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Gyomaendrőd Aranycsillag-díjat kapott
Ai Európai Unió négy városa vehette át a kitüntetést

Az Európai Unió 1993-ban tek az európai integrációért között. Gyomaendrőd 2009.
létrehozta az Aranycsillag- azzal, hogy az elnyert támo- december 16-án Brüsszelben
díjat, amelyet minden évben gatások segítségével szoro- vehette át a rangos kitün
olyan településeknek ítélnek sabbra fűzték a szálakat a tetést.
oda, amelyek a legtöbbet tet- különböző nemzetek lakosai (Folytatás a 2. oldalon.)

Rostás-Farkas György híd lenne
Gyomaendrődönátadták a Békés Megyei Kisebbségi Díjakat

December ll-én a Kisebbségek Napját. Az ese- személy, illetve intézmény
gyomaendrődi Katona ményen a megyei nemzeti részesült a "Békés Megyei
József MűvelődésiHázban és etnikai közösségek veze- Kisebbségi Díjban".
rendezték a Békés Megyei tőinek a javaslata alapján 8 (Folytatás a 4. oldalon.)

Miniszter is köszöntötte a romákat
Varga Zoltán szeret a cigányok által szervezett ünnepségekre járni
A gyomaendrődi Déry- a "Kisebbségek Napját". Iyázatról is beszámoltak

né Művelődési Házban Az év végi eseményen a jelenlévőknek, mások
tartotta a Békés Megyei a roma társadalomért mellett Varga Zoltán,
Cigány Kisebbségi On- végzett munkájáért díjat önkormányzati minisz
kormányzat, illetve a he- kapott Zsigmond Károly, ternek.
lyi cigány önkormányzat illetve egy sikeres pá- (Folytatás a 2. oldalon.)

Kicsinek bizonyult a csarnok
Karneváli hangulat a városban

"Kicsi nékünk ez a ház, kí- Varga Lajos Sportcsarnok összefogott és immáron ötödik
rúgjuk az oldalát." Akár ez a zsúfolásig megtelt az érdek- alkalommal rendezte meg ezt a
népi rigmus is lehetett anovem- lődőkkel, a szórakozni vágyó már hagyományosnak mond
ber végén megrendezett Karne- közönséggel. A Körösmenti ható bulit, melyre közel ezer
vál a télben című rendezvény Táncegyüttes Alapítvány és ember volt kíváncsi.
mottója, hisz a gyomaendrődi a Kner Tánc-Sport Egyesűlet (Folytatás a 5. oldalon.)

Zöld felületek,
kertek kaszálása,

gépi fűnyírása.

Fák gallyazása,
gallyaprítás egész évben,
akár éves szerződésselis.

ZÖLDPARK Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Telefon: 20/27-88-176
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Miniszter is köszöntötte a romákat
Varga Zoltán szeret a cigányok által szervezett ünnepségekre járni

Egyfáradhatatlan támaszamindennapokban Fejlesztésben látja a jövőt

korszerü szerelékekkel gya
rapodott a kft., az új gépek,
felszerelések már munkába
is álltak. A vállalkozó hoz
zátette, a fejlesztéssel olyan
szolgáltatást tudnak nyújta
ni, ami jó minőségü,mégis
versenyképes. Példaként a
betondarálót említette, ami
vel gazdaságosabb az útalap
elkészítése, hiszen nem kell
messzirőlodaszállítania zú
zott követ, a gép a kibontott
betondarabokat helyben mé
retre darálja.

a figyelmet, szerinte csak ez
lehet a kitörési pont a romák
számára. A politika is szóba
került a dobozi CK.Ö. veze
tőjének köszönő szavaiban. A
jelenlévök előtt sem rejtette
véka alá, azt szeretné elérni,
hogy a cigányság ne kötelezze
el magát egyik párthoz, vagy
oldal hoz sem, hiszen az ed
dig regnáló kormányok vajmi
keveset tettek értük.

Varga Zoltán és Dógi Já
nos kapcsolata nem újkeletű.

Varga még a Békés Megyei
Közgyűléselnökeként tevé
kenykedett, amikor a roma
politikussal - az országban
először - létrehozták a Ro
maügyi Tanácsot. A kezde
ményezés úttörő volt a maga
nemében, a fajsúlya azonban
az utóbbi időben csökkenni
látszik.

Új Magyarország Vállal
kozásfejlesztési HiteIprog
ram keretében az MFB Zrt.
kedvezményes kamatozású
kölcsöne az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet közvetfté
sével. Tótka Sándor a vállalat
vezetője elmondta, hogy még
márciusban nyújtották be a
31 millió forintos(fele önerő,

fele kedvező kámatozású hi
tel) pályázatot, a beruházás
már az ősz folyamán meg
is valósult. Betondarálóval,
lánctalpas minikotróval és

Varga Zoltán is részt vett a
gyomaendrődi ünnepségen, a
miniszter nem titkolta, hogy
szereti a romák által szervezett
ünnepségeket. Mint mondta,
ilyenkor a kötöttségeket álta
lában a sutba lehet dobni, nem
a protokolláris rész játsza a
főszerepet. A politikus beszé
dében utalt arra, hogy túlzással
sem lehet az idei esztendőt a
kisebbségek évének nevezni,
a romaellenes támadásokat
és a rasszista, gyülöletkeltő

megnyilvánulásokat hozta fel
példaként. Az eseményen a
miniszter két, a rendészeti
pályára készülő roma tanu
lót is köszöntött. A fiatalok
pályázati pénz felhasználásá
val tanulhatnak. A Cigány Ki
sebbségi Díj aranygyürűjével
jutalmazott Zsigmond Károly
a tanulás fontosságára hívta fel

A gazdasági válság ala
pos~n rányomta bélyegét a
tavalyi évre, a vállalkozók
eltérőenpróbálták átvészelni
a nehéz időszakot, egyesek
leépítéseket alkalmaztak,
mások a fejlesztést tartot
ták a követendő útnak. A
TÓJKAÉP Építőipari Kft.
az Uj Magyarország Fejlesz
tési Terv Gazdaságfejlesztési
Operatív Program pályáza
tán, technológiai fejlesztésre
nyert támogatást. A beruházás
megvalósulását segítette az

Dógi János kettős sze
repkörben nyitotta meg a
gyomaendrődi rendezvényt.
A helyi és a Békés Megyei
Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat elnöke elmondta,
hogy jelenleg még mindig
nagy szákadékot lát a több
ségi társadalom és a cigányok
között, ebben a helyzetben a
többségi társadalomnak befo
gadóbbnak kellene lennie, míg
a romákkal meg kell értetni,
hogy sokat kell még változni
uk. Mondandójában elhangzott
az is, ma Magyarországon a
romakérdés teljesen át van po
litizálva. Optimistább bejelen
tése is volt a roma vezetőnek.

A Körös-Völgye Alapítvány
segítségével egy tanodát nyit
hatnak a városban. A 22 millió
forintos finanszírozás két évig
segít 40 kisebbségi fiatalon.

csak ezek után, akár gazdasági
kérdések is szóba jöhetnek".
Az eseményen Schöneck
képviseletében Barbara
Neuer-Markmann asszony és
Gyomaendrőd várossal már
több mint másfél évtizedes
kapcsolatot ápoló Nagyenyed
polgármestere, Mihai Horatio
Josan és a település alpolgár
mestere Krecsák Albert is
részt vett. A romániai veze
tők nem érkeztek üres kézzel,
díszes metszettel emlékeztek
meg ajeles napról. A díjátadón
amellett, hogy az "európai
vérkeringésbe" is bekerült
Gyomaendrődneve, kitűnő
lehetőség adódott a város
népszerüsítésére. Egyéb
ként, az Aranycsillag-díjat
minden évben a szervezett
civil társadalom felé forduló,
ugyanakkor a szélesebb, helyi
közönséget is megszólítani
kívánó "Európa a polgáro
kért" program égisze alatt
ítélik oda. Természetesen
a díjak átadása volt a nap
fénypontja, de előtte vita
indító beszédek, különböző
fórumok adtak lehetőséget

az eszmecserére.

Központ, ami a szépkorúak és
a szociálisan rászorulók ellátása
mellett a város legnagyobb nőket

foglalkoztató munkáltatója is.
Gellai Józsefné a helyi közélet
ma is aktív résztvevője, sokré
tű szociális tevékenységéért a
város mellett, sok-sok család
mondhat köszönetet.

Románia, Schöneck-
Németország, Pilzno-
Lengyelország, Vrútky-
Szlovákia) is képviselhet
ték magukat az eseményen,
bemutathatták városukat,
kultúrájukat, illetve nem
utolsósorban elmondhat
ták, hogy az országukban,
milyen szerepet töltenek be
a nők a politikában, közélet
be. Szóval, ez akimondottan
sikeres program szolgáltatta
az apropót, hogy az Európai
Unióban felfigyeltek a Békés
megyei város teljesítményére.
Az estébe nyúló ünnepségen
Gyomaendrődpolgármestere
vehette át az Aranycsillag
díjat. Várfi András rövid, de
csattanós beszédében a "gyen
gébbik nem" -legyen az anya,
feleség - szerepére hívta
fel a figyelmet. Kérdésünkre
elmondta: "igaz, hogy a város
polgármestereként vettem át
ezt a díjat, de a testvérvárosi
kapcsolatok ápolásánál nem
az a fontos, hogy ki vezeti a
várost. Az igazi kapcsolatokat
a polgárok alakítják ki egymás
között, legyen szó sportról,
kultúráról és hangsúlyozom,

tizedes munkájáért. Aki ismeri
Marika nénit az tudja, hogy még
nyugdíjasként is mennyit tesz
az idős emberek gondjainak
megoldásáért, fáradhatatlan
munkájával próbálja szebbé
tenni az életüket. Mások mellett
az ő nevéhez fűződik a mára
kialakult Térségi Gondozási

Hosszú út vezetett a brüsz
szeli Concert Noble díszter
méig Gyomaendrődről. A tör
ténethez legyen elég annyi,
hogy hóesés, a 4-es főúton

baleset,. egy órát késő repü
lőgép, megbetegedőújságíró,
dugó a belgiumi autópályán
nehezítette a megérkezést, de
hát szívós ember a magyar.
Ráadásul, ha egy olyan díjról
van szó, amit csak négy város
és négy projekt kaphatott idén
Európában, akkor akadályok
sincsenek. Néhány mondatot,
azért más előzményekrőlis
kell írni, nevezetesen, hogy
miért Gyomaendrődkapha
tott az olasz Monza, a horvát
Rijeka és a máltai Hamrun
mellett Aranycsillag-díjat. A
város idén is megrendezte ~

Nemzetközi Sajt és Túrófesz
tivált, a rendezvényhez kap
csolódóan egy konferenciát
is szerveztek a településen
.,Nők a politikai életben - ha
táron innen és túl" címmel.
Az esemény megrendezésére
1,3 millió forint támogatást
kaptak az uniótól, a finan
szírozás révén Gyomaendrőd

testvérvárosai(Nagyenyed-

Idén is megrendezésre került
az Idősek Városi Karácsonya.
A Katona József Müvelődési
Ház adott otthont az esemény
nek, ahol főszerepet kapott a
"Gyomaendrőd Város Idősekért

elismerő oklevél" átadása. Te
lepülésünk képviselő-testülete

Gellai Józsefnét dijazta több év-
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Nyert
a Tudásház

Együtt
,

avaros

Több mint 480 millió
forint. vissza n m térí
tendő támogatá t nyert el
a Bék ' s M gyei Tudásház
, Könyvtár a D '1- lföldi
régióban m gsz rv zendő,

a közoktatás fejlesztését tá
mogató hálózat kié ítésére.
A program célja. hogy a
Dél-alföldi régióban mü
ködő közoktatási intézmé
nyek között olyan hálózati
együttműködés jöjjön lét
r ,amely segíti az oktatá'
szak 1al szín onalának
emelését.

Rágyúrtak

Guiness-re 'ordba illő mé
ze falat k' zített k Gyulán a
Szent István egyetem diákjai.
aki' egy jellegzete magyar
mito.z el11ék 't kívánták meg
örökít ni zzel. Az impozán
m ' ze készítményt a helyi
müv lődési központban állí
tották ki. am Iyet sokan me 
c adáltak nem csak a helyi
lakosok. hanem a városba
láto ató vend ~L k is.

Megyei hírek

Fürdött a
polgármester

B 'ké városában a helyi
uszoda átadá akor a t I pülés
la 'o -á~a fürdött a boldogság
ban, ám a polgárm st r. Izsó
Gábor mé nnél is tovább
ment: az éppen átadott l 1e
den'cében imelll 1ártózott.
Ruhástól .s n m Önszántából.
A váratlan városvezetői fürdőt

vidáman fo~adta az ünneps' g
több száz résztvevőj . Néhán
perc alatt pedig az is kide
rült. a békési polgármester
igazán felkészült I 1ber. bár
nem tudott az ellene k' szülő
,.akcióról". hamarosan szá
raz ruhában állt az ünneplők

között. A váratlan helyzet .
miatt, ugyanis mindig hord
magával az autóban egy rend
ruhát.

Idén rend zt' , m ll, lő

szőr Sz halmon. a .~Min
denki Karácsonya" városi
zabadtéri rendezvényt. A

lakossálI n 11 m szokott
módon szerzett tudomást az
s'm 'nyröl. De mber l8-án

r ggellovasko 'ival járta be
a várost a Mikulás. krampu
szo" manók 'ís'r t'ben.
miközben hivollató versüket
kántálták az üI1nep égre. A
gasztronómiai izek mellett
szín s karác onyi program
várta a kicsiket é na yokat
gyaránt.

}
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ből, a több látogatóból,
az árusítóhelyek értéke
sítéséből plusz jövede
lenne tehet szert. A fő

szervező elmondta, hogy
már több levélváltáson
van túl, Kovacsics Imré
vel a fürdő vezetőjével

eddig még nem sikerült
dűlőre jutnia. Kardos Fe
renc hozzátette, hogy 3
másik Békés megyei te
lepülés szinte verseng a
Bogártalálkozó megren
dezéséért, ráadásul nem
hogy pénzt nem kérnének
tőle, ők fizetnének az
eseményért. Szeretné mi
nél hamarabb megtudni,
hogya képviselök m.iként

látják a
helyzetet,
hiszen a Li
get Fürdő

fen ntartój a
a város ön
kormányza
ta. Várfi
András arra
kérte a
Bogártalál
kozó házi
gazdáját,
hogya fesz
tivállal kap
csolatban
irásban je
lezze az
észrevétele
it, így tudják
csak megtár
gyalni azt a

következő testületi ülésen.
A polgármester válaszában
jelezte. hogy szeretné, ha
Gyomaendrődönmaradna
a találkozó. Kardos Ferenc
a szerkesztőségünk kérdé
sére elmondta: " az idén
mínuszban zárt a Bogár
találkozó. Nem akarok
ebből meggazdagodni, ha
már nullszaldós lenne jö
vőre, akkor hiába adnának
pénzt más városok, akkor
is a településen maradna
a rendezvény. Viszont mi
nél előbb látni szeretném,
miként vélekedik erről a
kérdésről a város vezeté
se."
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TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár

és moped kategóriában!
Beiratkozás:

Gyoma, Kossuth u. 18.
minden kedden és csútör/ökön 17-löf 19 óráig.

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

lOJO.január 14. (csütörtök) 17 óra
Endrődön:Endrődi f.:ö::össégí Há::, Gyollláll: Kossuth lIlta 18.

A teljes képzési díj a 2009. évinek megfelelő.

Kardos Ferenc idén
már tizenharmadik al
kalommal rendezte meg
Gyomaend-rődöna Nem
zetközi Volkswagen Bo
gártalálkozót. 2010-ben
ismét szeretné a város
ban tartani az eseményt,
de szerinte a Liget Für
dő vezetése sokat kér
bérleti díjként. Decem
ber 21-én tartotta idei
utolsó ülését a település
képviselő-testülete, a
főszervező a napirendi
pontok tárgyalása előtt

mondta el véleményét az
üggyel kapcsolatban.

Idén is jönnek a Bogarak?

Nem akarom más vá
rosba elvin
ni az ese
ményt, hi
szen gyo
maendrődi

és egyben
lokálpatri
óta is va
gyok, de a
Liget Fürdő
vezetése so
kat kér a
helyszín
bérleti díja
ként - szólt
Kardos Fe
renc beve
zetője. A
Nemzetközi
Volkswagen
Bogárta
lálkozója
főszervezője elmondta a
Tépv ise lő- test ü Ietnek,
hogy hat éve, "zsinórban"
mindig a gyomaendrődi

rendezvény nyert el az
"Év találkozója" kitünte
tő címet a Bogarasok kö
zött. Szeretné továbbra
is, ha itt maradna a talál
kozó, viszont a fürdő ál
tal kért díjat nem tudja
kigazdálkodni. A részt
vevőktől 14 éve ugyan
annyi összeget kér el, ezen
nem szeretne változtatni.
Kardos Ferenc szerint a
Liget Fürdő így is nyer a
fesztiválon, hiszen a meg
emelkedő belépőjegyek-

akik elítélik a rendőrségi

feladatok privatizációjának
ötletét! - zárulnak a Fidesz
Békés Megyei Területi Vá
lasztmányának elnökének
soraI.

feladatokat lássanak el! Az
MSZP újabb privatizációs
elképzelése felborzolta a
kedélyeket és többek el
lenérzést váltotta ki. Szo
lidaritást vállalunk azokkal,

A Fidesz - Magyar Polgá
ri Szövetség nem ért egyet
a rendőrségi feladatok pri
vatizációjával! A parlament
legfőbb nemzetbiztonsági
MSZP-s főnöke, Tóth Kár
oly ne akarja privatizálni
a nemzet közbiztonságát,
a közlekedés ellenőrzését,

a sebességmérést .,... írja
Domokos László a szer
kesztőségünkhözeljutatott
közleményében. Nem ér
tünk egyet az MSZP állás
pontjáv':ll, nem támogatjuk,
hogy a rendőrségen kívül
mások, akár magáncégek,
akár önkormányzatok se
bességmérőt üzemeltes
senek és más rendőrségi

Az utak kerültek középpontba a,gyomaendrődi közmeghallgatáson
Gyomaendrőd képvise- mezőgazdaságiterületeket biztosított az ön kormány

lő-testületeközmeghall- is érzékenyen érintene. A zat, ami az előző évihez
gatást tartott a település másik lehetőség a vasútvo- képest IO millió forintos
művelődési házában. A nal mellett jöhetne létre. megtakarítást eredménye
három napirendi pontot Szó esett a Fő út átépítésére zett a jún ius óta új vezetés
macrában focrlaló esemé- vonatkozó tervekről és el- sel bíró létesítménynél. A
nye~a telepÜlésrendezési képzelés ek ről is, valamint a város benyújtott pályázatait
terv, a város költségveté- Selyem út jobb kihasznált- nagyrés~t sikerreloldottuk
se valamint a közérdekű ságát célzó törekvésekről. meg, mIndössze kettő lett
b~jelentések kerültek a Az egyik legérdekesebb elutasítva, azok is forrás
terítékre. terv a gyomai Kossuth hiány miatt - mondta Várfi

utca Ipari Parkba történő András, aki a következő

bekötése volt, ezt egy alul- évi büdzsét a "túlélés költ
járóval oldanák meg a vas- ségvetésének" nevezte. A
útállomás közelében. Ezt lakossági kérdések, hozzá
egyébként a későbbiekben szólások leginkább az utak
a település polgármestere állapotára vonatkoztak,
is csak álomnak nevezte. többen kifogásolták, hogy
Az egyik legneuralgiku- az építkezések során sok a
sabb pont a város életében visszamaradt kátyú, illetve
szintén egyaluljáróhoz azt, hogy a kukásautó a
köthető. Gyomaendrődöt mellékutcákban tönkreteszi
tulajdonképpen a vasútvo- az aszfaltot. A Bánomkerti
nal szeli ketté, a sorompó út kérdése többször is a
lezárásakor sokszor több felszínre került a közmeg
száz méteres sor alakul ki, hallgatáson, Pelle Andrásné
ezt fogják orvosoIni egy elmondta, hogy az útalapot
aluljáróval, ami 2010-ben, saját pénzből már megcsi
vagy 2üll-ben készül el, nálták, ám az aszfaltozást
a munkálatok már meg- minél hamarabb meg kel
kezdődtek. Második na- lene oldani a városnak.
pirendi pontként a város Várfi András válaszként
költségvetésérőlszámolt be elmondta, hogy pályázati
Várfi András. A település pénzből szerették volna az
polgármestere elmondta, adott útszakaszt megépíte
hogy hitelfelvétel nélkül ni, de ehhez nem nyertek
zajlott az idei év. Fontos- támogatást, amennYiben a
nak tartotta megjegyezni, jövő évi költségvetés meg
hogy a Liget Fürdőnek ez engedi, akkor befejezik a
évben 37,6 millió forintot munkálatokat.

Mi az álom és mi a realitás?

Családias a légkör - utalt
Várfi András polgármester
arra, hogya Katona József
MűvelődésiHáz széksorai
nem voltak tömve a gyo
mai közmeghallgatáson.
Az egyik képviselő szerint
a szakadó eső miatt nem
jöttek el sokan, ráadásul
csütörtökön az endrődi te
lepülésrészen is megtartják
a fórumot. Fülöp Péter, a
VÁTI Kht. munkatársa lá
tott neki az első napirendi
pontnak, a településrende
zési terv bemutatásának.
Gyomaendrődönaz átmenő

forgaimat próbálnák csök
kenteni, egyebek mellett a
46-os főút a várost elkerülő

lehetőségeitmondta el az
építészmérnök, ezek szerint
két terv közül valósulhat
meg valamelyik (nem a
közeljövőben). Az egyik
alternatíva egy teljesen
új nyomvonalat használ
na, ami bizony tanyákat és

El a kezekkel a rendőrségtől!

_L--. _ ----------------
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Vér folyt a városban

Megszünőben,átalakulóban
Nevet változtat a Békés Megyei Gasztronómiai Team

és népben kell gondolkodni,
amennyire magyar vagyok,
annyira cigány és természe
tesen fordítva is igaz a tétel.
Mi is a kisebbség? - tette fel
a kérdést önmagának a Jó
zsef Attila-díjas költő. Ha az
Európai Uniót nézem, akkor
ott már a nemzetek kerül
nek kisebbségbe, de mégis
azt kell mondani, hogy nem
szabad alá- és fölérendeltségi
viszonyt kialakítani, minden
ki egyenrangú. A most kapott
díj pedig megható számom
ra, nekem ez a szülőföldem,

én annak idején azért men
tem el, hogy hazajöhessek.
Köszönöm, hogy ennyi idő

után is emlékeznek rám és
köszönöm Újkígyósnak és
Medgyesegyházának is,
hogy még mindig gondol
nak rám.

gyarsággal együtt a nyelv, a
nemzeti önazonosság, a kultúra
megőrzésére kell törekedni. Az
eseményen Domokos László,
a Békés Megyei Közgyűlés

Elnöke nyújtotta át a "Békés
Megyei Kisebbségi Díjakat",
eszerint:

Rostás-Farkas György (ci
gány író, költő, műfordító)

Dr. Abonyi Lajos (elnök,
Orosházi Német Kisebbségi
Önkormányzat)
Dr. Szelezsán János (elnök,
Eleki Román Kisebbségi Ön
kormányzat)
Gombkötő Sándorné (Szarva
si Szlovák Kulturális Kör)
a battonyaj Szerb Általános
Iskola és Ovoda
a békéscsabai Szlovák Gim
názium, Általános Iskola és
Kollégium
a gyulai Nicolae Balcescu
Román Nyelvű Gimnázium
és Általános Iskola
a Chopin Kórus részesült az
el ismerésben.

Rostás-Farkas György a
szerkesztőségnek adott in
terjújában elmondta: híd sze
retnék lenni a cigányság és a
magyarság között. Nemzetben

város életében. A város veze
tője kiemelte, hogy nincsenek
kisebbségi kérdések. Városi,
megyei, országos kérdések
vannak, de a célok közösek,
vagyis a többséget alkotó ma-

Az ünnepséget Tolnai
Péter, a megyei képviselő

testület Nemzeti és Etnikai,
Kisebbségi, Vallásügyi, Ifjú
sági Bizottságának az elnöke
nyitotta meg. Elmondta, hogy
1994 óta ünnepel minden év
ben együtt a megye összes
kisebbségi önkormányzata.
Hozzátette: örül, amiért az
egyének és közösségek meg
tudják őrizni kultúrájukat,
identitásukat Békés megyében.
Vádi András, Gyomaendrőd
polgármestere beszédében el
mondta, hogy a településen két
kisebbségi önkormányzat, a
német és a cigány van jelen a

Rostás-Farkas György híd lenne
Gyomaendrődönátadták a Békés Megyei Kisebbségi Díjakat

nöke és Tímár András, sza
kácsolimpikon) vizslató sze
mei előtt Semmi sem maradt
rejtve, bőszen osztogatták a
plusz, mínusz pontokat. A
hangulatot az elfogyasztott
italok mellett az élő cigány
zene fokozta, egyesek dalra
is fakadtak (ez a pontozásba
nem számított bele, még jó,
mert sokan közelítettek volna
a zéróhoz - a szerk.). Később
megérkeztek a klasszikusok
is: terítékre került a kolbász,
hurka, véres, májas, orja és
barátai is. A délután lesza
kadó eső sem vette kedvét
a résztvevőknek, sokan már
hamarabb eláztak...

alapozva meg a szombati ver
seny hangulatát. Pitymalattkor
meg is kezdődött az ötfős csa
patok "ádáz" csatája. A profik
szinte seperc alatt végeztek a
malacok feldarabolásával, a
műkedvelő amatőrök lassab
ban, de annál nagyobb lelke
sedéssel láttak neki a műve
letnek. De aranyos 'ucu, ezt
fogjuk megenni? - szólt egy
kislány. Az apuka válasza egy
pillanatig sem késlekedett: ezt
bizony kincsem, mi vagyunk a
természet csúcsragadozói, nem
menekülhet előlünk semmi.
Közben a zsüri (mások mel-
lett Prohászka Béla, a Magyar
Gasztronómiai szövetség el-

A Bethlen Gábor Szak
képző Iskola adott otthont a
gyomaendrődi Disznótoros és
Böllérpálinka Versenynek. A
szervezők dicséretére legyen
mondva, hogy már az esemény
előtt egy nappal ismerkedni
lehetett a helyszínnel, a büfé
már pénteken is nyitva állt, így

Első alkalommal rendez
ték meg Gyomaendrődön a
Disznótoros és Böllérpálinka
Versenyt. A premier remekül
sikerült, a malacok legkö
zelebb is retteghetnek. Az
eseményen nemcsak a vér
folyt literszámra, hanem a
házipálinka is.

Téli káb Itév' akció! 2 990 Ft/h '
Kábel TV Alap csomag - 33 szórakoztató csatorna: O
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de már előtte sem kellett szé
gyenkeznünk, az olimpia
arra volt jó, hogy nagyobb
publicitást kaptunk.

I - Jövőre pedig világbaj
noks,ág les::.

- Igy van, 2010. novembe
rében Luxemburgban fogunk
részt venni a világeseményen.
Rövidesen - ajövő év elején
- meg is kezdjük a felké
szülést. Azt lehet mondani,
hogy 2010. februárjára fog
összeállni végérvényesen
a Békés Megyei Culinary
Team.

irányítási feladatokat, vagy
mondjuk azt, én leszek a csa
patkapitány.

- Mennvire nehéz össze
fogni a cSapatot?

- Ezzel nincs különösebb
gond, hiszen évek óta ösz
szeszokott társaságról van
szó. Most leginkább az jelent
nehézséget, hogy többen is
külföldön dolgoznak.

- A tavalyi eljúrti sz{(kács
olimpia alaposan megemelte
a Békés l71egyei szakácsok
ázsióját.

- Ez szerencsére így van,

.- -- .---

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
8etonszállítás (földnedves, mixer)
Hulladékszállítás
Munkagépek nappali és éjszakai őrzése, parkírozása

Tájékoztatás és ügyfélfogadás:
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Tel.: 66/386-269

A Békés Megyei Gaszt
ronómiai Team nevet
változtat(ott) a közelmúlt
ban. Tímár Andrást keres
tük meg, hogy érdeklődjünk

a módosítás okáról. A mes
terszakács elmondta, hogy
kibővül a csapat, illetve egy
két meghatározó tag mái'
nem tud részt venni a mun
kában, ezért a váltás.

A Körös Étteremben értük
utol Tímár Andrást, aki ép
pen fiatal tanulókat oktatott a
szakácsmesterség fortélya ira.
A mesterszakács elmondta,
hogy Békés Megyei Culinary
Team néven fognak ezután
szerepelni a jól megszokott
Békés Megyei Gasztronómi
ai Team helyett. Jelenleg is
változások vannak a csapat
létszámában, illetve két meg
határozó tagunk nemzetközi
kihívások elé néz, így már
nem mindig tudnak segíteni
bennünket.

- A névváltoztatásra azért
volt szükség, mert átalakul
az eddigi csapatunk. Négy
öt fővel növekszik az eddigi
létszám, Prohászka Béla(az
eddigi vezető) és Balogh
László cukrászmester már
nem fog versenyezni. Ök
nemzetközi zsűritagok lettek,
illetve más fontos feladatokat
kaptak. A nap nekik is csak
24 órából·áll- mondta Tímár
András.

- KJ lesz az új vezető?
- En fogom ellátni az

,I "l

p:riberNet
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I : ":5

www.fibernef.hu
Telefonos ügyfelszolgólol: 1280

hiányozta' a több tízezer forin
tos kiityük, a legíuabb Hannah
Montanat kenterbe vel1e egy
zsinór és egy papír. Az ese
ményen a Suttyomba zenekar
muzsikált, az együttesnek a
közelmúltban a Duna Televízió
is fél órát szentelt.

, , ,
I II I

a szakértő kezeknek egy órába
telt az angyalkák elkészítése,
a kezdők, akár egy napot is
elbíbelődhetnek vele. A népi
szokások felelevenítése hang
súlyos szerepet kapott a prog
ramban. Halkan súgjuk meg,
a gyerekeknek egyáltalán nem

"

A müvelődési ház udvarára
belépve, már karácsonyi han
gulat fogadta a vendégeket. A
jászol igaz, hogy el volt kerítve,
de egy-két csöppség kíván
csiságát felkeltették a három
király életnagyságú szobrai.
Bent az épületben már gye
rekzsivaj, illetve a cimbalom
hangja töltötte meg a termet.
Az egyik asztalnál a mézes
kalács készítés ,.rejtelmeibe"
lehetett betekinteni, máshol a
kukoricacsuhé fonásávalIe
hetett ismerkedni. A ma már
feledésbe merülő horgolást is
megtanulhatták az érdeklődők,

A gyomaendrődi Katona
József MűvelődésiHázban
fiatalok és idősebbek is pró
bára tehették ügyességüket.
A Mikulás napi programban
táncház és kézműves foglal
kozás várta az érdeklődő

ket.

Kéznél volt a kézügyesség
Mikuláskor összejött Gyomaendrőd

-'-------------- -
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következik a folytatás is.

karácsonyfa alatt az aján
dékokat, amiket örömmel
vettek birtokba. Délután egy
meghitt családi játszóházra
invitálták az óvónők a gye
rekeket és hozzátartozóikat.
Itt lehetőség nyílt mézes
kalács sütésre, díszítésre,
illetve karácsonyi díszek.
üdvözlőlapokkészítésére.

A rendezők ezúton szeret
nék megköszönni a támoga
tók segítségét és mindenki
részvételét. Külön köszönet
illeti Rudner Anettet, a "tom
bolás" szülőket, Hunya Ist
ván vállalkozót, valamint a
Microfox Kft. dolgozóit, akik
rengeteget fáradoztak az este
sikeréért.

ak kf.lastrom,zám: rA-0935

(Szivárvány Gyermekkert),
az egész napos programot
színesebbé tette a Rózsa
hegyi Kálmán Általános
Iskola diákjainak műsora,

a felkészítő pedagógusok
Csapóné Katona Gabriella
és Gyetvai Jánosné voltak.
Délelőtt a bölcsődések és
az óvodások megtalálták a

báróI. A sztárvendég az Irigy
HÓl1a/jmirigy zenekar volt,
akik fantasztikus hangulatot
teremtettek, ajelenlévők egy
emberként tombolták végig
a műsorukat. A bál egészen
hajnalig tartott, sokan nem
tudták abbahagyni a táncot,
hisz a Bibuczi zenekar. a tőlük

már jól megszokott fantasz
tikus zenét játszotta. A nagy
sikerre való tekintettel jövőre

A Victória Autósiskola Kft.

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

o 'év .zám: 06-0221-02

Elérkezett a szeretet ünne
pe, mely az ovisok életében
is nagyon fontos szerepet tölt
be. A ráhangolódás jegyében
felcsendültek a karácsonyi
dalok, ünnepi ruhát kap
tak a csoportszobák. A
várva-várt fenyőünnepre

december 18-án került
sor a Vásártéri Óvo.dában

Kicsinek bizonyult a csarnok
Karneváli hangulat a városban

Személygépkocsi-vezetőiés motoros tanfolyamot indít.

2010. január 12. 17 óra.
A tan~olyamindítás és a tanfolyam helye:

Kis Bálint Altalános Iskola, Gyomaendrőd, Fő út 18!.

Iskolánk címe:
Békéscsaba, Szemere u. 211.

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

Az apróságok nagy dolgokat készítettek

A rendezvényt a társastán
cosok és néptáncosok közös
bemutatója nyitotta meg,
mellyel bizonyították, hogy
milyen jól megfér egymás
mellett a két műfaj. Ezt kö
vette a társastáncosok Dzsun
gel-láz című koreográfiája. A
pergő ritmusokra állatoknak
elmaszkírozott gyerekek és
egzotikus ruhákba öltözött
táncosok szórakoztatták a
jelenlévőket. Ez a változatos
bemutató már kellőképpen fel
tüzelte a közönséget, de az ezt
követő néptáncos müsor már
szinte szó szerint lángba bo
rította a táncparkettet, hiszen
produkciójuk címe: Tüzug
rás. Hetven táncos mozgott
egyszerre a tánctéren, eszkö
zökkel, fényjátékkal. Az est
házigazdája PáliIlkó Lujza
volt, akit a nagyközönség az
RTL Klubon futó Szombat esti
láz című műsorból ismerhet.
Kisugárzásával és közvetlen
ségével mindenkit levett a lá-

Emberségesen, türelmesen, hatékonyan a biztonságos közlekedésért!

További információ: Bosnyák József. tanfolyam zervező: 06-30/409-2868
I'

p: FibcrNet
'B, ,,\. ,

www.libernet.hu
Telefonos ügyfélszolgólol: 1280

volt vendég, és vendéglátó
is. A közös játék örömén
túl érezhették, hogy adni
ugyanolyan jó, mint kap
ni. Pénteken reggelenként
közös énekléssel az iskola
adventi koszorújának gyer
tyái is meggyulladtak. A
negyedik héten a karácso
nyi ünnepségre készültek
az osztályok. Végül a tor
nateremben felállított óriás
karácsonyfa mellett versek
kel, dalokkal, jelenetekkel
és az endrődi betlehemessel
zárta a karácsonyi ünnep
kört az iskola.

Ennek a projektnek a
kitalálója Molnárné Pésó
Irma és Vaszkó András,
valamint szorgos segítőik,

a hetedikesek voltak.

+ 6 Mbit/s - lenté i sebesség (gar ntált 1 Mbit/s)

+ 1 Mbit/s - felt"ltési sebesség (garantált 0,5 Mbit/s)

csak 3 790 Ff/hó

A következő eredmények
születtek. Budapesten ren
dezték meg az Arany János
magyar nyelvtan verseny
országos döntőjét, amelyen
több száz diák mérte össze
évfolyamonként nyelvtani és
helyesírási tudását. Szon
da Lili az előkelő 3. helyet
szerezte meg, Deli Csenge
6. lett. Felkészítő tanáraik:
Balla Károlyné, Gm'dos Zsu
zsanna, Hunya Jolán.

Békéscsabán, a
Szentgyörgyi Gimnázium
matematika versenyén Fü
löp Béla I. helyezést ért el,
míg Lapatinszki Sándor
második lett. Mindketten
a 8. b osztály tanulói. Fel
készítő tanáruk: Palicskáné
Szegedi Katalin. Az Apáczai

bás, és hópihefúvás. Nagy
élvezettel rakták ki a gye
rekek az óriás puzzlet is,
amely egy gyönyörű téli
képet ábrázolt. A második
héten az iskolai könyvtár
ban hallgattak és mondtak
karácsonyi meséket, mon
dókákat, dalokat a gyere
kek. Megismerkedhettek a
karácsonyi népszokásokkal
is. A nagyobbak inkább a
hetedikesek által készített
téli filmeket nézték nagy
átéléssel. A hallottakról és
látottakról rajzos beszámo
lókat készítettek. A har
madik hét az ajándékozás
jegyében telt. Műsort és
ajándékot készített minden
osztály a neki sorsolt másik
osztálynak, így mindenki

Most váltson ADSL-ről

kábel internetre!

Téli projekt

Internet

A TÁMüP-3.1.4-08/2
számú, "Kompetencia
alapú oktatás bevezetése
felmenő rendszerben a
gyomaendrődi oktatási in
tézményekben" című pályá
zat keretén belül kezdte meg
a három hetet meghaladó
projektet a Rózsah,egyi Kál
mán Kistérségi Altalános
Iskola, a projekt a karácsony
témáját járta körül. A he
tekre lebontott tevékeny
ségek közül az első a játék
hete volt. Délutánonként a
gyerekek csapatokban, téli
játékokban mérhették ösz
sze ügyességüket. Mivel az
időjárás nem kedvezett eh
hez, csak imitálva lehetett
versenyezni. Volt iglu- és
hóemberépítés, hógolyódo-

AZ ajánlat FiberNet Kábel TV es Telefon elöfizetes Mellett l ev'es h-Jsegny"lotl'c.:a·
vállalása eselen kizárólag uj internet eloize ok,e ér ényes

A Kis Bálint Általános Is
kola és Óvoda tanulói több
versenyen is sikeresen sze
repeltek a téli szünet előtt.

-'-------------'------ -----------------
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készülési mérkőzéseken is
szerepelnek. Az utánpótlás
csapat a megyei bajnokság
ban jelenleg a második helyen
áll, de egy jó tavaszi szezon
nal akár az élre is kerülhet.
A serdülő lányok erös me
zőnyben, ahol még NB-s ser
dülőkkel is meg kell küzde
niük, a hetedik helyen várják
a folytatást. A legkisebbek,
az alsó tagozatosok, a diák
olimpia körzeti küzdelmein
próbálgatják szárnyaikat. Itt
az eredmény az, hogy jóval
kevesebbel kaptak ki ősszel

mint tavasszal. De a kitartó
munka őket is hamarosan
győzelemhezsegíti.

- Az iskolákban milyen sze
repe van a kézilabdának?

- Jó hír, hogya Kner Imre
Gimnázium VI. korcsoportos
lányai a megyei középiskolás
kézilabda bajnokság döntőjé

ben második helyezést értek
el, ezzel kijutottak az országos
elődöntőbe, ahol debreceni,
ózdi, füzesabonyi ellenfelek
között, január elején kell ki
vívniuk a fináléba jutást.

Az iroda megtekinthető: hétköznap 8-16 óráig

Személybiztonsági szolgáltatást,
vagyonvédelmet. magánnyomozást,

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

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

A Katona József MűvelődésiKözpont

utcafronti épületében kb. 15 m2-es iroda kiadó.

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

vették át. A csapat ilyen kö
rülmények között vágott neki
a szezonnak. A lányok egyre
népesebb közönségük örömére,
jó hangulatú, olykor küzdelmes
mérkőzéseken, minden hazai
találkozójukat megnyerték.

- Mi a téli program?
- A lányok a téli idősza-

kot is felkészüléssel, edző

mérkőzésekkel töltik, hogy
jó kondícióban, felkészülten
vághassanak neki a tavaszi for
duló küzdelmeinek. Terveink
között szerepel az indulás a
Téli Kupán minden korosz
tállyai, illetve több hazai fel
készülési torna szervezése a
tavaszi kezdésig.

- Mi a helyzet az utánpót
lással?

- Egy sportegyesület jö
vőjének záloga a utánpótlás
nevelés, melyre szűkös anyagi
kereteink között is a lehető

legtöbbet fordít a vezetőség.

Az egyesületben egyre több
a lelkes, sportolni vágyó fia
tal, akik a heti három edzés
mellett - fejlődésük érdeké
ben - bajnokságokban, fel-

Félidőben a dobogón

Elvitték a kupát
A dévaványai csapat nyerte a villámtornát

A dévaványai Oldalhá
ló, a budapesti Danár és a
gyomaendrődi Holler csapott
össze december 5-én a Mi
kulás Kupáért a Varga Lajos'
Sportcsarnokban. A villám
tornán néha zenéltek a síp
csontok, főleg a dévaványai
és a hazai focicsapat meccsén.
Kovács Gyula, a verseny szer
vezője (egyben a Holler já
tékosa) elmondta, hogy ezen
az összecsapáson dőlt el az
első hely sorsa. Az Oldalháló
már három góllal ment, de a
gyomaendrődiek ekkor még
kiegyenlítették az eredményt,
a vége aztán 4-3 lett a ványai
csapatnak, így ők vihették
haza a kupát.

A Gyomaendrődi NKSE
csapat mérlege 8 győzelem

és 2 vereség volt a Megyei
I. osztályú bajnokság őszi

szezonjában. Ezzel az ered
ménnyel a kézilabdázók a
tizenegy csapatos tabella
harmadik helyén állnak,
négy ponttal lemaradva a
listavezetőtől.

A Lakatos Tibor irányítot
ta gyomaendrődi kézis lányok
rendre a dobogón végeznek a
Megyei I. osztályú csatáro
zásokban, az őszi eredményt
mérlegeltük atrénelTel.

- Hogyan alakult a már véget
érő őszi évad?

- A felnőtt csapatnak sajnos
az őszi mérkőzéseken négy
alapemberét is nélkülöznie
kellett. A felkészülési tornák
során ketten is tartós sérülést
szenvedtek, szerencsére ta
vasszal már játszhatnak. Két
játékos pedig eligazolt, ők ma
gasabb osztályban folytatják
a kézi labdát, a hírek szerint
ott is jól teljesítenek, helyüket
az utánpótlás fiatal tehetségei

.:.

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@fibermail; fax: 66/610-419

A gondozott kertért , parkért

hajnalban hirdettek győz

test: l. Varga József (Csa
bai Biliárd Klub), 2. Csi
kós Zoltán (Gyomaendrődi

Korona Biliárd Klub), 3..
Salát Mátyás (Csabai Bi
liárd Klub), 4. Tóth Zsolt
(Gyomaendrődi Korona
Biliárd Klub), 5. Dávid Gá
bor (GyomaendrődiKorona
Biliárd Klub), 6. Simcsik
Ferenc (Makk 7 Biliárd
Klub, Mezőberény).

Európa-bajnok, Gyertyános
Gergely VB és EB aranyérmes
válogatott kajakos, Kajner
Gyula többszörös világbajnok
a Kape Kajak képviseletében.
A vendégek között volt még
Vádi András polgármester,

. Scherk László és felesége az
egyesület alapítói, valamint
Dr. Katona Piroska, Sinka
József és Irimiás Róbert.

Baráth Etele köszöntőjé

ben megjegyezte, hogy bár
rendszeresen jár országszerte
kisebb-nagyobb egyesületek
rendezvényeire, ezt a fajta ben
sőséges hangulatot és egymás
sikereinek örülni tudó hoz
záállást ritkán tapasztalta.
Egyedülálló teljesítménynek
nevezte, hogy egy ilyen kis
létszámú egyesület pár éven
belül ilyen mértékű fejlődést

produkáljon.
Az év zárásaként a Kö

rös Kajak köszönetet mond
a gyerekeknek és az edzőknek

az eredményes munkáért, a
szülőknek, a tagságnak és
a vezetőségnek, hogy nem
kevés munkával működtet

ték az egyesületet, valamint
a támogatóknak az anyagi és
erkölcsi segítségért.

Stanc-
és szitaforma,

szitázás

Csatári Zsófia és Csatári
Bence- Bótos Attila-Varga
Gergő-Varga Richárd

Vidékbajnokok: Kiss Csa
ba, Gyarmati Balázs, Tótka
Sándor(3), Lövei Fanni(3) ,
Lövei Kitti(3), Tímár Tímea,
Bela Lili (2), Csatári Zsófia
. Litauszky Gréta, Bótos
Attila,Varga Ric/zárd

Az egyéni pontverseny do
bogósai fiúknál: Tótka Sán
dor, Gel/ai Tamás, Gyarmati
Balázs; lányoknál: Agoston
Kata, Kéri Virág, Lövei Kitti,
Lövei Fanni.

Korosztályos válogatott ke
rettagok: Kiss Csaba ifjúsági,
Tótka Sándor, Gellai Tamás
és Lövei Kitti serdülő, Csatári
Bence kölyök válogatott

A versenyzők edzői: Kovács
Gábor és Kovácsné Kozma
Diána

Az eredmények elisme
réseként a november végi
évadzáró vacsorát megtisztelte
jelenlétével az MKKSZ részé
ről Baráth Etele a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség elnöke,
Angyal Zoltán volt szövetségi
kapitány, Hüttner Csaba az
Ifjúsági és Serdülő Váloga
tott kapitánya, ]{l1';CS Natasa
többszörös olimpiai, világ- és

kiírt Körös Kupa l20-as
egyéni szimpla pontszerző

magyar bábus biliárdverseny
Gyomaendrődön. A sportág
helyi népszerűségére jel
lemző, hogy Várfi András,
polgármester nyitotta meg
az eseményt, amelyre Bé
kés, Csongrád, Bács-Kis
kun megyékből érkeztek a
játékosok. Háromnegyed
napon keresztül folytak a
csatározások, csak vasárnap

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

Először rendeztek pont
szerző UO-as biliárdver
s,enyt a gyomaendrődi Körös
Etteremben (Holler-ban).
Kora reggel már futkároz
tak a golyók az asztalon,
ám a győztes személyét csak
másnap hajnalban lehetett
megtudni.

December 12-én hat aszta
lon 43 nevező részvételével
indult az első alkalommal

Dákóerdőa Hollerban

Minden eddiginél sikere
sebb és mozgalmasabb évet
zárt a gyomaendrődi Körös
Kajak. A 2009-es idényben
19 versenyen számtalan érmet
és pontszerző helyet, II vidék
bajnoki és 9 magyar bajnoki
CÍmet szereztek a verseny
zők. Az országban működő

72 egyesület közül városunk
kajakosai-több nagy múltú és
az összes Békés megyei egye
sületet is megelőzve - 238,5
ponttal a 23. helyen végeztek.
A serdülő fiúk az országos
ranglistán a 4., míg a lányok
a 7. helyen állnak. A válogatott
ba 5 versenyző is bekerült. A
nemzetközi mezőnyben is van
keresnivalója agyerekeknek,
hiszen az EORV-n (Európai
Olimpiai Reménységek Ver
senye) a kin1agaslóan ered
ményes magyar válogatott 22
aranyérméből négyet Körös
kajakos hozott haza.

Az EORV aranyérmesei:
Tótka Sándor (2 arany), Kiss
Csaba (2 arany)

Magyar bajnokok: Tótka
Sándor (négy magyar bajnoki
cím) Kiss Csaba, Gel/ai Tamás
, Lövei Fanni-Lövei Kitti
Agoston Kata- Kéri Virág,
Bela Lili-Litauszki Gr.éta-

Hajnalig tartott a biliárdverseny

A Körös Kajak ismét
az ország legjobbjai között

-'----------------- -----------------
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Térségi Humánsegítő Szolgálat - Gyomaendrőd

Felhívás
egykori ÁFÉSZ dolgozók, tagok felé

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet

családgondozó
munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2010. augusztus 31-ig.

Babos László

A Gyomaendrődi Hírmondó
hirdetési tarifái
111 oldal: 40.000 Ft
1/2 oldal: (27.7 x 16.85) 20.000 Ft
1/4 oldal: (13,4 x 19) 12.000 Ft
1/8 oldal: (13.8 x 9,3) 6.000 Ft
1116 oldal: (6,9 x 9,6) 4.000 Ft
1132 oldal: ( 4,35 x 4,35) 2.000 Ft
1. oldal
100 %-os felár, színes
8. oldal
50 %-os felár, színes

(Lakossági apróhirdetésiikel
egységesen 500forinrérr kö:ö/jiik
maximum 400 karakter teljedelem
ben. Ké/jük. hirdetésiik szövegét
és díját jultassák el szerkes:lősé
giinkbe: Gyomaendrőd. Szabadság
IéI' 1.)

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Katona Józs fMű

velődési Központ. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyüjtemény. Engedé(l'

s~álll: 163/0613-1/2007: Felelős kiadó: dr. Szonda István. S~erkesztő: Var
jú Zoltán. Grafika és nyomdai előkészíTés: Kürti Csaba. (70) 275-5673.
www.agstudio.hu: S:erkes:.tőség: 5500 Gyomaendrőd. Szabad ág tér l.
Telefon/fax: (66) 581-237. elektronikus lel'él: hirmondo@gyomaendrod.
hu. Terjeszti: Fazekas Jánosné vállalkozó. lelefoll: (30) 481-52-32.

Apróhirdetés
Tisztelt Szülőkl
Ki ne szeretné, hogy gyer

meke jobban teljesítsen az
iskolában, és sikerélményekkel
térjen haza az iskolai órákról?
Korrepetálás, felzárkóztatás,
egyéni felkészítő foglalkozá
sok, más-napra, dolgozatra,
versenyekre, középiskolai
felvételire való felkészítés,
tehetséggondozás általános
iskolásoknak. Iskolai dolgo
zatlapok megrendelhetők.

Érd.: 06-30-856-3218

Patainé Mészáros PiroskaDávid Mátyás

Pályázati feltételek:
+ Felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus vagy mentálhigiénés szakember, vagy gyer
mek-és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai
előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár)
+ Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális és/vagy gyermekvédelmi területen szerzett tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: Jó kommunikációs készség, empátia, hatékony problémamegoldó készség, konfliktuskeze
lés.
A beosztás betölthetőségénekidőpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czikkely Erika vagy Pál Jánosné nyújt, a 06/66-282-560
-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
+ Postai úton, a pályázatnak a Térségi Humánsegítő Szolgálat - Gyomaendrőd eimére történő megküldésével
(5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
LI. 271-1/2009, valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
Csatolandó iratok: szakmai önéletrajz és végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. január 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.gyomaendrod.hu
www.gyomaendrodicssk.mlap.hu
www.kszk.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrodicssk.mlap.hu honlapon szerezhet.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról által meghatározott gyermekjóléti
szolgálat családgondozói feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

A múlt száz1J.d második felében jelentős szerepet játszott Gyoma és Endrőd, majd Gyomaendrőd életében az Általáno~
Fogyasztási és Ertékesítési Szövetkezet. . .

Mi néhányan úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne összeállítani egy kiadványt, mely felölelné az AFESZ történetének 50-6C
~vét. Mert úgy tudjuk, tÖliénelem csak abbólle~z, amit leímak. .. . .

De a kiadványelkészítéséhez szükséges az Onök segítsége is. Ezért kérjük, hogy az Onöknél még meglévő - az AFES2
gésze, vagy boltjai, vendéglátó és egyéb egységei alakulásával, építésével, a dolgozó kollektíva tevékenységével kapcsolatos 

dokumentumokat juttassák el részünkre. Ezek lehetnek írásos anyagok, Uegyzőkönyvek, emlékeztetők, alapító okiratok, brigác
naplók), fényképek, stb. A fényképek hátuljára kérjük ráími, lnikor, hol, milyen alkalomból készült és kik vannak rajta. Szíveser'
vesszük azt is, ha néhány mondatban saját korábbi élményeiket papírra vetik és elküldik nekünk. Az eredeti anyagokat, fény
l\.épeket feldolgozás után vissza kívánjuk adni tulajdonosuknak, ezért kérjük azok becsomagolását. A csomagolásra írják rá "
tulajdonos nevét és eimét. Az így elkészített anyagokat az alábbi helyeken kérjük leadni. (Információ: 7045799 Ol telefonon

Endrődön a Dávid élelmiszer boltban. (Gyomaendrőd, Hősök tere 7 sz.)
Gyomán a Tímár panzi~:mellettiLottózóban. (Gyomaendrőd, Fő u. 174 sz.)
Bízunk abban, hogy az Onök segítségével egy tartalmas, színvonalas kiadványt készíthetünk.

Tisztelt Gazdálkodók! Az év folyamán a jogszabályok átdolgozására is sor került, mely
érintette az őstermelői igazolványok kiállításának és megújításának eljárási rendjét.

Őstermelői igazolványok kiváltásának és megújításának változásáróL

Jogszabályok:
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól (a továbbiakban Ket.)
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (a továbbiakban Itv.)
228/1996. (XII.26.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

Hoffman József
falugazdász

"Tájékoztató Ostermelőknek!

A 228/1996. (XII.26.) Korm rendelet 10 §-a alapján az őstermelői igazolvány kiállításáért
az ügyfél által eddig fizetett díj 1000 Ft volt. 2009. október l-től hatályon kívül helyezték
ezt a rendelkezést.
A mezőgazdasági őstermelői igazolvány, mint hatósági igazolvány határozatnak minősül,

és kiállítása a Ket. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárás.
A közigazgatási hatósági eljárási illeték megfizetésérőlaz Itv. rendelkezik.

A gazdálkodónak 2009. október Ol-től az új őstermelői igazolvány kiállításáért és az
értékesítési betétlap kiállításáért (őstermelőiigazolvány érvényesítés) is 2200 Ft-ot
kell fizetnie illetékbélyeg formájában melyet a postán is meg lehet vásárolni.

Felhívom a ga:z;dálkodók. figyelmét, hogy az érvényesítéshez is ki kell tölteni az
"ADATNYILVANTARTO LAP"-ot. Az adatlap beszerezhető a falugazdász iroda
várótermében.

ken - nyílászáró cserékre
is sor kerül. Befejeződötta
gyalogos aluljáró létesítése,
felújításra kerültek az állo
máson található vízfolyások
műtárgyai is.

Befejezés előtt áll a Hár
mas Kőrös hídjainClk kor
szeríísítése is.

Mezőtúr-Gyoma állomá
sok közötti nyílt vonal:

Befejeződött Mezőtúr 
Gyoma állomások között a
vonali vágányok vágányzárt
igénylő felújítása. Megépült
a Nagylapos és Gyoma állo
mások közötti új bal vágány
új biztosítóberendezéssel és
villamos vontatásra alkalmas
korszerűsített állapotban.
Nagylapos állomás meg
szüntetésre került az átépítés
során. A vasúti forgalom ru
galmas lebonyolítás végett
egy új forgalmi kitérő léte
sült. Nagylapos megállóhe
lyen lett kulturált utazási
feltételeket biztosító peron,
kényelmi létesítmények és
utas tájékoztató és megfi
gyelő rendszer létesítésével.
Az érintett vonalszakaszon
a gyalogos átjárók bontás
ra kerülnek és helyettük új
átjárók készülnek, korszerű
elemes burkolattal és burkolt
csatlakozó utakkal.

A felsővezetéki hálózat
teljes egészében átépült. A
vonalszakaszon korszerű

sítésre kerültek a távközlő

berendezések, új táp és vo
nal kábel létesült valamint a
vonal biztosítóberendezése
is megújult.

Érkezett
azajándék
GyomaendrődVáros Önkor

mányzata karácsonyi csomagot
adott az 1936. és azt megelőző
évben született helyi lakosok
nak. Az ajándékot házhoz is
szállították, amennyiben nem
volt elérhető a címzett, akkor
a városházán lehetett átvenni
a meglepetést. Összesen 1573
db csomag került kiosztásra,
egyenként körülbelül 1500 Ft
értékben.

A Nemzeti Infrastruktú
ra Fejlesztő Zrt. december
9-én tájékoztatta szerkesztő

ségünket a Gyoma-Mezőtúr .
közötti vasútvonal, illetve
a gyomai állomás jelenlegi
helyzetérőL

Gyoma állomás:
November hónapban

Gyoma állomás tenderben
előírt vágány átépítési mun
kái befejeződtek, beleértve a
vágánykorszerűsítéssel érin
tett kitérők és az állomáshoz
csatlakozó rövid vágánysza
kaszok korszerűsítését is. Az
átépítéssel új korszerű pero
nok létesítése is befejeződött

a kulturált utazást elősegítő
kényelmi és balesetvédelmi
tartozékok létesítésével és
új perontetők építésével.
A felsővezeték átépítése
és korszerűsítése a vasúti
vágányhálózat átépítésével
párhuzamosan történt.

Az ál!omáson elkészül az
új térvilágítás, a központi
állításba bevont kitérők vil
lamos fíítésével.

A biztosítóberendezés
átalakítására is sor került a
jelenlegi igények nek meg
felelően és új korszerű utas
tájékoztató rendszer is lé
tesült az állomáson. A kör
nyezetvédelmi előírásoknak
megfelelően - a keletkező ká
ros vasútüzemi zaj terhelés
mérséklésére - új zajvédelmi
fal építése is befejezés előtt

áll, illetve a passzív zajvé
deImi követelményeknek
eleget tevő - mérésekkel
alátámasztott helyszíne-

Roboghatnak a vonatok

-'---------------- ---------~-------
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Vállalunk:

- Egyedi naptár és pólók készítését fotóról

- Fénymásolást

- Iratfűzést

- Bélyegzőkészítést

- Filmkidolgozást

Tel.: 70/230-1883

Kreatív foglalkozásainkra várjuk az érdeklődőket.

Január 9., január 16., január 23., január 30.
Részletes program a későbbiekben.

Gondold ki, készítsd el! Kézműves bolt és műhely

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

Papír, írószer, nyomtatványok, játékok, ajándéktárgyak.

KREATÍV KUCKÓ

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

alapanyagok, kellékek ötletek

Termékeink széles választékával
segítjűk ötletei megvalósításában

-
Tányéros tévé, bárhol az országban
Bronze csomag 29, Silver csomag 40 magyar nyelvű műsorral akár 3beltéri egységgel!

upcdili
--....- ".-...---. Most a bekötéstől számítva

HÁROM HÓNAPIG
INGYENI

Gyomaendrőd Mikes út Fő út sarok (a Narancs Turi mellett)

..' " "POHARAK, BOGREK, VAZAK, JA EKOK
, , "

GYERTYAK, EDENYEK, DISZTARGYAK
" " ",ORAK, HAZTARTASI CIKKEK, MUANYAG ARU

J<4..~ é~ még sok ~á . J<4..~
~ MaJdnem minden ~

Az. ajánlat részleteirőla belépési/egyszeri díjakről keressen bennünket

Te/el7Jax Távköz/éstechníka
Békéscsaba (?yóni G u. 6. Tel.:66/442-755

Mobil:20/3"37-B010· 20/9-629-6B1

I

I

~.

hírek

I

BékéS

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

Ingyenes

Klfkk oz infóért!"

Január 30. 16 óra Katona József Művelődési Központ

RUMBA TÁNCCSOPORT FÉLÉVZÁRÓ BEMUTATÓ

Január 17. Katona József Művelődési Központ

CIMBALIBAND ZENEKAR KONCERTJE

Január 9-10. Varga Lajos Sportcsarnok

GALAMBKIÁLLÍTÁS. .
A V~243 GYOMAENDRŐDI EGYESÜLET, AZ AMERIKAI ÓRIÁSPOSTA
FAJTAKLUB, A MAGYAR AUTOSEX TYÚKGALAMB FAJTAKLUB, AZ
ORPINGTON NAGYTESTŰBAROMFI FAJTAKLUB, A TÖRPE COCHIN,
A KELET-ÁZSIAI SELYEMTYÚK, A TÖRPE LÁBTOLLAS, BÓBITÁS-FAJ
TAKLUB KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA

AJÁNLÓ 2010. január
Január 04. és 11. 8-12 óra között Katona József Művelődési Központ

VÉRADÁS I,:

Minden kedves olvasónak sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kíván a lap szerkesztője,

kiadója és a Katona József MűvelődésiKözpont,
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény

minden munkatársa.

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