utalás a 
levélben. Ennek tartalmát a 
november végi testületi ülé-
sen hozta nyilvánosságra a 
polgármester.

Ennyi Tímár Imrét ritkán látni egyszerre

November elején került 
sor arra a rendezvényre, 
ahová csak Tímár Imrék 
nyerhettek bebocsátást. 
Az első alkalommal meg-
szervezett Tímár Imre 
Találkozóról(T.I.T.) termé-
szetesen a szervező Tímár 
Imre nyilatkozott.

Az ötletgazda elmondta, 
hogy néhány évvel ezelőtt 
volt egy gondolata, miszerint 
megszervezné a „T.I.T”-
et, vagyis a Tímár Imre 
Találkozót. Véleménye szerint 
Gyomaendrődön és környékén 
az egyik leggyakoribb név 
a Tímár Imre. A találkozó 
egyik céljaként tűzte ki a 
távolra került Tímár Imrék 
„hazacsábítását” legalább 
néhány napra, hogy közösen 
kutassák az esetleges közös 
Tímár-ősöket. - Ennek az 
évnek a közepén kezdtem 
felkutatni a „druszáimat” 
Gyomaendrődön és 
környékén valamint az 
ország minden pontján, 
sőt meglepetésemre még 
külföldre elszármazottakra 
is bukkantam. A legtöbb 
ilyen névvel rendelkező 
embert természetesen Békés 
megyében találtam, de jó 
néhányan élnek Budapesten 
és környékén, valamint 
gyakorlatilag az ország 
minden pontján Zalától 
a Nyírségig. Külföldön, 
Romániában - Nagyváradon, 
Gyimesközéplokon, 
Csíkszeredán, illetve 
Svédországban - Bromma 
nevű településen is élnek 
Tímár Imrék. Az információ 
gyűjtés eredményeként 50-
60 Tímár Imre elérhetőségét 
sikerült összegyűjtenem, 
akiket értesítettem a tervezett 
találkozóról, melyet a 
napokban sikerült - az Imre 
napra való tekintettel - 

megszervezni - mondta Tímár 
Imre. - A családias hangulatú 
találkozón mindenki 
felszabadultan mesélte el 
élete rövid történetét és 
vázolta fel származását. A 
beszélgetések során szóba 
kerültek a ragadvány névvel 
megkülönböztetett Tímár-
ősök: Óvári (Ó) Tímár; Dobos 
(D) Tímár; Kántor Tímár; 
Vitéz Tímár; Vak Tímár; 
T.Tímár; J. Tímár, valamint 
a leghíresebb Tímár Imréről 
is szó esett aki - jelenlegi 
ismereteink szerint - Tímár 
Imre karnagy (1929 - 2007), 
Siófok díszpolgára - tudtuk 
meg a beszámolóból. A 
találkozón szó esett a 
Tímár név eredetéről is: 
timsós bőrkikészítéssel 
és egyszerűbb lábbelik 
készítésével foglalkozó iparos 
emberek voltak a tímárok. 
Más vélemények szerint nem 
minden esetben a bőrkikészítő 
szakmát jelentette, mert 
a Dunántúlon volt egy 
terület már István idejében, 
amit latinul Thymar-nak 
hívtak, ami királyi birtokot 
jelentett. Ebből lett aztán a 
magyarosított Tímár név. 
Természetesen az Imre név 
elemzése sem maradt ki a 
témák közül: Az Imre germán 
eredetű név, az Amalrich, 

Emmerich névből származik.  
Jelentése: hatalmas, híres, 
királyi. A névanalízis szerint 
az Imre név nyughatatlan 
személyiség kialakulását 
támogatja. Fiatalon erős 
vágyat érez, hogy valami 
maradandót alkosson, vagy 
olyan dolgot tegyen, ami 
hasznára lehet az egész 
emberiségnek. - Szóba került 
az 1067-ben már jegyzett 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei település - Tímár 
- , valamint a budapesti 
Tímár utca is. Az összegyűlt 
Tímár Imrék egyhangúlag 
egyetértettek abban, hogy 
folytatni kell ezt a találkozót 
és évente minimum egy 
alkalommal - november elején 
- kerüljön megrendezésre 
ez a rendezvény bizonyos 
fokig kibővített változatban, 
mely szerint a Tímár Imrék 
leszármazottait is szeretnénk 
felkutatni - számolt be a 
szervező az eseményről.

A főszervező elérhetőségei: 
06309451699, vagy email: 
timar.imre@fi bermail.hu, 
levélben 5500 Gyomaendrőd, 
Fő u. 200. 
Jövőre újra T.I.T, lehet 
jelentkezni!

A legjobbak között  a Gyomai Kner

A világ számos országá-
ban évről-évre kiosztják a 
Superbrands díjakat, ezzel 
elismerve a legkiválóbb 
márkákat. Idén a hazai 
zsűri úgy gondolta nagyobb 
fi gyelmet kell fordítani a 
magyar termékekre, szol-
gáltatásokra, ezért létre-
hozták a MagyarBrands 
díjat, melyet a legjobb ha-
zai márkáknak ítélnek oda. 
A listát böngészve kiderül, 
hogy az üzleti márkáknál a 
Rába Járműipari Holding 
Nyrt. lett a győztes, a Gyo-
mai Kner Nyomda Zrt. a 
hetedik helyen végzett. A 
fogyasztói márkáknál a 
Pick Szeged Zrt., Gyulai 
Húskombinát Zrt., Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt. 
a „dobogósok” sorrendje.

Az elmúlt évtizedekben fo-
kozatosan alakult át a vásárlók 
igénye és a külföldi termékek 

helyett ma már egyre szíve-
sebben választják a magyar 
árukat. A fogyasztók, az álta-
luk megvásárolt termékekkel 
hozzájárulnak a hazai válla-
latok, és így Magyarország 
gazdaságának fejlődéséhez 
is. A MagyarBrands célja, 
olyan magyar vonatkozású 
márkák díjazása, amelyek a 
magyar vállalkozások méltó 
képviselői lehetnek hazánkon 
kívül is. A díjjal várhatóan 
a termékek megbízhatósága 
és elismertsége is növekszik 
a fogyasztók szemében. A 
MagyarBrands díjra idén a 
Superbrands zsűrije és egy 
négy fős bizottság jelölte az 
egyes márkákat, 2011-től 
azonban már a magukat haza-
inak érző márkák önállóan is 
pályázhatnak. „Célunk az volt, 
hogy hiteles, megalapozott 
módszertanon nyugvó minő-
sítési rendszert hozzunk lét-

re” – mondta Wiszkidenszky 
András, a Superbrands Ma-
gyarország igazgatója, hozzá-
téve: a zsűri publikus adatok 
alapján és legjobb tudásuk 
szerint pontozott és ez alap-
ján alakult ki a Figyelőben 
publikált lista. 

A MagyarBrands program a 
márkákat hét kritérium alapján 
értékeli. Ebből négy – tradíció, 
menedzsment, foglalkoztatás, 
tulajdon – számszerűsíthető, 
nyilvánosan elérhető adat. A 
brand ismertségét a fogyasztói 
márkák esetében reprezenta-
tív fogyasztói kutatás alapján 
a GFK Hungária piackutató 
cég méri, az üzleti brandek 
esetében pedig szakmai zsű-
ri pontoz. Fontos szempont 
még a márka jó hírneve és az 
is, hogy a vevők alapvetően 
pozitívan viszonyuljanak hoz-
zá, vagyis szeressék, valóban 
magukénak érezzék azt.

A MagyarBrands üzleti (B2B) márkáinak első 10 helyezettje 
HELY MÁRKA PONT GYÁRTÓ

1. Rába 93,29 Rába Járműipari Holding Nyrt.
2. MTI 92,06 Magyar Távirati Iroda Zrt.
3. Egis 89,76 Egis Gyógyszergyár Nyrt.
4. Richter 89,73 Richter Gedeon Nyrt.
5. BÉT 86,47 Budapesti Értéktőzsde Zrt.
6. Ajka Kristály 85,43 Ajka Kristály Üvegipari Kft.
7. Gyomai Kner 83,29 Gyomai Kner Nyomda Zrt.
8. Mafi lm 82,45 Mafi lm Zrt.
9. Révai 82,18 Révai Nyomda Kft.
10. Videoton 81,43 Videoton Holding Zrt.

„Hó szitál és Karácsony jön. 
Az utcán hömpölyög a nép özön 
és szinte árad, kicsattan a 
mosoly, a vágy és csupa öröm 
minden mozdulat, minden szó, 
hisz Karácsony jön és hull a hó! 
– A lábak mellől égre tör 
a gyermek szájt idéző hahó. …

És újra eszembe jutsz. – Halk, hang, 
hallom a hangod, itt lappang 
körülöttem és mindég visszatér, 
egyre szebben, csengő haranghangban, 
télben, fehérhavas reggelen 
s oly arányos most, közel Karácsonyhoz; 
a hang, a hó s végtelen… „ 
                             /Kasza-Marton Lajos/

Dankó Béla
Gyomaendrőd Országgyűlési Képviselője

Dankó Béla karácsonyi köszöntője

Zavaros víz folyt, de nem volt gond

Gyomaendrődön október 
26-a és november 3-a között 
őszi hálózatmosatást végzett 
a Békés Megyei Vízművek 
Zrt. – közölte a társaság 
sajtószóvivője, Krisztován 
Anna.
A szakember érdeklődésünkre 
elmondta, hogy a 
hálózatmosatás idején 
időszakos vízhiány és 
nyomásingadozást lehetett 
észlelni. Krisztován Anna 
hozzátette, előfordulhatott, 
hogy a csapból zavaros, esetleg 
elszíneződött víz folyt, de ez 
a munkálatok velejárója volt. 
- Miért van szükség az évente 
kétszeri hálózatmosatásra? – 
kérdeztük. - Az alkalmazott 
mechanikai módszerekkel 

a gyomaendrődiek 
vízszolgáltatója, a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. a 
kutaktól a bekötővezetékekig 
megtisztítja vezetékrendszert 
az ivóvízből kiváló 
lerakódásoktól. Mint tudja, 
az ivóvíz – szerencsére – 
igen sok ásványi anyagot 
tartalmaz, amely az emberi 
szervezet számára nemcsak 
hasznos, de fontos is. A víz 
összetevőinek egy része 
azonban a környezeti hatások 
révén kiválik az ivóvízből, s 
lerakódik a vezetékek falán, 
azon különböző vastagságú 
réteget képezve. Ezekből a 
rétegekből a nyomásingadozás 
(csőtörések után vagy 
csúcsidős felhasználás idején) 

hatására kisebb-nagyobb 
darabok válhatnak le, s ezek 
rontják a víz élvezeti értékét. 
Ugyanakkor, ha hosszú időn át 
– évekig – nem tisztítják meg a 
vezetékeket, akkor a lerakódás 
a mikroorganizmusok 
táptalajává válhat.  Azért, 
hogy a lakosság az év minden 
napján nyugodtan élvezhesse 
a kiváló minőségű csapvizet, 
a Békés Megyei Vízművek 
Zrt. évente kétszer elvégzi a 
hálózatmosatást – válaszolt 
Krisztován Anna, aki egyúttal 
a lakosság megértését 
is kérte a munkálatok 
idején tapasztalható 
kellemetlenségekért.

Melegség tölti el szívün-
ket karácsony közeledtével, 
nemsokára megszólal a ka-
rácsonyi csengő, amelynek 
hangja a családot, az otthon 
melegét juttatja eszünkbe. De-
cemberben többet gondolunk 
szeretteinkre, barátainkra 

és fi gyelhetünk arra, hogy 
mit nyújthatunk azoknak, 
akik fontosak számunkra. 
Az elmúlt évek nehézségei 
után még ünnepibb lehet 
ünnepünk. Reményteli az 
ünnep, hisz új, reményteli, 
és cselekedetekkel teli korsza-

kot kezdett el Magyarország. 
Ahol harmónia, béke, szeretet 
van, ott meghitt, bensőséges 
kapcsolatokra épülő családot 
lehet teremteni, amely érzel-
mi lelki közösséget, élményt 
nyújt.

Békés, boldog, élményekben gazdag szent karácsonyi ünnepeket kívánok 
minden gyomaendrődi polgárnak!
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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: 2010. december 8. (szerda), 17 óra

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

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

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

Megtaláltuk a nagy rózsaszín malacperselyt
Nem takarékoskodtak a rajzokkal

Gyomán a Kis Bálint 
Általános Iskola és Óvoda, 
míg Endrődön a Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskola ne-
bulói küldték be műveiket 
a pályázatra. Az Országos 
Takarékszövetkezeti Szö-
vetség által kiírt versenyre 
közel kétszáz alkotás érkezett, 
amit értékeltek és díjaztak is 
a pénzintézetnél. A fi atalokat 
két korosztályra bontották, 
elsőstől negyedikesig, illetve 
ötödikestől nyolcadikos kor-
osztályig. Gyomán a követke-
ző eredmény született: junior; 
első helyezett Kollár Molli, 

második Ladányi Sára, míg a 
harmadik Fekete Anna lett. A 
nebuló korosztályban Koma 
Zsuzsanna, Szonda Lili, Pa-
taki Elek lett a sorrend. Az 
Endrőd és Vidéke Takarékszö-
vetkezet Koma Zsuzsanna és 
Szonda Lili alkotását küldte 
tovább az országos versenyre. 
Az endrődi fi ókban találkoz-
tunk kedvencünkkel a nagy 
rózsaszín malacpersellyel, ez 
a rajz nem nyert, de a két kor-
osztályban a következő fi atal 
alkotók lettek díjazva; juni-
or: Dávid Adrienn, Vaszkó 
Ágnes, Szujó Cintia, míg a 

nebulóknál Csüllög Zsófi a, 
Kéri Éva, Sípos Dániel lett a 
sorrend. Csüllög Zsófi a raj-
za az országos versenyen is 
részt vehet.

A fi atal művészt a 
nemzetközi zsűri is díjazta

Október 26-28. között, Bu-
dapesten az Erzsébet-ligeti 
Színházban került megrende-
zésre a IX. Nemzetközi mű-
vészeti gyermek és ifjúsági 
fesztivál-verseny „Budapest 
csillagai - ifjúság, ihlet, lel-
kesedés, tehetség”címmel. 
Városunkat Füzes András, 
a Városi Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény 
gitárszakos tanulója képvi-
selte. Kategóriájában And-
rást EZÜST DIPLOMÁVAL 

díjazta a nemzetközi zsűri. A 
fi atal művész felkészítő tanára 

Szabó Mária volt.

Együtt  Uhrin Benedek és a Repeta
Stílusok, ha találkoznak

November 13-án meg-
lepő zenei fúziónak lehet-
tünk szem-, illetve fültanúi 
Gyomaendrődön. Uhrin 
Benedek a Repeta Rock 
Band „előzenekaraként” 
lépett színpadra.

A Repeta Rock Band a 
Gyomaendrődön élő Uhrin 
Benedeket kérte fel, hogy a 
városban adott koncertjükön 
„izzítsa” be a közönséget. 
Beni bácsi a korábbi nagy 
slágereket húzta elő a tar-
solyból, például a Rebekát 
többször is kérte a hálás kö-
zönség. Az idős dalszerző, 
énekes - egészségi állapo-
tára hivatkozva - ülve adta 
elő produkcióit, mint mondta 
nagyon magas a vérnyomása. 
Elárulta, hogy még manapság 
is születnek új dalok, az egyik 
már félig készen is van és 
egy gyerekkori élményét fogja 

benne feldolgozni. És, ha már 
a gyermekkornál tartunk, a 
Mester minden vágya az volt 
fi atal korától kezdve, hogy a 
színpadon szerepelhessen. Ez 
meg is adatott neki, bár nem 
jött gyorsan a siker, de más-
fél évtizede - kisebb-nagyobb 
szünetekkel tarkítva -  jelen 
van a hazai zene palettáján. 
Búcsúzóul két DVD-vel is 
meglepte a szerkesztőségünket 
Uhrin Benedek, persze csak 
dedikálva. A Repeta Rock 
Band (Lustyik János-ének, 
Király András-basszusgitár, 
Alt János-dob, Buzás Gyula-
szólógitár, Hegedűs László-
billentyűs) vezetőjétől meg-
tudtuk, hogy négy éve zenél 
együtt a banda, saját dalok 
és feldolgozások is szerepel-
nek a 2-3 órás műsorukban. 
Buzás Gyula hozzátette: most 
leginkább azon dolgozunk, 

hogy minél több saját nó-
tát készítsünk, ebben nagy 
segítségünkre van Lustyik 
János, aki második éve van 
a bandában, és amellett, hogy 
remek dalszövegíró, a gitá-
rozással sem áll hadilábon, 
hiszen két akkordot már le 
tud fogni - szólt a dicséret. A 
szólógitáros azt is elmondta, 
hogy akár névváltoztatáson 
is áteshet az együttes, elkép-
zelhetőnek tartja a „Rebeka 
Rock Band” név felvételét, 
amennyiben Beni bácsi slá-
gere is a feldolgozott dalaik 
között fog szerepelni.

Az Európai Bizott ság 
főhadiszállásán jártunk
Tízéves stratégia a gazdasági válság után

Tizenhárom regionális 
újságíró kollégájával Brüsz-
szelben járt a Hírmondó 
szerkesztője is, hogy kö-
zelebbről megismerhesse 
az Európai Unió 2020-ig 
tartó stratégiáját. Az Eu-
rópai Bizottság központ-
jában külföldi és magyar 
előadók világítottak rá a 
tízéves tervre.

A gazdasági válság negatív 
hatásai késztették az Európai 
Uniót arra, hogy az elkövetke-
zendő tíz évre, egy hosszútávú 
stratégiát dolgozzon ki. A 
szervezet hét fő célt jelöltek 
meg ennek kapcsán, ezek az 
úgynevezett zászlóshajók. A 
kutatásra és innovációra for-
dított keretösszeget növelnék 
meg, annak érdekében, hogy 
a foglalkoztatást segítő termé-
kek és szolgáltatások jöjjenek 
létre. Az „Európai digitális 
menetrend” a nagy sebességű 
internet további elterjedését, 
illetve a digitális piac egysége-
sítését tűzte ki. Dennis Abbott 
a „Mozgásban az ifjúság” 
programról tartott előadást, 
Androulla Vassiliou ciprusi 
biztos szóvivője a tagországok 

fi atal munkavállalóinak elhe-
lyezkedési esélyeiről beszélt. 
Hangsúlyos szerepet kap a 
2020-ig tartó stratégiában a 
környezetvédelem szerepe, itt 
a megújuló energiaforrások 
növekvő alkalmazásában és a 
szállítási ágazat modernizá-
lásában látják az előrelépés 
lehetőségét. A szegénység 
elleni „harc” kezdő lépéseit 
már idén elkezdte az unió, 
hiszen 2010-et a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem éveként hir-
dette meg. Az EU-ban 2020-ig 
20 millióval szeretnék csök-
kenteni a szegények számát 
- jelenleg minden hatodik em-
ber él a létminimum alatt. A 
téma, tehát egészen 2020-ig 
terítéken marad. Az iparpo-
litika megerősítése az egyik 
legfontosabb pont a hét kez-
deményezés közül, különösen 
a kis- és középvállalkozások 
felzárkóztatása a világszint-
hez. Hegyi Gyula előadása a 
munkerőpiacok modernizá-
lásáról szólt, Andor László 
kabinetjének tagja a munka-
vállalók mobilitásának az elő-
segítését, valamint az emberek 

készségeinek egész életen át 
tartó fejlesztését emelte ki. 
José Manuel Barroso koráb-
ban úgy fogalmazott a straté-
giával kapcsolatban, hogy a 
gazdasági válság két év alatt 
milliókat tett munkanélkülivé, 
az ezzel kapcsolatos adós-
ságterhet pedig még évekig 
viselik az unió tagországai. 
Az Európai Bizottság elnöke 
hozzátette: a válság felnyitot-
ta a szemünket, a „szokásos 
üzletmenetet” folytatva ha-
nyatlás vár ránk, ezért kell 
távolabbra, akár 2020-ig 
előre tekinteni. Az Európai 
Bizottság kiemelte, hogy a hét 
kezdeményezés az EU-ra és a 
tagállamokra nézve is kötele-
ző lesz, a szervezet felügyeli 
majd a célok érdekében tett 
lépéseket és javaslatokat.

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

Gondold ki, készítsd el! Kézműves bolt és műhely
alapanyagok, kellékek ötletek

Termékeink széles választékával 
segítjük ötletei megvalósításában

Kreatív foglalkozásainkra várjuk az érdeklődőket. 

Tel.: 70/230-1883

KREATÍV KUCKÓ

Felhívás íjászkodásra!

Azokat kívánom megszólítani, akiket a hagyományos /tradícionális/ 
íjászat, a magyar hagyományok őrzése, ill. ápolása, gyarkolása érdekel. 
Tisztelett el gondol Őseleinkre és szándékában áll minél többet megtudni 

a „honfoglalás” koráról és az azt megelőző időkről.
Telefon: 06-20/278-81-76
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Matekból ötös
Az országos Bolyai Mate-

matika Csapatverseny Sar-
kadon megrendezett megyei 
fordulójába a Kis Bálint Ál-
talános Iskola és Óvoda há-
rom csapattal nevezett. A 6. 
osztályosok versenyében a 48 
Békés megyei csapatból az 
iskola tanulói első helyezést 
értek el. A négy tagú csapat 
tagjai: Deli Csenge és Tóth 
Bálint 6.b osztályos, valamint 
Nagy Noémi és Kovács Jó-
zsef 6.a osztályos diákok. 
Felkészítő tanáraik: Fekécs 
Éva és Palicskáné Szegedi 
Katalin. (Novemberi számunk 

egyik cikkének címébe hiba 
csúszott, természetesen a 
Százszorszép Óvoda kapta 

a környezettudatos nevelésért 
a „Zöld Óvoda” díjat – elné-
zést az érintettektől!)

A könyvtár hírei

A Határ Győző Városi 
Könyvtár két sikeres pá-
lyázata TIOP-1.2.3./08/1-
2008-062,  „Békés 
Tudásdepó-Expressz”-
„Összehangolt inf-
rastruktúrafejlesztés a 
közös könyvtári szol-
gáltatások támogatásá-
ra, az élethosszig tartó 
tanulás elősegítésére 
Békés megyében” és a 
TÁMOP-3.2.4-08 / 1-2009-
001 „Békés Tudásdepó-
Expressz” – a könyv-
tárhasználók igényeire 
szabott összehangolt 
szolgáltatásfejlesztés 
az olvasási és digitális 
kompetenciák fejlesz-
tésének elősegítésére 
új szolgáltatások beve-
zetését tette lehetővé a 
könyvtárakban.

A könyvtárak szá-
mítógépparkja teljesen 
megújult, Gyomán 8 db, 
Endrődön 4 db számí-
tógép áll a használók 
rendelkezésére. A kor-
szerű gépek és a nagy 
sebességű internetelérés 
a könyvtárhasználatok 
emelkedésében is meg-
mutatkozik. A beirat-
kozásért nem kell díjat 
fi zetni, napi fél óra hasz-

nálat ingyenes, az ezen 
felüli időtartam: minden 
megkezdett félóra 100 Ft. 

A pályázatok járul-
tak hozzá, hogy új iro-
dai szolgáltatásokat is 
igénybe vehetnek az ér-
deklődők: számítógép és 
internet használat, szá-
mítógép és internet hasz-
nálathoz segítségnyúj-
tás, nyomtatás színes ki-
vitelben is, fénymásolás, 
szkennelés, spirálozás, 
laminálás, faxolás. 

Egyik legújabb szolgál-
tatás az IBSEN kulturális 
jegyértékesítő rendszer 
működtetése, a könyv-
tárban békéscsabai és 
Békés megyei kulturális 
programokra válthatók 
jegyek, bérletek.

A legjelentősebb fej-
lődést, a legjobban várt 
pályázati program meg-
valósulása hozta: az in-
teraktív honlapok létre-
jötte. A könyvtár nem 
csak a felnőtt olvasóira 
(http://www.hgyvk.hu), 
hanem a gyermekekre 
(http://gyermek.hgyvk.hu) 
is gondolt a honlapok ki-
alakítása során. 

A honlapok néhány 
funkciója: könyvajánló, 
új könyveink, nyilvános 
adatok könyvtáraink-
ról, közvetlen kapcsolat 
a könyvtárosokkal, ese-
ménynaptár, galéria (ké-
pek) rendezvényeinkről, 
szolgáltatásaink listája 
és díjai, online kereshe-
tő katalógusok, helytör-
téneti adatbázis, RSS. A 
katalógusban a könyv-
tárak teljes állománya 
elérhető. Saját kölcsön-
zéseiről is adatokat tud-
hatnak meg olvasóink. 
A gyomaendrődi közös 
katalógus menüben a 
városi, a fi ókkönyvtár 
a két általános iskola 
és a Kner Nyomdaipari 

Múzeum állományában 
egyszerre lehet keres-
ni. (Később a közös ka-
talógus része lesz majd 
a Kner Gimnázium 
könyvtárának anyaga is.) 
Az adatbázis menüpont-
nál a gyomai és endrődi 
anyakönyvek digitali-
zált adatait tettük közzé 
(Gyűjtötte: Dr. Szilágyiné 
Németh Eszter, az 
Endrődi Honismereti 
Egyesület és Szülőföld 
Baráti Kör Gyoma támo-
gatásával.) 

A gyermekoldalon 
könyvtárhasználati kis-
okos, jeles napok, a hó-
nap ajánlata mellett az 
új könyvek, a Szövegelő 
levelezős játék friss in-
formáció is láthatóak. A 
tartalmi feltöltés folya-
matos. A weblapok lá-
togatóinak lehetőségük 
van kapcsolatba lépni a 
könyvtárosokkal, véle-
ményt nyilváníthatnak.

Internet és számítógép 
használói ingyenes kép-
zés indul a könyvtárban 
január hónapban is. 
Érdeklődni és jelentkez-
ni lehet a könyvtárak-
ban, valamint interneten 
keresztül is.

Novemberi események a 
Margaréta Óvoda életében

A Margaréta Óvoda szá-
mára izgalmasan és esemény-
dúsan teltek az elmúlt hetek. 
A Regionális Hulladékkezelő 
Kft. által meghirdetett hulla-
dékgyűjtő versenyen sikerült 
az első helyen végeznünk. 
Nagy öröm számunkra, hogy 
három csoportos óvodaként a 
legtöbb papírt és pet palackot 
tudtuk összegyűjteni termé-
szetesen a szülők segítségével, 
akiknek ezúton is köszönjük 
az önzetlen segítséget – mond-
ta Kovács Péterné, az intéz-
mény vezetője. Hozzátette: 
a környezettudatos maga-
tartásra nevelés jelentősége 
mára már felerősödött, így 

fontos, hogy a családban és 
az óvodában egyaránt tapasz-
talják és gyakorolják ezt a 
gyermekek. A szakember egy 
későbbi programmal kapcso-
latban kiemelte: óvodásaink-
kal évente ellátogatunk a helyi 
tűzoltóságra, melyre az idén 
november 16-án került sor. 
A közvetlen tapasztalatszer-
zés lehetősége itt bőséges a 
gyermekek számára, hisz 
belebújhatnak a tűzoltók 
szerepébe, kipróbálhatják a 
felszereléseket, mindezt gyer-
mekközpontúan, barátságos 
vendéglátás keretében. Az egy 
órás foglalkozás alatt tűzoltós 
kifestőket színeztek a gyere-

kek, beülhettünk az autókba, 
kipróbálhattuk a védősisako-
kat, de a legnagyobb élményt 
a puttonyfecskendővel való 
célba locsolás jelentette. Kö-
szönjük tűzoltóinknak ezt a 
felejthetetlen élményt.  Végül, 
de nem utolsósorban szeret-
ném megemlíteni a november 
13-án megrendezésre került 
Jótékonysági Bálunkat, melyet 
7. alkalommal szerveztünk 
meg. Nagy öröm számunk-
ra, hogy egyre többen támo-
gatják jelenlétükkel ezt a jó 
hangulatú hagyományos 
rendezvényt – tudtuk meg 
az óvodavezetőtől.

Őszi témahét a Rózsahegyiben
A projektoktatás egy új 

pedagógiai szemlélet, mely 
új pedagógiai módszerekkel 
dolgozik. Nemcsak 
tanulási technika, hanem 
a gyerekek nevelésének, 
személyiségfejlesztésének 
nagyon hatékony eszköze 
is. Középpontjában egy 
probléma, vagy egy téma 
áll. A Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola 
az őszt választotta saját 
témájának, egy hétig erről szólt 
minden az intézményben. Az 
első napon őszi sétával kezdték 
a felsősök az ártéren, majd egy 
jót játszottak a Csókási téren.  
Később rengeteg résztvevője 
volt az alsós futóversenynek. 
Az 1-2. évfolyamosok egy 
kört futottak, a nagyobbak 
kettőt. Minden induló 
teljesítette a távot az iskola 
körül, majd vígan majszolta 
a jutalomként kapott aszalt 
szilvát és barackot. Utána 
kicsik, nagyok termésbábokat 
készítettek a kiállításra és 
a másnapi vásárra. A hét 
közepén a felsősök  ügyességi 
és logikai játékokkal leveleket 
nyerhettek a tornateremben. Itt 

tökgurításból, toronyépítésből, 
diódobásból és kirakózásból 
lehetett jeleskedni. A 
legügyesebbek az osztályok 
standjánál süteményre, 
gyümölcsre, termésbábokra 
válthatták be a levél 
nyereményeket. Csütörtök 
reggel kosarakkal, tálcákkal, 
szatyrokkal, dobozokkal 
érkeztek az iskolába a kicsik 
és szüleik. Rövidesen kiderült, 
mit rejtenek a csomagok, 
amikor ámuló  szemekkel 
és tányérokkal, poharakkal 
a kezükben elfoglalták 
a megterített ebédlőt a 
gyerekek. Az asztalok 
roskadoztak a gyümölcsből, 
zöldségből készült ételtől, 
italtól. A gyerekek mindent 

megettek és mentek zenélni, 
diót törni, kukoricát 
morzsolni, zenére tornázni, 
gólyalábon járni, színezni, 
termésképeket készíteni 
és megoldani a fejtörőt. 
Délután nagy attrakció  volt 
a madárijesztők bevonulása. 
A gyerekek öröme határtalan 
volt, amikor felismerték 
osztályfőnökeiket a díszes 
társaságban. A madárijesztők 
tánca után mega székfoglaló 
következett több mint száz 
résztvevővel. A versenyzők 
levél alakú sütit is kaptak 
az élmény mellé. Az őszi 
varázslat jól sikerült: rég nem 
volt ilyen szép vénasszonyok 
nyara…

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.

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
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„A jogosítvány ma már nem luxus,
hanem a munkalehetőség, megélhetés feltétele is lehet!”

A Victória Autósiskola Kft.
személygépkocsi-vezetői és motoros tanfolyamot indít.

2010. december 9., csütörtök - 17 óra
A tanfolyamindítás és a tanfolyam helye:

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

Diákok fi gyelem! ha erre a tanfolyamra jelentkeztek, 
szeptemberben kezetekben lehet a jogosítvány.

Iskolánk címe:
Békéscsaba, Szemere u. 2/1.

Ügyfélfogadás: 07.30-16.00-ig 
Telefon: 06-66/323-626  

Emberségesen, türelmesen, hatékonyan a biztonságos közlekedésért!

További  információ: Bosnyák József, 06-30/409-2868 
okév szám: 06-0221-02                                                     akkr.lastromszám:IA-0935

Tisztelt Szülők! 
Augusztusban előkészítő, 

ismétlő, gyakorló, fejlesztő, 
felzárkóztató, tehetséggon-
dozó, pótvizsgára, középis-

kolai felvételire felkészítő 
foglalkozások indulnak ál-
talános iskolásoknak (1.-8. 
osztály). A foglalkozások 
heti száma 1-2. A napi fel-

szerelés ingyen biztosított. 
Minden dikáot szeretettel 
várok! Az Ön gyermekéért 
dolgozom!

Érd.: 0630/856-32-18

Apróhirdetés

Lakossági apróhirdetésüket egységesen 500 forintért közöljük maximum 400 
karakter terjedelemben. Kérjük, hirdetésük szövegét és díját juttassák el szerkesz-
tőségünkbe: Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 9.

Fiatal delfi nek Gyomaendrődről
Öt érem az úszóversenyről

A napokban Szarvason 
került megrendezésre az 5. 
Őszi Gyermek Úszóverseny, 
ahol Békés megye legered-
ményesebb szakosztályai és 
a régió legjobb egyesületei 
mellett a gyomaendrődi 
úszók is részt vettek egy 
maroknyi csapattal. 

Nem érheti kritika a fi atal 
gyomaendrődi „delfi neket”, 
hiszen öt dogobós helyezéssel 
térhettek haza a szomszédvá-
rosból. Várkonyi Sarolta(2004) 
50 méteres mellúszásban 

utasított mindenkit maga 
mögé, ugyanezen a távon 
gyorsúszásban ezüstérmet 
szerzett. Az 1998-ban szü-
letett fi úk mezőnyében Papp 
Károly bronzéremig vitte a 
100 méteres mellúszásban. 
A 14 éves Gönczfalvi Ba-
lázs a 100 méteres mellúszás 
döntőjében elsőként csapott 
a célba, de gyorsúszásban is 
jeleskedett, itt a dobogó máso-
dik fokára állhatott. Vaszkán 
Gábor, a fi atal úszók edző-
je elmondta, hogy további 

versenyeken is szerepeltek. 
November 24-én és december 
1-jén Gyomaendrődön, míg 
december 3-án Békéscsabán, a 
Mikulás kupán álltak rajtkőre 
tanítványai.

Tótka Sándor: bennem már 
lecsengett  a szingapúri siker

Miniszteri díszoklevelet vehetett át a sportoló és edzője

Réthelyi Miklós nemzeti 
erőforrás miniszter és Czene 
Attila, a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium (NEFMI) 
sportért felelős államtitkára 
ünnepélyes keretek között 
köszöntötte az I. Ifjúsági 
Olimpián érmes helyezést 
elért sportolókat és edzői-
ket, így Tótka Sándort is, a 
gyomaendrődi versenyző a 
kajaksprint versenyek során 
nyert aranyérmet Szinga-
púrban. A Budapesten meg-
rendezett eseményen az ér-
met nyert sportolók mellett 
a felkészítésben részt vevő 
edzők is miniszteri díszok-
leveleket vehettek át.
Réthelyi Miklós ünnepi 
beszédében a hét arany-, 
négy ezüst- és hat bronzérmet 
elért fi atal sportolók mellett 
méltatta az edzők és szülők 
munkáját, segítőkészségét 
és áldozatvállalását is. A 
miniszter kiemelte: jól 
felkészült versenyzők, biztos 
háttér és magasan képzett 
sportszakemberek nélkül 
nem lehet világra szóló 
eredményeket elérni.  Czene 
Attila pohárköszöntőjében 
elmondta: „Szingapúrban 
18 sportágban, közel 50 
versenyzőnk igazolhatta, 
hogy a magyarok továbbra 
is a világ legerősebb 
sportnemzetei közé tartoznak. 
Bizonyították erejüket, 

tehetségüket, kitartásukat, 
és azt is, hogy a nemzet 
méltán számíthat rájuk. A 
Nemzeti együttműködés 
Kormányának célja, hogy 
visszavezesse a magyar 
versenysportot a minőségi 
teljesítmények lehetőségeihez. 
Megteremtse az ehhez 
szükséges feltételeket, az 
ezt elősegítő stabil működés 
jogi, pénzügyi, társadalmi 
hátterét. Ez nem csupán 
erkölcsi küldetés. Eszköz a 
nemzeti közösség öntudatának 
erősítéséhez és védelméhez, 
határainkon belül és azon 
kívül is.”  Tótka Sándor az 
esemény kapcsán elmondta, 
hogy benne már lecsengtek az 
óriási sikert hozó szingapúri 
események. Igazából a jövőre 
koncentrál, november elején 
kezdte meg az alapozást, 
de egy lábujjsérülés máris 

közbejött az uszodában, 
így a kondigépekkel kötött 
közelebbi barátságot a 
napokban. - A többi olimpiai 
bajnokkal is inkább a jövőt 
elemezgettük az eseményen, 
nem igazán került szóba már 
az év versenye - mondta 
Tótka Sándor.  Kovács 
Gábor, a fi atal sportoló 
edzője arról beszél, hogy 
kollégáival a kajak jelenlegi 
helyzetét elemezték az ünnepi 
eseményen. Hozzátette: rangos 
eseménynek adhatot otthont 
Gyomaendrőd november 26-
27-én, sikerült a városba 
„csábítani” az országos 
szakmai konferenciát, 
ami azt jelenti, hogy több 
mint száz edző érkezett a 
településre, valamint a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetségi 
is a legmagasabb szinten 
képviseltetette magát.

Teljesített e a célt New Yorkban a 
Kelemen-Kovács duó
Világbajnokságon jártak a táncosok

A Kelemen Erika-Kovács 
László páros is részt vett 
november 13-án a New 
Yorkban megrendezett 
2010-es Latin-amerikai 
Táncok Világbajnokságán. 
A gyomaendrődi érdekelt-
ségű duó saját elvárásait 
teljesítve érkezett haza a 
rangos eseményről.
- Szerencsésen hazaérkeztek 
a Latin-Amerikai Táncok 
Világbajnokságáról párosaink. 
Az időeltolódás miatt, már 
november 9-én kedden 
elindultak New York-ba, 
hogy még a verseny előtt 
kicsit tudjanak regenerálódni, 
és természetesen gyakorolni 
- tudtuk meg Jenei Évától, a 
Kner Tánc-Sport Egyesület 
képviselőjétől.  - Mindenképp 
szerettek volna bekerülni a 
világ legjobb 48 táncosa közé, 
ami sikerült is nekik, hiszen 
„vigaszág” nélkül, egyenes 

ágon a zsűri továbbjuttatta 
őket a legjobb 48 páros közé, 
és ott a 38. helyet szerezték 
meg. Jó lett volna továbbjutni 
a legjobb 24 páros közé is, de 
sajnos az már nem sikerült. 
A másik magyar páros, 
Andrea Silvestri és Váradi 
Martina, akik egyébként 
többszörös magyar bajnokok, 
szintén a 38. helyen végeztek, 
holtversenyben Erikáékkal, 
csak annyi különbséggel, hogy 
nekik nem sikerült az egyenes 
ágon való bejutás, hanem 
még egyszer táncolniuk 
kellett, és csak vigaszágon 
jutottak be a legjobb 48 
közé. A világbajnokságot 
végül az orosz Alexey Silde, 
Anna Firstova páros nyerte 
immár másodjára – tudtuk 
meg a szakembertől.  Jenei 
Éva hozzátette: Erikának 
és Lackónak hatalmas 
kihívás volt ez a verseny, és 

nagyon büszkék lehetnek 
magukra, hogy ilyen szépen 
teljesítettek. Sajnos az utazás 
és felkészülés költségeibe 
igen kevés támogatót 
sikerült szerezniük, de fő 
támogatóik a Kner Tánc-Sport 
Egyesület, Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata, és 
a Békéscsabai Kultúrális 
Központ támogatásával 
sikerült csökkentenünk a 
páros kiadásait. Jó lenne ha 
egyre többen felfi gyelnének 
Magyaroroszágon is ezen igen 
kemény, de mégis nagyon 
látványos sportra, hiszen a 
környező országokban ennek 
a sportnak sokkal nagyobb 
támogatottsága van. Ne 
veszítsük el tehetségeinket, 
mert úgy mint az élet egyéb más 
területein is, az élsportolók is 
egyre többen fogják elhagyni 
országunkat. 

Csinci a legjobbak között 

Október utolsó hétvégéjén 
a budapesti Körcsarnokban 
került megrendezésre az 57. 
Felnőtt I. osztályú Országos 
Bajnokság. Ebben az évben 
már a Gyomaendrődi Judo 
Klub is képviseltette magát 
az ország legjelentősebb 
judo versenyén, és mindjárt 
két versenyző is szőnyegre 
állt. Siroki Ibolya(Csinci) 
mint a mezőny legfi atalabb 
versenyzője a dobogó har-
madik fokáig menetelt, ami 
óriási eredmény, míg edzője 
Varga István - az idősebb 
korosztály képviseletében 
- az 5. helyen végzett.
Két versenyző is képviselte a 
Gyomaendrődi Judo Klubot, 
immár az első osztályban. 
A sorsolás nem igazán 
kedvezett a gyomaendrődi 
judókáknak, hiszen Csinci 
bemérkőző helyre került (a 
főtáblára kerülésért kellett 
küzdeni) és a tavalyi Országos 
Bajnokság 3. helyezettje várt 
rá ezen a mérkőzésen. A 
fi atal sportoló nem rémült 
meg a nagy feladattól, ami 
hatalmas fegyvertény, hiszen 
mindössze 15 évesen állt élete 
első, I. osztályú Országos 
Bajnokságán a szőnyegre 
(súlycsoportjában a 70 kg-ban 
egészen biztosan a legfi atalabb 
induló volt, de az OB egész 

mezőnyében is szinte csak 
idősebbek voltak nála). 
Kezdeményező és határozott 
judót bemutatva kezdte meg 
a szereplést, hiszen hamar 
vezetést szerzett, ám egy 
pillanatnyi kihagyás elég 
volt, ahhoz hogy forduljon 
az állás és máris ellenfele 
kezében volt a vezetés. 
Ekkor sem remegett meg és 
ippont érő akciót végrehajtva 
egyértelművé tette, hogy a 
kedvezőtlen bemérkőzésből 
ő léphet tovább. Az egyenes 
ágon a negyeddöntő jelentett 
megálljt. Ezen a mérkőzésen 
a KSI versenyzője (aki 
mellesleg többszörös OB 
érmes és 22 éves) kihasználta 
Csinci egyetlen hibáját, így 
ő léphetett tovább. Azonban 
ezzel még nem volt vége, 
hiszen a vigaszágon a 
bronzcsatáig verekedte magát 
a gyomaendrődi cselgáncsozó 
(ippon győzelmet aratva). Az 
utolsó nagy csata a 3. helyért 
mindössze 1 percig tartott. 
Bár az egyéni versenyeken 
június óta tartó veretlenségi 
sorozata megszakadt, ez az 
eredmény hatalmas lépés 
neki is és a Gyomaendrődi 
Judo Klubnak is, hiszen most 
már egyértelműen nem csak 
az utánpótlás korosztályok 
eredményei dominálnak az 

egyesületnél. A versenyen 
rajthoz állt a gyomaendrődi 
egyesület edzője, Varga István 
is. Sorsolása sem volt túl 
szerencsés, hiszen régi ismerős 
és nagyon kellemetlen ellenfél 
jutott az első mérkőzésre. 
Hosszabbításban minimális 
vereséget szenvedett a 
Honvédos versenyzőtől így 
ő is a vigaszágon folytathatta a 
versenyt. Tanítványát követve 
ő is megnyerte a vigaszágat, 
ám a bronzéremért folytatott 
csatában nem tudott teljes 
értékű judót bemutatni, hiszen 
a korábbi mérkőzéseken 
vádlisérülést szedett össze. 
Ennek ellenére szőnyegre állt 
és próbálta rutinból megoldani 
a mérkőzést, de ellenfele 
akciója közben ismét előjött 
a sérülés, így nem sikerült 10 
év után újra a dobogóra állnia 
(1999-ben Országos Bajnok 
volt, 2000-ben ugyanitt a 3. 
helyen végzett).
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„Merj a legjobb lenni!” 
Komplex tanulmányi verseny

Intézményünk, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda sikeres pályázatot nyújtott 
be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Támogatási rendsze-
réhez „Merj a legjobb lenni!” – A tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése 
a gyomaendrődi Kis Bálint Iskola és Óvodában címmel. 

A projekt keretében a város intézményei között, több fordulós tanulmányi versenyt 
szervezünk. A verseny minden korosztályt érint; 3-14 éves korig. A első két forduló 
egyénileg elkészíthető, kutatómunkát is igénylő feladattípusok lesznek.

A döntőre a versenyző gyermekek és tanulók közül 10 legjobb kerül behívásra, 
ahol az írásbeli feladatok mellett számos kreatív feladat is teszi változatossá a meg-
mérettetés.

A verseny lebonyolítása a következő módon történik:
1. FORDULÓ (VÁLOGATÓ)
A válogató forduló célja azoknak a gyerekeknek, tanulóknak a kiválasztása, akiket 

teljesítményük alapján érdemesnek tartanak a pedagógusok a versenyre benevez-
ni. 

Az első forduló feladatait a gyermekek a 2010. december 1-ig bármely időpontban 
intézményi keretben vagy egyénileg oldhatják meg.

2. FORDULÓ (ISKOLAI DÖNTŐ)
A második forduló feladatait és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatót 2010. december 

8-án tesszük közzé az intézmény honlapján (www.kisb-gyomae.sulinet.hu). 
A feladatokat az első fordulóban jól teljesítő gyermekek a saját intézményükben, 

tanári felügyelettel oldják meg, melyhez megoldó kulcsot, pontozási útmutatót 
mellékelünk.

A négy legjobb eredményt elért gyermeket – iskolánként, évfolyamonként - meg-
hívjuk a 2011. február második hetében megrendezésre kerülő városi döntőre.

3. FORDULÓ (VÁROSI DÖNTŐ)
A városi döntő több helyszínen kerül megrendezésre: Határ Győző Városi Könyv-

tár, Százszorszép Óvoda, Kis Bálint Általános Iskola épületegységei.
Az eredményeket 2011. február 14-én egy záró gála keretében hirdetjük ki, ahol 

a legjobbakat tárgyjutalomban részesítjük. 
A versennyel kapcsolatban további információkat a 66/386-006 telefonszámon, 

illetve a tehetseg.kisbalint@freemail.hu e-mail címen kérhetnek.
Előre is nagyon köszönjük a kollégák részvételét a verseny lebonyolításában!

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tehetséggondozó pedagógusai

A munka mellett  
egy kis ünneplésre is jutott  idő

1998. óta hivatalosan is 
a Szociális Munka Napja 
november 12-e. A Térségi 
Szociális Gondozási 
Központban már hagyománnyá 
vált, hogy ezen a napon tartják 
éves munkaértekezletüket a 
dolgozók, majd ezt követően 
egy közös vacsorával 
egybekötött kellemes estét 
töltenek együtt. Szokássá 
tették, hogy minden évben 
más egység szervezi meg 
az ünnepséget, így idén 
ez a nagy kihívást jelentő, 
ám annál szebb feladat 
az Őszi Napsugár Idősek 
otthona kollektíváját illette. 
A rendezvényen jelen volt 
Várfi  András polgármester, 
Lehóczkiné Tímár Irén 
az Ügyrendi, Oktatási 

Kulturális Kisebbségi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság 
elnöke, valamint Dr. Fekécs 
Tünde, az intézmény orvosa 
is. Az est fő támogatója a 
Hartmann Rico Hungária 
Kft. volt, de természetesen 
a helyi vállalkozók is számos 
adománnyal járultak hozzá 
az ünnepi nap színvonalának 
emeléséhez. (Támogatók: 
500-1000Ft-os új ruházati 
bolt, Sikér Élelmiszerbolt, 
Tari Sándor húsbolt, Foltos 
Varroda, Lizák virágbolt, 
Color Shop, Egészség 
Centrum, Diegó, Hunya 
István cipész, Turul, Vaszkó 
Béláné, Gigi kozmetika, 
Kruchió Ferenc festékbolt, 
Tandi butik, Bosnyákné Garai 
Anikó, Omart könyvesbolt, 

Boda Imréné, Beláné Szabó 
Anikó, Dóri divat, Telepolc, 
Gellai László, Gellai István, 
Gubucz Imre, Kalamáris 
papírbolt, Privát élelmiszer, 
Endrődi Takarékszövetkezet, 
P Szabó Hajnalka, Gellai 
Imre, Anna ABC, Hárs Hotel, 
Tímár Ernő, Rostélyos, Kert 
Kiwi, Yucca papír-írószer, 
Andódi könyvkötő, 300-as 
bolt, Narancs butik, Horváth 
Béla,  Gyomafa, Diadem 
Gyógyszertár, Csüllög Zsolt 
virágbolt, Mammutec, Köszl 
Mónika, Pelle Andrásné, 
Endrődi Közösségi Ház, 
Kürti Péter, Polgármesteri 
Hivatal, valamint a Térségi 
Szociális Gondozási Központ 
egységei és valamennyi 
munkatársa).

EU-s élelmiszerosztás
A helyi Katolikus Karitász 

2010. október 26-án EU-s élel-
miszersegély-osztást rende-
zett. Ennek keretében 166 csa-
lád - mely 450 embert érintett 
-, részesült az adományból. 
Az esemény fővédnöke Várfi  
András polgármester volt. 
A lerakodáshoz szükséges 
targoncát a Kner Nyomda 
biztosította, a helyi tűzoltók 
és önkéntesek is segítették 
a munkát. Az EU-s élelmi-
szer program jogosultsága 
szigorú jövedelemkorláthoz 
van kötve, melyet a Karitász 
mindig a segélyszállítmány 

megérkezése előtt közöl. Az 
adományozottak az előzete-
sen megküldött értesítéssel 
igazolták jogosultságukat. 
Amennyiben valaki akadá-
lyozatása miatt nem tudott 
részt venni, úgy az értesítéssel 
megküldött meghatalmazás 
ellenében volt jogosult átvenni 
az adományt. Mivel szigorú 
feltételekhez van kötve a jo-
gosultság, úgy az elszámolást 
is szigorú feltételekhez köti a 
szegedi központú Katolikus 
Karitász, illetve az MVH. A 
zord, esős, szeles idő ellenére 
az emberek nagy többsége 

megadott időpontra érkezett, 
és fegyelmezetten várták, 
hogy sorra kerüljenek. Nagy 
örömmel és köszönettel vették 
át a „súlyos” csomagot. - A 
tavalyi évhez képest, amikor 
is négy alkalommal élhettünk 
ezzel a lehetőséggel, ebben az 
évben eddig ez volt az első. 
A megajándékozott családok 
nevében köszönet illeti azo-
kat, akik ebben a munkában 
segítettek – mondta Vaszkó 
Sándorné, a helyi Karitász 
tagja.

Tatán jártak a városi halfőzők

Október végén rendezték 
meg Tatán az „Öreg-tavi 
Nagyhalászat” halfeszti-
vált. Az eseményre közel 
tízezer látogató érkezett, 
Gyomaendrődről három 
csapat is meghívást kapott. 
A Gschwindt Mihály, Kovács 
László és a Jenei László által 
vezetett brigádok nem először 
vettek részt a fesztiválon, hogy 
remekül végzik dolgukat, iga-
zolja az is, a szervezők évről-
évre visszahívják őket. Jenei 
László, a Halgasztronómiai 
Egyesület elnöke elmondta, 
hogy sokan kimondottan a 
gyomaendrődiek által elké-
szített halételeket keresik, 
mindhárom csapat előtt tömött 
sorokban álltak a vásárlók. 
Nem csoda, hiszen a halász-
lé mellett olyan fi nomságok 
kerültek az asztalra, mint a 

Höki bácsi és felesége által 
készített sült busapogácsa, 
de a tejfölös-gombás har-
csapaprikásnak sem akadt 
párja. Megtudtuk, hogy a 
gyomaendrődiek több mint 
4 millió forintért adták el az 
ételeket, ennyivel növelve a 

rendezők bevételét. Várfi  
András polgármester is a 
helyszínen tekintette meg 
az eseményt, a fesztivál fő-
szervezőjével, a Tatai Mező-
gazdasági Zrt.-vel is felvette 
a kapcsolatot – mondta Jenei 
László.

A politika szerepe a gyógyításban

Mi köze lehet a politikának 
a gyógyításhoz? Első hallásra 
talán semmi. Az orvosnak 
függetlennek kell lennie az 
aktuálpolitikai csatározá-
soktól, hogy minden betege 
számára a biztonságos nyugal-
mat, bizalmat sugározhassa. 
Ráadásul nem létezhet jobbol-
dali, vagy baloldali gyógyítás. 
Minden beteget egyformán 
kell ellátni, legyen bármilyen 
bőrszíne, vallása. Az egész-
ségügy viszont kőkemény po-
litika, értékválasztáson alapul. 
Ilyenkor az orvos, aki egyben 
gyógyító értelmiségi is, nem 
vonhatja ki magát az alól az 
erkölcsi kötelesség alól, hogy 
értékelvei alapján véleményt 
nyilvánítson. Az orvoslás va-
laha a papi hivatással együtt 
indult (aztán váltak szét). 
Az orvosi pálya: hivatás; a 
beteg testével, lelkével való 
foglalkozás. Hippokratész 
megfogalmazása szerint az 
egészséges ember harmóniáját 
a test és a lélek egyensúlya 
biztosítja. Az orvos a szaktu-
dásánál fogva sajátos fölény-
ben van, a páciensei fi gyelnek 
rá, szakértői tekintéllyel ru-
házzák fel. Az orvosi kommu-
nikációban a nyugodtság, a 
tömörség, az érthető, világos 
fogalmazás rendkívül fontos. 
A jó orvos a meghallgatás 
művésze is. Igyekszik „sze-
mélytelen” maradni, vagyis 
nem szabad a saját személyét 
hangsúlyoznia. A hallgatás 
nem jelenti azt, hogy nincs 

mondanivaló, ellenkezőleg: a 
maximális fi gyelem jele. Az 
agresszív, manipulatív stílus 
nem őszinte, időrabló és nem 
eléggé hatékony. Helyettük 
jobb az egyenes beszéd. Selye 
Jánostól a stressz elmélet 
megalapozójától származik 
a mondás: „Az elfogadás és 
az elismerés utáni vágy volt 
a legfőbb hajtóerőm egész 
életem során.”

Mindez az én életemet is 
meghatározza. Az általam ve-
zetett Városi Egészségügyi 
Intézményben gyógyítás 
közben fenyegetés történt. 
Magam is megtapasztalva a 
direkt és az indirekt fenye-
getettséget, átérzem az idős 
asszony megrendülését és bár 
a történtek távol esnek a hu-
mor kategóriájától, Gálvölgyit 
idézve: …én kérek elnézést! 
Munkatársaimmal együtt 
szeretnénk a páciensekre, 
a gyógyításra koncentrálni, 
ezért is kérem Önöket tisztelt 
gyomaendrődi ismerősök és 
ismeretlenek, hogy ne higgye-
nek a torz beállításnak! Sem 
privatizációs tervünk nincs, 
sem önmagunk fontosságát 
nem helyezzük előtérbe. Bíró-
sági perünk egyetlen volt. Az 
egyik dolgozónk határozatlan 
időre szóló közalkalmazot-
ti jogviszonyát felmentéssel 
megszüntettük, mivel nem 
rendelkezett a munkaköréhez 
szükséges szakmai végzett-
séggel, ezáltal munkaköri fel-
adatainak ellátására tartósan 
alkalmatlanná vált. Az illető 
a munkaügyi bírósághoz for-
dult, keresetét elutasították, 
majd fellebbezett, de a megyei 
bíróság az elsőfokú ítéletet 
helybenhagyta.

A konfl iktus nem rossz 
dolog, felszínre hozza a 
gondokat, minden újat meg-
előz. A rejtett konfl iktusok, 
a – többnyire ezeket generáló 
– tisztázatlan hatáskörök, át-
fedések felismerése, az ebből 
származó válságok kezelése 
alapvető fontosságú. Kérném 
tisztelettel, hogy az együttmű-
ködésen legyen a hangsúly! 

Így lehet a teljesítményre kon-
centrálni stabil, innovatív, jó 
munkahelyi légkörben. Mint 
oly sok esetben, a kommuni-
kációban sem a mennyiség, 
hanem a minőség a lényeg. 
Meg kell próbálnunk pozi-
tívnak, építőnek lennünk! 
Üzeneteink legyenek egy-
szerűek és lényegre törőek! 
Ragaszkodjunk az igazság-
hoz! Erőszakmentesen. 

A változás természetes fo-
lyamat. Változik a gazdasági, 
politikai környezet, a techno-
lógia, változnak az emberek, 
az igények. Intézetünkben 
változhat a menedzsment; 
változnak a törvények, a fi -
nanszírozás, ami alapvető a 
szervezet életében. Globali-
zálódó világunkban a hivatás 
jövőjét döntheti el, hogy a 
változás szempontjából ( is 
) hatékony egyének kezében 
van-e az irányítás. A változás 
szükséges és elengedhetetlen 
a túléléshez, a fejlődéshez. 

A legnagyobb probléma 
a változás kezelése során 
az ellenállás leküzdése. Az 
emberek gondolkodását be-
folyásolni a legnehezebb. 

„Ha a lelked derűs és tisz-
ták a céljaid, jókora utat te-
hetsz meg előre.” /Goethe/

Mi is a lényege a dolgok-
nak? Mit viszünk magunkkal 
életünk végén? A tudományt? 
A rangot? A címet? Sokkal 
komolyabb értékek vannak 
az életben, csak nem vesszük 
észre.

Szeretet. Élmények. Őszin-
tén, érzéssel fordulni a másik 
felé. Érdemes megfontolni 
Adamis Anna sorait: 

„De azt ne feledje senki 
sem, ki cédulákat ír, róla is ké-
szülhet más helyen ugyanilyen 
papír. Az utolsó cédula kőből 
van, vagy fából, ha kevés a 
pénz, és múlt időben ír oda, 
egy erre fi zetett kéz.”

Megértésüket és elfogadá-
sukat kérve, tisztelettel meg-
köszönöm, hogy elolvasták 
soraimat.

Dr. Torma Éva 
igazgató főorvos           
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TURUL-FA

TŰZIFA ÉRTÉKESÍTÉS
Kugli: 2200 Ft/q

Darabolt: 2400 Ft/q
Fa-Biobrikett : 4400 Ft/q

FŰRÉSZÁRU
Fenyő, 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


