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Gyógyszerek, gyógytermékek, 
gyógyászati segédeszközök forgalmazása. 

Vérnyomás- és vércukorszint mérés.

közéleti havilap V. évfolyam, 3. szám • 2011. március

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

gépi f űny írása. gépi f űny írása. 

Fák gallyazása, Fák gallyazása, 

gallyaprításgallyaprítás egész évben,  egész évben, 
akár éves szerződéssel is.akár éves szerződéssel is.

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

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

800 ezer forint értékű 
felszereléssel gyarapodott a 
Gyomaendrődi Mentőállomás. 
A sürgősségi ellátáshoz el-

engedhetetlen készlet a helyi 
lakosok, vállalkozók, intézmé-
nyek adományaiból folyt be. A 
csomagban az életmentéshez 

nélkülözhetetlen defi brillátor 
is helyet kapott.

Folytatás a 3. oldalon

Rendkívüli ülést tartottak 
február 15-én a gyomaendrődi 
képviselők, melynek legfonto-
sabb napirendi pontja az idei 

költségvetés volt. A módosító 
javaslatokkal tarkított ülésen 
a képviselő testület végül 9-2 
arányban elfogadta a 2011-es 

büdzsét, melynek értelmében 
a város 4 milliárd 26 millió 
forintból gazdálkodhat.

Folytatás a 4. oldalon

A Gyomaendrődi Judo 
Klub versenyzője, a 70 
kg-os súlycsoportban sze-
replő Siroki Ibolya ifjúsági 
magyar bajnoki címet szerzett 
Budapesten. 

Folytatás a 6. oldalon

A közeljövőben, akár 
két kikötő is létesülhet 
Gyomaendrődön. Természe-
tesen mindkét településrészen 
a Hármas-Körös partjára ter-
vezik a létesítményeket.

Folytatás a 3. oldalon

Defi brillátort kaptak a mentősök

PROGRA MAJÁNLÓ

Március 10. - 10.00 órától
Katona József Művelődési Központ

Az „Őszidő” Nyugdíjas Klub Nőnapi és 
március 15-i rendezvénye

Március 12. - 9.00 órától
Varga Lajos Sportcsarnok

Körös Kupa – kézilabda mérkőzések

Március 15. 10.00 órától
Gyomaendrőd Szabadság tér

Városi ünnepség az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc emlékére

Március 22. 
A Szegedi Miniszínház gyermekelőadásai

Katona József Művelődési Központ
10.00 óra Sivatagi show
14.00 óra Fehér farkas

Belépő: 300,- Ft

Április 5. 10.00 órától
Katona József Művelődési Központ

Bor – és KolbászversenyTel: 30/436-5975Tel: 30/436-5975
E-mail: katona.gyorgy@invitel.huE-mail: katona.gyorgy@invitel.hu

Két kikötőt is kaphat a város
Osztoznának a településrészek

Siroki Ibolya magyar bajnok
Az egész mezőny fejet hajtott a cselgáncsozó előtt

Főszerepben a költségvetés
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Főszerepben a költségvetés
A képviselők elfogadták a 2011-es büdzsét

Zsúfolt „nézőtér” előtt 
vitatták meg a gyomaendrődi 
képviselők a helyi büdzsét, 
hiszen sok intézményt és 
vállalkozást érintett a város 
költségvetési tervezete. 
Várfi  András polgármester  
elmondta, hogy a megszorítás 
helyett inkább a takarékos 
jelzőt használná, de a lényegen 
ez nem változtat: a normatív 
állami hozzájárulási rendszer 
átalakítása miatt, kevesebb 
pénzből kell gazdálkodnia 
a városnak. A polgármester 
beszédében hangsúlyozta, 
hogy a 2011.évi költségvetés 
koncepciójának előkészítése 
- a választások miatt - az 

előző évhez képest jóval 
később kezdődött meg. A 
tervezet egyik legfontosabb 
irányelvének a 2010-ben 
ellátott feladatok megtartását, 
megőrzését tekintették, melyet 
a költségek csökkentése 
mellett is biztosítani kell. A 
város továbbra sem kíván 
kölcsönt felvenni, ám a 
decemberben ismertetett 
koncepció jelentős hiányt 
tartalmazott - úgy működési, 
mint fejlesztési oldalon -, ezért 
az év elején még folytak a 
költségvetési egyeztetések 
a város intézményeinek 
vezetőivel, valamint a 
képviselő-testület tagjaival a 

költségcsökkentés érdekében. 
Az egyeztetések során az 
intézmények szerkezeti 
átalakításának több lehetséges 
alternatívája is felmerült 
megoldásként, de a dolgozói 
létszám csökkentésével 
járó átszervezés hosszabb 
előkészítést igényel - tette 
hozzá a polgármester. Az 
ülésen több képviselő is 
felszólalt és javaslattal állt 
elő, melyek alapján néhány 
ponton módosították, 
majd végül elfogadták a 4 
milliárd 26 millió forintos 
költségvetést(CSR).

Gyilkosság a városban
Az idős férfi t házában ölte meg egy fi atalember

Február 18-án hajnal-
ban gyilkosság történt 
Gyomaendrődön. Egy fi a-
talember korábban együtt 
italozott egy idősebb férfi val. 
Később külterületi kertes 
házában megtámadta és 
olyan súlyosan bántalmazta, 
hogy az idős férfi  a helyszí-
nen életét vesztette.
A rendőrség ügyeletére egy 
hölgy tett bejelentést, aki 
elmondta, hogy tudomása 
szerint egy idős férfi t leütöttek, 
és a cselekményt a fi a követte 
el. Az ő kérésére telefonál. A 
Szarvasi Rendőrkapitányság 
Gyomaendrődi Rendőrőrsének 
munkatársai azonnal a 
helyszínre mentek. A 
bejelentés tartalma valósnak 
bizonyult, az őrs és a 
Szarvasi Rendőrkapitányság 
munkatársai értesítették 
a megyei főkapitányság 
készenléti szolgálatát. 
Adatgyűjtés kezdődött, 
és a bejelentést követően 

nem sokkal kiderült, hogy 
az egyik gyomaendrődi 
szórakozóhelyen két helyi 
fi atalember együtt italozott 
egy idős férfi vel. Látták, hogy 
az idős férfi nél van valamennyi 
pénz. Miután a férfi  távozott 
a vendéglátóhelyről, a két 
fi atalember úgy döntött, 
hogy egyikük utána megy, 
és elveszi tőle a pénzt. A 
fi atalember az idős férfi t 
annak külterületi kertes 
házában támadta meg, és 

olyan súlyosan bántalmazta, 
hogy a férfi  a helyszínen 
életét vesztette. Később a 
vele együtt italozó társának 
elmondta, hogy mi történt. 
Felismerték cselekményük 
súlyosságát, és úgy döntöttek, 
hogy értesítik a rendőrséget. 
A Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi 
Osztálya mindkét fi atalembert 
őrizetbe vette, és elrendelték a 
nyomozást, melybe szakértőt 
is bevontak.

nem sokkal kiderült hogy olyan súlyosan bántalmazta

Kívül-belül megújult 
a gyomaendrődi önkormányzat

Nemcsak a gyomaendrődi 
önkormányzat épülete, 
hanem maga a szervezeti 
működés is több helyen 
megújult a közelmúltban. 
A nagyrészt pályázati 
forrásból megvalósuló 
fejlesztéseket mutatták be 
február 4-én a városban.

Várfi  András a két pályázat 
(Polgármesteri Hivatal 
szervezetfejlesztése Gyoma-
endrődön, Városi örökség 
megőrzése Gyomaendrődön) 
már megvalósult eredmé-
nyeit ismertette, majd az 
adott területek szakértői 
vázolták a lényegi 
elemeket. A polgármester 
szerint a 21,5 millió 
forintos szervezetfejlesztés 
elengedhetetlen volt az 
önkormányzat életében. 
Mint mondta, a nem korszerű 
struktúra, az elavult működési 
folyamatok nehezítették 
nemcsak a munkatársai, hanem 
a lakosság mindennapjait is. 
Az Európai Unió által 19,7 
millió forinttal támogatott 
projekt egyben új szoftverek 
beszerzését is lehetővé tette, 
amivel lényegesen javult és 
hatékonyabbá vált a szervezet 
működése. Szorosan ehhez a 
témához kapcsolódott Megyeri 
László beszámolója, aki az 
informatikai fejlesztésekről 
beszélt. Az aljegyző külön 
kiemelte az okmányirodában 
már tavaly bevezetett 
ügyfélhívó rendszert, 
amivel csökkent a lakossági 

várakozási ideje, de szót ejtett 
az önkormányzat megújuló 
weboldaláról is. Dr. Csorba 
Csaba előadásában kiemelte, 
hogy a korábbi döntéshozatali 
folyamat mindenképpen 
változtatásra szorult. 
Gyomaendrőd jegyzője 
hozzátette, hogy csökkent 
az önkormányzat anyagi 
erőforrása, így a hatékonyság 
sokkal hangsúlyosabb szerepet 
kapott. Ennek kapcsán 
megemlítette azt, hogy a 
képviselők nemrégiben új 
laptopot kaptak, így az 
információkat, előterjesztések 
már digitális formátumban 
jutnak el hozzájuk, ami éves 
szinten több tízezer, akár 50 
ezernyi papír kinyomtatását 
tette szükségtelenné. 
Liszkainé Nagy Mária a 
Polgármesteri Hivatal, a Kner 
Imre Gimnázium, a Szabadság 

tér és a Hantoskerti-holtág 
mellett fekvő sétány felújítását 
vázolta a jelenlévőknek. A 
városüzemeltetési osztály 
vezetője az összesen 58 
millió forintos, ebből 
50 millióval az EU által 
támogatott beruházások 
kapcsán hangsúlyozta, 
hogy egy szebb településkép 
kialakítása volt a cél, ami a 
városba látogató turisták 
számára jelenthet nagyobb 
vonzerőt. A helyi lakosoknak 
pedig biztosítottá vált egy 
kellemes kikapcsolódást is 
biztosító városközpont.
Az esemény végén a 
meghívottakat kalauzolták 
körbe a megújult 
önkormányzati épületben, 
a közelben lévő Kner Imre 
Gimnáziumban, valamint a 
Szabadság téren.
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Nagyné Perjési Anikó 
nyerte az időközi választást

Alacsony részvétel 
mellett zajlott le a február 
19-i, gyomaendrődi időközi 
választás, az urnákhoz a 
választásra jogosultak 26,8 
%-a járult. A hivatalos 
végeredmény szerint a 
függetlenként induló Nagyné 
Perjési Anikó kapta a legtöbb 
voksot (213 szavazat, ami 52,6 
%-ot jelent), Gellai Imrére 
(Fidesz-KDNP) 186-an 
szavaztak, míg Illés Jánost 

(független) 6 helyi lakos 
támogatta. A választással 
eldőlt, hogy ismét 12 tagú 
lesz a képviselő-testület, 
amibe egyaránt 5-5 főt delegál 
a Fidesz-KDNP és a Körösök 
Vidékéért Egyesület, egy 
jobbikos és most már egy 
független tagja van. A február 
19-i voksolást azért kellett 
kiírni, mert Dr. Busai György 
visszaadta mandátumát.

Kedves Olvasóink!

Sajnos lapunk utolsó nyom-
tatott példányát tartják ke-
zükben. A képviselő-testület 
februári döntése alapján meg-
szűnt a Gyomaendrődi Hír-
mondó havonta megjelenő 
önkormányzati tájékoztató új-
ság fi nanszírozása.

Gyomaendrőd életében 
először nem lesz nyomtatott 
tájékoztató lapja a városnak. 
Fellapozva a Gyomaendrődi 
Híradó 1982. május hó 1. szá-
mát, az első oldal főcíme ez 
volt: ”Éljen május 1. a mun-

kásosztály nemzetközi ün-
nepe! Gyomaendrőd közös 
jövője”. Ebben az első pél-
dányok között megjelenő 
számban Varga Zsigmond or-
szággyűlési képviselő a fi a-
tal Gyomaendrőd lehetőségeit 
taglalta. Cikkében az összefo-
gásra és az együtt gondolko-
dásra hívta fel a fi gyelmet és 
nyugalomra intette az egyesü-
lés ellenzőit. Írásában így fo-
galmazott: „Nem elég kesergő 
nosztalgia, több kell, a cselek-
vő építő hazafi ság, a jövőt látó 

értelem.”.
Bízok abban, hogy a lakos-

ság tájékoztatása a város dol-
gairól nem szenved csorbát és 
abban is, hogy a jelenlegi gaz-
dasági helyzet megoldásával 
újra elindulhat a városi lap. 
Addig is -online formában- az 
aktuális híreket a város hon-
lapjáról elérhetővé tesszük és  
gondoskodunk a lakosság tá-
jékoztatásáról.

Tisztelettel: 
Dr. Szonda István 

felelős kiadó

Búcsú a Gyomaendrődi Hírmondótól?

Március idusára készül az 
ország. Néhány nap múlva 
nemzeti lobogók jelzik min-
denfelé a nagy ünnepet,  és 
kokárdás felnőttek és gyerme-
kek emlékeznek a dicső forra-
dalomra és szabadságharcra. 
Több ünnepi szónok idéz a 
12 pontból, sőt gyermekek 
ajkán is elhangzik, az 1 pont, 
mely így szól:

”1. Kívánjuk a sajtó szabad-
ságát, a cenzúra eltörlését.”

Ugyanakkor Gyoma-
endrődön egy városi lap 
utolsó száma jelenik meg.

GYOMAENDRŐDI 
HÍRMONDÓ - KÖZÉLE-
TI HAVILAP, V. évolyam 
3. szám felirattal.

Az ok, legalábbis azok 
szerint a képviselők szerint 
, akik nem támogatták a új-
ság  további megjelenését 
a költségvetés szűkössége 
miatt van. 

Én és még többen vagyunk 
Gyomaendrődön, akik úgy 
gondoljuk, hogy fontos az em-
berek folyamatos és korrekt 
tájékoztatása. A demokrácia 
csak akkor lehet teljes, ha az 
állampolgárok megfelelő in-
formációk birtokában részt 
tudnak venni a közéletben. 

Remélem, hogy az ingye-
nesen, minden postaládába 
eljuttatott írott sajtó hiányoz-
ni fog. Addig is míg ismételt 
megjelenésére nem lesz mód 

az elektronikus megjelenések 
szolgálhatják a helyes, pontos 
tájékoztatást.

Várfi  András
polgármester
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Defi brillátort kaptak a mentősök

Az Országos Mentőszol-
gálat Alapítvány még tavaly 
kezdte meg azt az adomány-
gyűjtést – egyebek mellett 
– Gyomaendrődön is, ahol 
a helyi lakosok, vállalkozók 
segítségét kérték. Kalmár 
Klára, az alapítvány iroda-
vezetője a Gyomaendrődi 
Mentőállomáson kérdé-
sünkre elmondta, hogy az 
összegyűlt, mintegy 800 ezer 
forintból egy defi brillátort, 
két pulzoximétert(a pulzus 
mérése mellett szúrás nélkül 
láthatjuk a vér oxigéntelített-
ségét – szerk.) és két darab 
sürgősségi ollót tudtak átadni 

a helyi szakembereknek. Mint 
mondta, az adakozók között 
volt olyan, aki pár száz fo-
rinttal tudott segíteni, de szá-
zezrekkel is támogatták mun-
kájukat a gyomaendrődiek. 
Hozzátette: az országban is 
ritka az olyan hozzáállás, amit 
itt tapasztalt. Rávai Bélától 
megtudtuk, hogy óriási segít-
ség számukra a most átadott 
felszerelés. Az állomásvezető 
érdeklődésünkre közölte: az 
alapítvánnyal történő koráb-
bi egyeztetésünk során sze-
rettük volna elérni, hogy a 
számunkra legszükségesebb 
eszközökkel bővülhessen 

állományunk.  Az adomá-
nyokat rögtön ki is próbál-
ták az állomás szakemberei, 
egyedül a defi brillátorra nem 
volt jelentkező. Az újraélesztő 
készüléket éles helyzetben is 
minél ritkábban használnánk 
– tették hozzá a mentősök.

Falopásért három nap elzárás

A Szarvasi Rendőrka-
pitányság Gyomaendrődi 
Rendőrőrse tulajdon elleni 
szabálysértés elkövetése miatt 
indított eljárást egy 24 éves 
gyomaendrődi férfi  ellen, aki 
2011. február 16-án a kora 
esti órákban a Hármas-Körös 

folyó árteréből lopási szándék-
kal a kerékpárjára pakolt kb. 
80 kg száraz fűz- és nyárfát. 
A cselekményt észlelte egy 
gátőr, akinek a felhívására a 
férfi  lepakolta a kerékpárról a 
fát és a helyszínről eltávozott. 
A Gyomaendrődi Rendőrőrs 

járőrei elfogták, majd szabály-
sértési őrizetbe vették az el-
követőt. A Szarvasi Városi 
Bíróság 2011. február 18-án a 
gyomai férfi t lopás elkövetése 
miatt 3 nap elzárásra ítélte. 
Az ítélet jogerős.

Két kikötőt is kaphat a város
Osztoznának a településrészek

Amennyiben a tervek va-
lóra válnak, öt éven belül két 
kikötővel is gazdagodhat a te-
lepülés. Információink szerint 
az endrődi részen magánerő-
ből, míg a gyomai területen 
önkormányzati támogatással, 
valamint pályázati pénz fel-
használásával épülhetnek meg 
a kikötők. Utóbbit a gyomai 
közúti híd közelében terve-
zik megépíteni, a létesítmény 
az idegenforgalom növelése 
mellett a helyi Körös Kajak 
SE munkáját is segítheti. 
Gellai Imre elmondta, hogy 
az érintett területen már ke-
zelésbe kaptak egy 23X230 

méteres területet. A kajako-
sok elnöke hozzátette, hogy a 
sportolók tavaszi-őszi felké-
szülését nagyban segíthetné, 
amennyiben a folyón hosszú 
távon is tudnának edzeni. – A 
tervek szerint a Körös Ka-
jak SE non-profi t társaság-
ként üzemeltetné a gyomai 
kikötőt. Korábban felvettük 
a kapcsolatot a békési és 
köröstarcsai kikötők terve-
zőjével. Úgy néz ki, hogy itt 
hasonló lehetőségek vannak, 
mint Köröstarcsán, valószí-
nűleg az ottanival több helyen 
egyező, medencés csónak- és 
kishajókikötőt lehetne létesí-

teni Gyomán – tudtuk meg 
Gellai Imrétől.  Az érintett 
tervet már vizsgálta a Kö-
rös-vidéki Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság is, 
a szakemberek nem emeltek 
kifogást a koncepció ellen, de 
felhívták a fi gyelmet, hogy a 
Hajózási Felügyelettel szüksé-
ges egyeztetni az ügyben.

Új tűzoltókocsit kaptak a lánglovagok

Rendhagyó képviselői 
ülést tartottak február 24-én 
Gyomaendrődön, melynek 
keretében bemutatták a he-
lyi önkéntes tűzoltóság új 
gépkocsiját.

Gyomaendrőd új tűzoltó-
autója 7 milllió forintba 
került, melyből 4 millió 
forintot az önkormányzat a 
Kállai-hagyatékból bocsátott 
rendelkezésre, 2 milliót helyi 
egyesületek ajánlottak fel és a 
fennmaradó 1 millió forintot a 
város költségvetéséből fi zette 
ki az önkormányzat.  A testületi 
ülésen 35 napirendi pontot 
vitattak meg a képviselők, 
elfogadták egyebek mellett a 
Határ Győző Könyvtár tavalyi 
évre vonatkozó beszámolóját, 
elutasították azonban a 

Gyomaszolg Kft. kérését, 
mely szerint az önkormányzat 

3,4 millió forintot utaljon át 
részükre.

Jubileumi Sváb Batyus Bál

10. alkalommal rendezték 
meg a Sváb Batyus Bált a vá-
rosban, február 5-én a Katona 
József Művelődési Ház volt 
a helyszíne az eseménynek. 
Gschwindt Mónika elmondta, 
hogy évről-évre sikeres a ren-

dezvény, többnyire azok vesz-
nek részt rajta, akik korábban 
már többször báloztak együtt. 
A helyi Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnökhelyette-
se hozzátette, hogy Békésről, 
Mezőberényből, Gyuláról, 

Elekről is érkeztek vendégek. 
A zenét a szokásokhoz híven 
a Baranya Sramlizenekar szol-
gáltatta,  miközben a Városi 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény diákjai színesítet-
ték a műsort.

Inter Nyelvstudió

   Angol, német olasz eszperantó
                      (Már 700Ft/órától)

  06-20/947-1603, info@internyelvstudio.hu

    Tanfolyamindítás: márc. 07.  Nysz:21381-2007

KIDS CLUB – angol klub 5-9 éveseknek egész évben!

MUNKANÉLKÜLIEKNEK támogatás igényelhetõ!

Megszabadulhatunk az amalgám tömésektől

Manapság a fogászati 
tömések során a fogorvosok 
sokkal szívesebben használnak 
kompozit tömőanyagot, mint 
a régi idők jól bejáratott 
amalgám tömését. Ennek fő 
oka nem csak az újfajta fehér 
tömőanyag esztétikusságában 
rejlik, hanem abban is, 
hogy utóbbi összetétele 
nem tartalmaz egészségre 
káros összetevőket. Ezzel 
szemben az amalgám tömés 
bizonyítottan negatív hatással 
van az egészségre, ugyanis a 
benne levő higany különböző 

ételek és italok hatására 
feloldódhat és a szervezetbe 
jutva nagy károkat okozhat. 
Sokan pontosan emiatt minél 
hamarabb eltávolíttatják 
régi tömésüket és kompozit 
típusúval helyettesítik, 
azonban az emberek 
jelentős többsége ezt anyagi 
megfontolásból, vagy idő és 
információ szűkében nem 
teszi meg. Számukra nagy 
lehetőségként szolgálna egy 
olyan kezdeményezés, ami a 
régi tömések kicserélését is 
céljául tűzi ki. Jelenleg ennek a 

megvalósításáról egyeztetnek 
a szakemberek, amennyiben 
a tárgyalások során létrejön 
az együttműködés, akkor a 
teljes magyarországi lakosság 
számára költségmentesen 
biztosítanák a régi tömések 
cseréjét.

Mik a tipikus fogyókúra hibák?

A fogyókúra sikere na-
gyon sok tényezőn múlik, 
és néhány alaphibát szinte 
mindenki elkövetett már. 
Lássuk, mik is ezek!

1. Ne remélj azonnali meg-
oldást! Ha rekordsebességgel 
akarsz lefogyni azért, mert 
valami szuper reklámot lát-
tál, és pár kapszula sok-sok 
mínusz kilót ígér, sajnos nem 
fog menni. Hirtelen felindu-
lásból sose fogj neki, mert 
először fejben kell eldönteni 
és rákészülni, hogy leadod a 
súlyfelesleged. Azonnali meg-
oldás nem létezik, ráadásul 
minden egyéb energia befek-
tetés nélkül. 2. Ne hagyd ki a 
szervezeted felkészítését! Ha 
valaki szeretne megszabadulni 
a súlyfeleslegtől, akkor nem 
is fogyókúrát kell tartania, 
hanem életmódot váltani. Ezt 
a döntést először komolyan el 
kell határozni, majd pedig fel 
kell készíteni a szervezetet. A 
túlsúlyosak ugyan általában 
sokat esznek, de az összete-
vők nincsenek egyensúlyban, 

ételeik főként szénhidrátot és 
zsírt tartalmaznak; a vitami-
nok és a fehérjék pedig nem 
megfelelő mennyiségben ke-
rülnek be a szervezetükbe. 
3. Drasztikusan ne vonj meg 
magadtól semmit! A draszti-
kus fogyókúra sokszorosan 
megbosszulja magát! Ha 
például úgy döntesz, hogy 
egyáltalán nem eszel szén-
hidrátot, akkor néhány nap 
alatt viszonylag gyorsan meg-
indul a súlycsökkenés, ám a 
szervezeted nem bírja sokáig 
a megvonást, „fellázad” és 
„követeli” a szénhidrátot. 
Ekkor habzsolni kezded a 
korábban megvont ételeket, 
és végül nem lesz sikerél-
mény, mert a leadott kilók 
azonnal visszaszaladnak. 4. 
Kerüld el a jojó effektust! A 
jojó effektus épp a draszti-
kus megvonás miatt alakul 
ki, aminek egyik hátulütője, 
hogy kudarcélményt okoz, 
tehát lelkileg negatív irányba 
visz. Ám a másik, sokkal fon-
tosabb hátránya, hogy a szer-

vezetednek nagyon rosszat 
teszel. Felborítod a korábban 
megszokott rendszert, ettől a 
tested ide-oda kapkod. 5. Ne 
hagyd befejezetlenül a fogyó-
kúrát! A sikeres fogyókúra 
kulcsa, hogy ne csak lefogy-
ni, hanem életmódot váltani 
akarj, amelyben nagy szerepet 
kap a mozgás és a kiegyensú-
lyozott étrend. Akkor tudod 
hatékonyan leadni a fölösle-
get, ha először felkészíted a 
szervezeted, majd kevesebb 
szénhidrátot viszel be (de nem 
vonod meg teljesen!), végül 
pedig – ha elérted a kitűzött 
célt – nem kezded el azonnal 
habzsolni a fogyókúra során 
minimális mennyiségben 
fogyasztott ételeket, vagy a 
csökkentett szénhidráttar-
talmú étkek helyett a teljes 
szénhidráttartalmúakat. Fo-
kozatosan kell visszaállítani 
a szervezetet, ám nem a ko-
rábbi, féktelen „dőzsölésre”, 
hanem egészségesebb étkezési 
szokásokra! 
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Új bölcsőde nyílt Gyomaendrődön

Februárban egy új, 24 
férőhelyes óvodát adtak át 
Gyomaendrődön – tájékoz-
tatta szerkesztőségünket a 
kivitelezést végző cég veze-
tője, Nagy Zsolt. 

Még 2009-ben nyújtották 
be azt a pályázatot, ami 90%-
os állami támogatás mellett 
nyújtott lehetőséget a közel 
50 milliós beruházáshoz. 
Az épület kivitelezése 2010. 
szeptember 6-án kezdődött 
és három hónap múlva már a 
műszaki átadás is megtörtént. 
2011. február 11-én ünnepé-
lyes keretek között adták át a 
Gyermekliget Óvodai Oktató 
Nonprofi t Kft. által építtetett 
24 férőhelyes bölcsődét. A 
pályázat sikeres megírása 

Porubcsánszki Sándorné ér-
deme. Az önerőt Márjalaki 
József segítségével az Endrőd 
és Vidéke Takarékszövetke-
zet biztosította.  A generál 
kivitelezést a helyi Insula 
Bau Kft. végezte Nagyné 

Perjési Anikó vezetésével. 
Szabó Istvánné, az intézmény 
vezetője kiemelte Vajda Jó-
zsef asztalos munkáját és a 
COLOR SHOP segítségét a 
játékok beszerzésében. 

Rózsahegyis hírek
Nagy volt a nyüzsgés feb-

ruárban a Rózsahegyi Kál-
mán Kistérségi Általános 
Iskolában, több program-
mal is várták a nebulókat. A 
Matematikában Tehetséges 
Gyermekekért Alapítvány 
(MATEGYE) az idén is meg-
hirdette a Zrínyi-Gordiusz 
kétfordulós matematikaver-
senyt.  Már évek óta az iskolát 
kérik fel a verseny szerve-
zésére és lebonyolítására, 
idén 88 tanuló vett részt az 
eseményen. A farsangi mu-
latságból sem maradhattak ki 
a diákok. Most elijesztjük a 
telet – gondolták az alsósok, 
és jelmezbe öltözve vonul-
tak fel a tornateremben. A 
sok hercegnőtől és tündértől 
nem is ijedt volna meg a tél, 
de a kalózok, indiánok, va-
rázslók és szörnyek tényleg 

rémisztőek voltak. Hogy a 
derültség nagyobb legyen, 
a tanítók baromfi udvarként 
próbáltak elvegyülni a díszes 
társaságban. A tanulók a mű-
vészi vénájukat is kipróbálhat-
ták. Új tagokkal egészült ki 
a Bibuczi zenekar – legalább 
is átmenetileg – mert szinte 
minden hangszerhez találtak 

olyan önként jelentkezőt, aki 
sikerrel szólaltatta meg. A 
gitár, bendzsó és a fúvósok 
zenéjét hallva nem is ültek 
tovább a gyerekek. Eljártak 
egy vidám „kacsatáncot”, és 
meneteltek, mint a katonák. 
A végén még a rock’n rollt 
is megpróbálták.

Merre tovább?

A Kis Bálint Általános Is-
kola és Óvoda a 2011/2012-es 
tanévben három első osztályt 
kíván indítani, az osztályfő-
nökök Baráth Ella (Ella néni); 
Orbán Józsefné (Rózsika néni) 
és Szabadosné Horváth Ilona 
(Ilike néni) lesznek. A leendő 

elsősök szülei március 22-én 
kaphatnak felvilágosítást az 
iskolában. Az iskola színes 
életébe, az ott folyó nevelő-
oktató munkába március 
28-29-én, 8 és 11 óra között 
nyerhetnek betekintést a nyílt 
napok keretében az érdek-
lődők. Lesz „sulikóstoló” 
is április 1-én, az oktatási 
intézménybe való beiratko-
zás három napon keresztül 
lehetséges, április 4-től 6-ig, 
ugyanebben az időpontban 
lehet beiratkozni a Száz-
szorszép Óvodába is. Itt is 
lesz lehetőség megismerni 

a közösséget (március 28-
29-én), április 1-én pedig 
„ovi-kóstolót” tartanak. Az 
óvoda tájékoztatása szerint 
megkülönböztetett fi gyelmet 
szentelnek a hagyományok 
ápolásának, a környezet meg-
ismerésének, az egészséges 
életmódra való nevelésnek, 
de hangsúlyos szerepet kap-
nak az élményekben gazdag 
programok és a tevékenység-
központúság is, ahol a gye-
rekek tapasztalatszerzésen 
keresztül ismerhetik meg az 
őket körülvevő világot.

Újabb források nyíltak meg 
a foglalkoztatás bővítésére

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi kirendelt-
ségének vezetője – Tímárné Buza Ilona – tájékoztatta lapunkat az idei pályázati lehe-
tőségekről: 

1. Munkahelyteremtő beruházások támogatása
 A Nemzetgazdasági Minisztérium a Munkaerő-piaci Alap (MPA) foglalkoztatási 

alaprész 2011. évi központi keretéből idén 5 milliárd Ft támogatási keretösszeggel hir-
dette meg pályázatát, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások vissza 
nem térítendő támogatása céljából. 

A pályázók köre: gazdasági társaságok, vállalatok, állami vállalatok, szövetkezetek, 
egyéni vállalkozások, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fi óktelepei és 
kereskedelmi képviseletei. 

Elszámolható költségek: új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, 
felszerelések, valamint az immateriális javak beszerzésével kapcsolatos költségek, új 
épület, épületrész építésének költségei is elszámolhatók. 
A támogatás mértéke legfeljebb 2,2 millió Ft/új munkahely lehet.
A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz lehet benyújtani 
2011. február 17-től 2011. március 31-ig kizárólag postai úton. 
A teljes pályázati dokumentáció letölthető a www.kormany.hu, továbbá www.afsz.hu, ill. a 
http://darmk.afsz.hu oldalakról, valamint Új Széchenyi Terv pályázatok: 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

2. Aktív eszközök a támogatott foglalkoztatáshoz
A Munkaerő-piaci Alap  foglalkoztatási alaprésze 2011. évi decentralizált forrásaiból 

támogatás nyújtható többek között
 Bértámogatásra: hátrányos helyzetű álláskeresők és megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatására
 Munkatapasztalat-szerzés támogatására: szakképzettséggel rendelkező pályakezdő 

álláskereső munkába állásához, aki legalább 90 napig a munkaügyi központtal együtt-
működött, továbbá részmunkaidős foglalkoztatás, vállalkozóvá válás, munkahely-
megőrzés, mobilitási támogatás igényelhető a munkaügyi központ kirendeltségén.

A közfoglalkoztatási pályázatok keretében az önkormányzatok és intézményei, 
non-profi t gazdasági társaságok, állami vállalatok, civil szervezetek, egyházak 
mellett a vállalkozói szféra is pályázatot nyújthat be a TÁMOP 1.1.3. program 
keretében bérköltség támogatás elnyeréséhez bérpótló juttatásra jogosult álláskereső  
foglalkoztatására.

Start kártyával igénybe vehető járulékfi zetési kedvezmények érvényesítése a fog-
lalkoztatás idejére

A támogatásokkal kapcsolatos további részletes információk a kirendeltségen 
érhetők el:
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u.11.
Tel.: +36-66/386-705 Fax: +36-66/283-933; 
e-mail: darmkgyomaendrod@lab.hu 
http://darmk.afsz.hu

KIDS CLUB - játék, dal, vidámság!
A KIDS CLUB egy évvel 

ezelőtt kezdte meg működését 
városunkban. Azóta több mint 
40 gyermek tapasztalta meg, 
hogy milyen vidám dolog itt 
angolozni: óvodások, isko-
lások, sőt az egészen picik 
a BABA-MAMA Klubban. 
A KIDS CLUB olyan nyelvi 
klub, ahol a gyerekek játékok, 
dalok, mondókák, szituációk 
segítségével természetes mó-
don tanulnak angolul. Nem 
„iskolába” és „nyelvórára” 
járnak, hanem egy klubba, 
ahol felszabadultan játszanak 
- természetesen angolul - és 
jól érzik magukat. Hétről hétre 
izgatottan várják az órákat. 
Aztán egyszer csak megtör-
ténik a csoda: a kisgyermek 
otthon is megszólal és éne-
kelget angolul, szívesen fog-
lalkozik az angollal. És ami a 
legfantasztikusabb, hogy nem 
is „tanult” angolul, hanem 
csak játszott és szórakozott a 
barátaival. A klubok minden 
év szeptemberében újraindul-
nak és júniusig tartanak, a 

foglalkozásokra heti egy al-
kalommal járnak a gyerekek, 
a nyári vakáció ideje alatt 
pedig a Kids Club táborban 
angolozhatnak. Erre az idei 
nyáron is lesz lehetőségük 
kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt. Márciusban új csoportot 
szeretnének indítani azoknak, 
akik egy éve kezdték. A klu-
bokat Renáta óvó néni, Tünde 
óvó néni és Hajdu Andrea 
vezeti. Minden szülő álma 
az, hogy gyermeke boldog 
legyen és megvalósítsa álma-
it. A „sikeres” élethez szinte 
elengedhetetlen legalább egy 

idegen nyelv ismerete. Fontos 
a kisgyermek számára a zene, 
a játék, a nevetés, valamint a 
közösség. Amikor a gyermek 
jól érzi magát, fogékonyabbá 
válik az újdonságokra, ami 
lehet akár egy új, egy ide-
gen nyelv is, amelynek az 
elsajátítását gyermekünk 
játékként és nem tanulásként 
fogja megélni! A Kids Club 
titka: minél korábban kezd 
a kisgyerek ismerkedni egy 
nyelvvel, annál bátrabban, 
ügyesebben és szívesebben 
fog vele élni. 

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Köz-
művelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató 
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Szerkesztő: Varjú Zoltán. 
Grafi ka és nyomdai előkészítés: Turna Lajos - LANSys.hu
Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
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Engedély szám: 163/0613-1/2007
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FELHÍVÁS  ÍJÁSZKODÁSRA 

Azokat  kívánom  megszólítani, akiket a hagyományos 
/tradícionális/ íjászat, a magyar hagyományok őrzése, ill. 
ápolása, gyakorlása érdekel. Tisztelettel gondol őseleinkre 
és szándékában áll  minél többet megtudni  a „honfoglalás” 
koráról és az azt megelőző időkről.

Telefon: 06 – 20 / 278 – 8176

Tisztelt Szülők! 

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

dolgozatlapok megren-
delhetők. Korszerűen 
felszerelt tantermemben 
minden felszerelés ingyen 
biztosított. CÉL: a minél 
jobb iskolai eredmény el-
érése! Az Ön gyermekéért 
dolgozom. 
Érd.: 06-30/856-3218
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Mertek a legjobbak lenni

A Kis Bálint Általános 
Iskola és Óvoda komplex 
tanulmányi versenyt hirdetett 
„Merj a legjobb lenni…” néven 
a város óvodásai és általános 
iskolás tanulói számára. A 
kicsiket és nagyokat egyaránt 
„megmozgató” versenyre közel 
ezer diák jelentkezett 3-tól 14 éves 
korig, összesen: 12 kategóriában. 
A háromfordulós verseny először 
a válogatóval kezdődött. Azoknak 
a gyerekeknek a kiválasztása 
volt a cél, akiket teljesítményük 
alapján érdemesnek tartanak 
a pedagógusok a versenyre 
benevezni. A második 
forduló feladatai tovább 
csökkentették a tehetséges 
gyermekek létszámát. A 
harmadik fordulóban a 
legügyesebb, legrátermettebb, 
legtehetségesebb gyermekek 
mérték össze tudásukat, 
intelligenciájukat, felkészült-
ségüket. Négy helyszínen: a 

Kis Bálint Általános Iskola és 
Óvoda Fő – és Hősök úti épülete, 
a Varga Lajos Sportcsarnok, 
valamint a Határ Győző 
Városi Könyvtár adott helyet 
a versenyeknek. Február 14-
én a Katona József Művelődési 
Központban a legizgalmasabb, 
legszebb pillanatok következtek: 

a város legtehetségesebb 
diákjai felkészítő nevelőikkel 
együtt átvették megérdemelt 
jutalmukat. A díjátadáskor az öt 
legjobban teljesítő gyermeknek 
és pedagógusának szólt az 
elismerő taps – tájékoztatatta 
szerkesztőségünket az oktatási 
intézmény.

TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár 

és moped kategóriában!
Beiratkozás: 

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

Telefon: 30/402-58-78, 20/511-28-83
A tanfolyam indulása: 2011. március 10. (csütörtök), 17 óra

Endrődön: Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth L. u. 18.

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

EGYEDI CIPŐ- ÉS 
CSIZMAGYÁRTÁS

Rendelhető: 17 – 52–es méretig
NŐK, FÉRFIAK ÉS GYERMEKEK RÉSZÉRE

A lkalmi - ,  utca i - ,  kényelmi cipő.
GYÓGYCIPŐ  elegáns kivitelben, 

sok modell- és szíválasztási lehetőséggel.
Gyártunk lovagló-, íjász-, vesztern-, néptáncos-, 

vadász-, mazsorettes-, bilgeri- és bocskai csizmákat.
Telefon: + 36-30/924-3360

E-mail: gellokft@indamail.hu

Gyomán megszűnik a futball!
Tavasszal Endrődön játszhatják a meccseket

A megye I-ben szereplő 
Gyomaendrőd FC az alapo-
zás végén jár, hiszen március 
elején kezdődik a bajnokság. 
A tavaszi szezont a tabella 
11. helyéről kezdő egyesület 
labdarúgói folyamatosan ró-
ják a kilométereket. Min-
den bizonnyal az idényből 
hátralévő mérkőzéseket 
az endrődi futballpályán 
fogják játszani.

Tóth Ferenc alaposan 
meghajtja a gyomaendrődi 
focistákat, amin nem is cso-
dálkozhatnak a játékosok, hi-
szen a téli alapozás mindig 
keményebb, mint a nyári. 
- Az edző nem kegyelmez 
nekünk - tudtuk meg Kovács 
Gyulától. A középpályás nem 
titkolja, hogy csapattársaival 
együtt izzasztó heteken van 
túl. - Érdeklődtünk a mes-
ternél, hogy mikor érhetünk 
már labdához, nos, egyelőre 
még csak a játékszer pumpá-
lásáig jutottunk - mondta a 
játékos. Aki elárulta azt is, 
hogy leginkább az edzőmér-
kőzéseken jutnak a labda kö-
zelébe, hat meccset játszottak, 
négy győzelem, egy döntetlen 
és egy vereség a mérlegük.
- Az őszi szezon közepén 
történt edzőcsere (Tóth 
Ferenc váltotta Erdősi 
Gyulát - szerk.) mennyire 
pörgette fel a csapatot? - 
kérdeztük Kovács Gyulát. 
- Úgy érzem, hogy javult a 
csapat teljesítménye, sokat 
léptünk előre az erőnlét te-
rén is. Újfajta edzésmunkát 

vezetett be Tóth Ferenc. A 
tréner korábban a REAC-ban 
Kiss László pályaedzője volt.
- Reális a csapat je-
lenlegi helyezése?
- A célkitűzés az volt, hogy 
a szezon végén az 5-8. he-
lyen végezzünk. Szerintem a 
csapatnak a középmezőnyben 
lenne a helye. Azt biztosan ál-
líthatom, hogy a megye I-ben 
tíz csapat nem jobb nálunk. 
Mi játékosok is sokkal többet 
várunk magunktól tavasszal, 
mint amit eddig mutattunk. 
- Tavaly, nagyjából 
ugyanezen időszakban 
készítettünk veled in-
terjút. Akkor azt mond-
tad, hogy megkeresed a 
góllövőcipődet. Megtaláltad?
- Most rendeltem egy fehér-
piros csukát, remélem az ígért 
gólok nem maradnak el. Az 
őszi teljesítményemet biztosan 
túlszárnyalom. Apró adalék 

a történethez: egy gólt sze-
reztem, de szeptemberben a 
Békéscsabai MÁV ellen olyan 
súlyos bokasérülést szenved-
tem, hogy a továbbiakban már 
nem léptem pályára. Viszont 
most már elmondhatom, hogy 
„az ebcsont beforrt”.

- Vannak új játé-
kosok a csapatnál?
- Korábban már nálunk ját-
szó focisták tértek vissza, 
Werle Tibor Békésről és 
Smiri Zoltán Csárdaszállásról 
csatlakozott a kerethez. Mel-
lettük a csapathoz felkerült 
négy ifjúsági korú játékos.
- Mi igaz abból a hírből, hogy 
a tavaszi, hazai mérkőzé-
sek mindegyikét az endrődi 
pályán fogjátok játszani?
- Én is úgy tudom, hogy min-
den meccsünk Endrődön lesz. 
A tréningeket is ott tartjuk, 
a gyomai pálya jelenleg al-
kalmatlan a focira.

Simán tovább a megyei selejtezőre

A Varga Lajos Sportcsar-
nokban február 8-án  ke-
rült megrendezésre a 
Gyomaendrődi Városi Di-
áksport Bizottság szervezé-
sében az a kézilabda torna, 
melyre a dévaványai Ványai 
Ambrus Állami Művelődési 
Központ és a gyomaendrődi 
Kis Bálint Általános Iskola 
csapatai neveztek. Az őszi-téli 
rendszerű mérkőzéssorozaton 
a Lakatos Tibor testnevelő 
tanár által irányított csapat 
kettős győzelemmel, 39-24-
es gólaránnyal jutott tovább 
a megyei selejtezőre. A rózsahegyisek Bonyhádon is remekeltek

Négy induló, öt érem

Február 19-én Bonyhá-
don rendezték az Országos 
Fedettpályás Serdülő Rang-
lista Versenyt, az eseményen 
a gyomaendrődi Rózsahegyi 
Diáksport Egyesület négy 
sportolója vett részt. A fi a-
talok mindegyike éremmel 
térhetett haza – tájékoztatta 
szerkesztőségünket Vaszkán 
Gábor, az ifjú sportolók felké-
szítője.  A bonyhádi versenyen 
Szerető József 1000 méteren 
a legjobbnak bizonyult, az 
országos bajnok atléta 3:12,46 
mp-es időeredménnyel ért cél-
ba. Szabó László kétszer is a 
dobogóra állhatott, súlylökés-
ben ezüst-, míg magasugrás-
ban bronzérmet nyert. Szintén 

bronzéremnek örülhetett Papp 
Károly a 60 méteres síkfutás 
fi náléja után és Korsós Vivien, 

aki a 300 métert egy percen 
belül teljesítette.

Büszke Napsugár

A Napsugár Óvodák gyer-
mekei kiváló helyezésekkel 
tértek haza a „Merj a legjobb 
lenni” tehetségkutató verseny 
gálaműsoráról. Kis Otília: 
Logika I. helyezet, Rajz V. 
helyezet (Fő úti óvoda); Fekete 
Alíz : Logika  II. helyezet , 
Rajz II. helyezet, Természet-
ismeret II. helyezet (Fő úti 
óvoda); Szurovecz Szabolcs 
: Természetismeret II. helye-
zet (Fő úti óvoda); Balogh 
Cintia : Logika IV. helyezett  
(Szabadság úti óvoda); Lovas 
Katalin: Ének V. helyezett  
(Szabadság úti óvoda).
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A VICTÓRIA AUTÓSISKOLA Kft.
személygépkocsi-vezetői és motoros tanfolyamot indít.

2011. március 10., csütörtök - 17 óra
A tanfolyamindítás és a tanfolyam helye:

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

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 

„AZ ANGYALOK KÖZÖTT, 
AZ ÉGBEN IS MEGÁLLOD A HELYED, 

AHOGY ITT A FÖLDÖN IS!”
Köszönöm mindazok együttérzését,

kik a  gyomai református templomban
fi am búcsúztatóján részvétüket nyilvá-
nították, fájdalmamban velem voltak,
vígasztaló szeretetüket megosztották.

                                                 Tímár Sándor

A gondozott kertért, parkért

 kaszálás, nyírás, parlagfű-mentesítés• 
 elhagyott telkek rendbetétele• 
 facsemete ültetése, park- és erdőtelepítés• 
 szántás, rotálás, magágy-előkészítés, fűmagvetés• 
 veszélyes és egyéb fák vágása, metszése, permetezése• 
 vízi létesítmények (stég) építése• 
 öntözőrendszerek, dísztavak építése• 
 épületek bontása• 

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

Tisztelt Gyomaendrődiek!
Kedves Katolikus Hívek!

A Gyomai Jézus Szíve Ka-
tolikus Templom tetejét borító 
pala tönkrement. Sajnos ez 
az 1878-ban épített páratlan 
szépségű épület több helyen 
beázik. Az elmúlt évek pró-
bálkozásai, kisebb javítások 
nem oldották meg az épület 
állagát veszélyeztető gondot, 
ezért gyűjtést szervezünk épí-
tett örökségünk részét képező 
templomunk megmentésére. 
Egyházközségünk képvise-
lő testülete nevében kérünk 
mindenkit, hogy lehetősége-

ihez mérten anyagilag támo-
gassa kezdeményezésünket! 
Bankszámlaszámunk: OTP 
11733120-20007717 (megjegy-
zés: tetőfelújítás) Személyes 
befi zetési lehetőség, az egyhá-
zi hozzájárulások befi zetése 
minden kedden 14 – 16 óráig 
a gyomai plébánián. ( Mátyás 
király u.1.) Kérjük a kedves 
Híveket segítsék munkánkat 
személyes példával és köz-
benjárással! A Jézus Szíve 
Plébánia nevében köszönettel: 
Gellai Imre, gondnok.

Siroki Ibolya magyar bajnok
Az egész mezőny fejet hajtott a cselgáncsozó előtt

Már az évad legele-
jén fontos feladat várt a 
Gyomaendrődi Judo Klub 
tehetséges fi atal sportolójá-
ra, Siroki Ibolyára, hiszen 
február 19-én a második 
ifjúsági válogató verseny 
az országos bajnokság volt 
Budapesten. 

Az első Országos Rang-
sorversenyen mutatott jó 
teljesítmény és magabiztos 
győzelem után, természete-
sen a magyar bajnoki címet 
is várta mindenki. Csincinek 
nem okozott gondot megfe-
lelni az elvárásoknak, hiszen 
okos versenyzése bajnoki cí-
met hozott. A mezőny pedig 
a keleti szokásokhoz híven 
kénytelen volt fejet hajtani 
a gyomaendrődi versenyző 
előtt. Mint a verseny esé-
lyese nem került egyszerű 
helyzetbe, hiszen ismét el-
várt és kötelező győzelme-
ket kellett aratnia Ibolyának. 
A sorsolás már mondhatni 
szokásosan nem kedvezett a 
sportoló hölgynek, hiszen az 
összes dobogós versenyzőt le 
kellett győznie az aranyérem-
ért. Első mérkőzésén rögtön 
kellemetlen stílusú ellenfelet 
kapott, ám a jó taktika és 
koncentráció egy és fél per-
cen belül ippon győzelmet 

eredményezett.  Ezúttal az 
elődöntőben kapta ellenfeléül 
azt a Takács Viktóriát, akit 
az előző verseny döntőjében 
hosszabbítás után győzött le. 
Ezúttal nem volt szükség hosz-
szabbításra, hiszen a stabil 
felállású ellenfelét egy yuko 
értékű akcióval már a rendes 
mérkőzésidőben legyőzte. A 
döntő mérkőzésen egy tehet-
séges leányvári hölgy várt 
Csincire. A döntő mérkőzés 
sem ment végig. Egy állásból 
földharc átmenet után karfe-
szítéssel tette egyértelművé 
a Gyomaendrődi Judo Klub 
sportolója, hogy a 2011. év 
ifjúsági magyar bajnoka a női 
70 kg-os kategóriában nem 
más, mint Siroki Ibolya!

Varga István, a versenyző 
edzője az eredményhirdetés 
után elmondta: ismét egy lé-
pést tettünk az ifjúsági Euró-
pa-bajnokságra való kijutás 
felé. Jelen pillanatban elkép-
zelhetetlennek tartom, hogy 
Magyarországról bárki is 
megelőzze és ne ő utazhasson 
az Eb-re és a vb-re. Formája 
egyre javuló és taktikailag is 
egyre érettebb a judója. Csinci 
néhány hónapon belül a fo-
lyamatos szép eredményekre 
tette fel ezzel a bajnoki cím-
mel a koronát. Két hét múlva 

újabb erőpróba következhet, 
ezúttal már a nemzetközi 
mezőnyben. Nem ismer-
jük a külföldi ellenfeleket, 
így mindenképpen szükség 
van arra, hogy a Zágrábban 
megrendezésre kerülő Euró-
pa Kupán elindulhasson. Az 
eredményességi elvárás ezút-
tal nem megfogalmazható, az 
elsődleges cél, hogy felmérjük 
a mezőnyt és a felkészülés 
további részét már az EK-n 
szerzett tapasztalatokra épít-
sük fel. Ezután még további 
3 EK vár majd Ibolyára, ahol 
már szeretném, ha az érmekért 
csatázhatna.

Az atlétikát népszerűsített ék

Február elején rendez-
ték meg a gyomaendrődi 
sportcsarnokban a helyi és 
dévaványai általános isko-
lák számára a Terematlé-
tika Körzeti Diákolimpiai 
Versenyt – tájékoztatott 
Vaszkán Gábor, testnevelő 
tanár, az esemény főszer-
vezője. Három korosztály-
ban, több mint száz tanuló 
mérettette meg magát a 
sporteseményen. 

A sportágak népszerű-
sítésére, a téli felkészülési 
időszak színesítésére a Ma-
gyar Atlétika Szövetség által 
meghatározott képességfel-
mérő feladatok alkották a ver-
senyszámokat, amely között 
különböző nehézségű futó-, 
ugró-, és dobószámok voltak, 
illetve akadálypályán és gát-
futásban is összemérhették 
felkészültségüket a nebulók. 
A versenyt megtekintette és 
a lebonyolításában segítséget 
nyújtott Medovarszki János, 

sokszoros magyar bajnok, 
válogatott magasugró, a 
Magyar Olimpiai Bizottság 
egykori tagja, a Buda- Cash 
Békéscsabai Atlétikai Club 
utánpótlás-nevelő központ-
jának szakmai felügyelője. 
Eredmények: Gyermek I; 
leány - Dudás Réka, fi ú - 
Szendrei Balázs. Gyermek 
II; leány - Ignácz Kata, fi ú 
- Nagy Zoltán. Gyermek III; 

leány - Gubucz Réka, fi ú - 
Horváth Krisztián. A verseny 
legeredményesebb iskolája a 
Kis Bálint Általános Iskola 
és Óvoda csapata lett, négy 
aranyéremmel, a fi atal sporto-
lók csapatvezetője Hornokné 
Lapatinszki Gizella volt, 
munkáját Vaszkán Gábor, 
Csapóné Papp Zsuzsanna és 
Uhrin Attiláné segítette. 

Új helyszínen a „pinyó”

A Templárius Alapítvány, 
mint a Gyomaendrődi Asz-
talitenisz Klub működtető-
je közli, hogy az Éjszakai 
Ping-Pong program helyszíne 
megváltozott. Február 1-től a 
Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskola tornatermében, minden 

pénteken este 7 órától kerül 
megrendezésre a sportese-
mény. Nemcsak asztalitenisz, 
hanem csocsó és darts is várja 
az érdeklődőket. Bohák János, 
klubvezető a 0670/520-9907-
es telefonszámon tud további 
felvilágosítást adni.

Utazási utalvány!
Országos versenyen Fődíjként kapott 150 000 Ft értékű utazási utalványt kedvező 

áron-betegség miatt- átadnám. Az utalvány nem névre szóló, átruházható.
Az utalványt megbízható budapesti központú, utazási iroda adta, érvényes 2011. 

december 31-ig.
Az utazási iroda 15 éve szervez turistautakat 80 országba, repülő és külön busz 

igénybevételével.
Érdeklődni: 0630/602 1634 telefonon.
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BEIRA TKOZÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012-es 

tanévre az óvodai és általános iskolai beiratkozás időpontját 2011. április 4. 5. 6. 
napjára rendelte el.

Tisztelt Szülők!

Óvodás korú gyermekek beíratása
A szülő az általa kiválasztott óvodába beírathatja a 2011. évben 3 éves kort 

betöltött gyermekét. Kérjük, hogy a beiratkozáskor vigye magával gyermeke születé-
si anyakönyvi kivonatát és gyermeke egészségügyi állapotát igazoló gyermekorvosi 
véleményt.

Az a gyermek, aki 2011. évben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első 
napjától kezdődően - 2011. szeptember 01. napjától - óvodai nevelés keretében folyó 
iskolai előkészítő foglalkozáson köteles részt venni.

Az 1. osztályos gyermekek beíratása
A 2011. szeptember 1. napján kezdődő 2011/2012. tanévben tankötelessé válik 

az a gyermek, aki 2011. május 31. napjáig betölti a hatodik életévét, ha az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget eléri. A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat 
akkor is, ha a hatodik életévét 2011. december 31. napjáig tölti be.

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

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

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

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

Dr. Csorba Csaba jegyző

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

2011. évi Sport alap felhasználására.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 

2011. évi Sport alap felhasználására 11.600 E Ft pályázati összegben.
A pályázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek, sporttevékenységet 

folytató alapítványok támogatása, akik jelentős eredményeket értek el a versenysportban, 
akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új sportágak beindításával is 
elősegítik a fi atalság egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést. Jelentős szerepet 
vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítésében.

A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, bírósági bejegyzéssel rendelkező 
sportszervezetek, egyesületek és sporttevékenységet folytató alapítványok.
Adatlap igényelhető: POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

A pályázatok benyújtá-
sának határideje

Személyesen: 2011. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2011. március 31.

Elbírálási időpontja A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottság 2011. április 19-i ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támo-
gatásról a Képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, 
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján 2011. április 
28-i testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.

A pályázatokat a kö-
vetkező címre kérjük 
megküldeni

POLGÁRMESTERI HIVATAL
„Sport alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
2011. évi Civil szervezetek támogatási 

alap felhasználására.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a  

2011. évi Civil alap felhasználására 2.442 E Ft pályázható összegben.
A pályázat célja: Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb 

közösségi valamint a Közművelődési Koncepcióban foglalt közművelődési célok és 
annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása.

Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szer-
vezet, aki tevékenységével

Gyomaendrőd Város kulturális életét gazdagítja kulturális programok szervezé-- 
sével, kulturális emlékeinek gondozását felvállalja,

Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában, - 
Olyan programokat-  szervez, mely a városunk kistérségi szerepét és jelentőségét 

növelik, növelhetik.
A pályázók köre: A bíróság által nyilvántartásba vett, társadalmi szervezetek, 

egyesületek és alapítványok (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-
képviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat) melyek az 
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják és - a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint - nem folytatnak 
közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a megvalósítandó tevékenységük megfelel 
az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.(Kivétel: sporttevé-
kenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.) 
Adatlap igényelhető: POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

A pályázatok benyújtá-
sának határideje

Személyesen: 2011. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2011. március 31.

Elbírálási időpontja 2011. április 20-i Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról 
a Képviselő-testület a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi 
és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján 2011. április 28-i 
testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.

A pályázatokat a kö-
vetkező címre kérjük 
megküldeni

POLGÁRMESTERI HIVATAL
„Civil szervezetek alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1.

ARA NYOS KA JAKOSOK
A KÖRÖS KAJAK SPORTEGYESÜLET versenyzői 2010-ben is igen szép 

eredményeket értek el:
- A Maraton Magyar Bajnokságon négyen szereztek bajnoki címet: Gellai Tamás, 
Tótka  Sándor párosban 15 km-en, Csatári Bence, Bótos Attila egyesben 10 km-en.
- A Diákolimpián Csatári Bence ért el első helyezést.
- Az Országos Bajnokságon Lővei Kitti, Lővei Fanni, Csatári Bence Magyar Bajnokok 
lettek.
- A Szingapúrban megrendezett első Nyári Ifjúsági Olimpián Tótka Sándor arany 
érmet szerzett.
Edzőik: Kovács Gábor és Kovácsné Kozma Diána.

 
2009 évi adó 1%-ából 188000Ft-ot gyűjtöttünk, melyet a gyermekek versenyeztetésé-

re fordít az egyesület. Szeretnénk, ha a 2010 évi adó 1%-ból is ilyen szép összeg 
gyűlne össze, ezért kérjük, hogy 

Ön is támogassa adója 1%-val a Körös Kajak Sportegyesületet! 
Adószámunk:18379431-1-04

A Városi Egészségügyi Intézmény az 
Új Magyarország Feljesztési Terv Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program 

– TÁMOP 6.2.4/A/08/1 
Foglalkoztatás támogatása

A/ komponens: „ Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára „ – támogatási 
rendszeréhez „Ingenium mala saepe movent.” Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti 
fel elménk. ( A belső tartalékok teljeskörű felhasználása mellett szeretnénk külső segítséget 
címmel, pályázatot nyújtott be, mely során az intézet 11.289.873 Ft. összegű támogatásban 
részesül. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi nanszíro-
zásával valósul meg, melynek keretein belül 100 %-os vissza nem térítendő támogatás jár a 
gyógytornász-, és védőnő közalkalmazott 24 hónapos foglalkoztatási költségeire. 

A Városi Egészségügyi Intézmény pénzügyi stabilitása lehetővé tette a pályázatot. A tá-
mogatott projekt illeszkedik a város, a fenntartó és az intézet igényeihez; lehetőséget teremt 
a fejlődéshez és megvalósítja a szubszidiaritás elvét. A Strukturális Alapok Programiroda 
munkatársai 2010. május 18-án helyszíni szemlét tartottak. Kijelenthetjük, hogy az eddigiek 
bizonyították: a projekt releváns, megvalósítható, fenntartható.

A pályázat keretében foglalkoztatott munkatársaink tevékenységének bemutatása:
Kugyela Mária Katalin 2009. június 01-től gyógytornászként tevékenykedik intézetünk-

ben.
A gyógytorna tulajdonképpen gyógyító céllal alkalmazott mozgás. Maga a szó betegségre 

utal, azonban a gyógytorna megelőzésre is alkalmas. A kezelés csoportban, vagy egyénileg 
zajlik, mindig a beteg aktuális állapotának megfelelően. A foglalkozások 30 percesek.
Szolgáltatásaink:
- Gerincproblémák (nyak- hát- derékfájás), porckorongsérv, csontritkulás (osteoporosis), kopásos 
izületi betegségek (csípő, térd) kezelése
- Balesetek, törések, sportsérülések utáni rehabilitáció 
- Kismamatorna, intimtorna
- Gyermekeknek korai fejlesztés, dongaláb és lúdtalptorna, mellkasdeformitások-gerincferdülés 
kezelése, tartásjavítás
- Neurológiai betegségek (pl. stroke) rehabilitációja

Futaki Adrienn 2010. november 8-tól iskolavédőnő a Kis Bálint Általános Iskolában és a 
Kner Imre Gimnáziumban. A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális 
Képzési Karán, védőnő szakon szerezett diplomát 2009-ben. Iskolavédőnőként érdeklődése 
középpontjában a serdülőkorúak egészségnevelése áll. Elsősegély tanfolyamot indít az isko-
lákban, valamint a városi egészségnap szervezésében és a közösség egészségfejlesztésében 
részt kíván venni.
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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

Szemétgyűjtési akcióSzemétgyűjtési akció
 2011. április 22.-én a Föld  2011. április 22.-én a Föld 
Napján szemétgyűjtési akciót Napján szemétgyűjtési akciót 
hirdet Gyomaendrőd városa. hirdet Gyomaendrőd városa. 
Várjuk a közintézmények, is-Várjuk a közintézmények, is-
kolák, óvodák, civil szerveze-kolák, óvodák, civil szerveze-
tek jelentkezését, mindazokét, tek jelentkezését, mindazokét, 

akik tenni akarnak a város akik tenni akarnak a város 
tisztaságáért, és felelősséget tisztaságáért, és felelősséget 

éreznek a környezetünk éreznek a környezetünk 
tisztasága iránt. tisztasága iránt. 

  
  Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban sze-  Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban sze-

mélyesen, vagy telefonon, a 386-122-es és a mélyesen, vagy telefonon, a 386-122-es és a 
06-70/609-5174-es mobil számon, valamint a 06-70/609-5174-es mobil számon, valamint a 
varju@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen lehet.varju@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen lehet.

Jelentkezési határidő: 2011. április 14. (csütörtök)Jelentkezési határidő: 2011. április 14. (csütörtök)

Tegyünk együtt az egészséges Tegyünk együtt az egészséges 
tiszta környezetért!tiszta környezetért!

                                 

 

Mobiltelefonok el fizetéssel már 990.-Ft-tól 

DOMINO kártyás csomaggal 8.990.-Ft-tól 

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

 

Gyomaendr d, F  út 214. 

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


