II. évfolyam, 11. szám • 2008. december
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Rövid hírek
Alexandra
prózamondó
sikere

A Mosonmagyaróvárott
november 7-9. között megtartott VI. Országos Vers- és
Prózamondó Verseny próza
kategóriáját Kiss Alexandra,
a Bethlen Gábor Szakképző
Iskola 13. évfolyamos diákja
nyerte meg. A kétévenként
megrendezett verseny történetében Alexandra az első,
aki egymás után kétszer is
győzni tudott, ugyanis 2006ban szintén neki ítélték az
első díjat. A középiskolás
lány idén megkapta a házigazda mosonmagyaróvári
Hunyadi Mátyás Szakközépiskola különdíját is. Alexandra bár mezőgazdasági
szakirányon érettségizik, de
életét a színpadon képzeli
el. Régóta tagja a Komédiás
Körnek és a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben Imre Mária tanárnőnél
éneket tanul.

Eredményes, eseménydús évet zárunk Cél: a népesség megtartása
Várfi András polgármester karácsonyi köszöntője

Gyomaendrődön eseménydús volt a 2008-as esztendő.
Több beruházás elkészült,
hagyományos
rendezvényeink sikeresek voltak, és
a város új rendezvényeken
– Tour de Hongrie, Csabai
Kolbászfesztivál – mutatta
meg magát. Tavaly átadtuk
a belterületi belvízprogram
első ütemét, november végére
pedig a kivitelező befejezi a
második ütemet is, ezzel ismét
egy lépést teszünk afelé, hogy
Gyomaendrőd gond nélkül elviselhessen egy csapadékos időszakot. A harmadik ütem 16
települést érintő megyei belvízprogram része lesz, ez három

belterületi holtág helyreállítását
tartalmazza. A közbeszerzési
eljárás előkészítő munkái folynak a megyénél. A negyedik
ütem keretében a Torzsászugi
befogadóhoz kapcsolódó vasúti
áteresz megépítésére a MÁV
és a NIF Zrt. ígéretet tett, ezt a
Gyomaendrőd-Békéscsaba vonal rekonstrukciója során fogják
megvalósítani. Az ötödik ütem
közbeszerzési eljárása folyik.
A hatodik ütemben pedig az
önkormányzat tulajdonában
levő külterületi holtágak rehabilitációját valósítjuk meg,
erre a pályázatot már benyújtottuk.
Fontosnak tartjuk az utak

fejlesztését is
is, mert ezek kötnek
össze bennünket. Közel 45 millió forintos beruházásból nyolc
utca, illetve utca szakasz kapott
szilárd burkolatot, elkészült a
Selyem utca harmadik, befejező
része is. Lehetőségeink szerint
áldozunk az elhasználódott
burkolatok rendbetételére is,
most Lévai és Kálvin utcákat
újítottuk fel.
A város minden eredményének örülnünk kell. Igyekszünk
sérült embertársainkon segíteni, hamarosan befejeződik a
polgármesteri hivatal endrődi
kirendeltségének akadálymentesítése.
(Folytatás a 3. oldalon)

„Sose lesz másként,
így rendeltetett”
Ady Endre
• TEMETKEZÉS
• SÍRGONDOZÁS
• KEGYELETI CIKKEK
ÁRUSÍTÁSA
• TELJESKÖRU
ÜGYINTÉZÉS

Közmeghallgatás a gyomai és az endrődi részen
Az önkormányzat november 5-én a gyomai részen, a
Katona József Művelődési Központban, másnap az Endrődi
Közösségi Házban tartott közmeghallgatást. Az érdeklődők tájékoztatást hallgathattak meg az önkormányzat idei
gazdálkodásáról, illetve betekintést kaphattak a készülő
jövő évi költségvetési koncepcióba is. A Tér és Terület Bt.
képviseletében Torma Gyöngyi építész mutatta be a településfejlesztési koncepció tervezetét. Szó volt még a Selyem
út építéséről és a belvízberuházásáról, illetve közérdekű
bejelentések és kérdések hangzottak el.
Torma Gyöngyi elmondta, a a feladat, hogy erősíteni kell
településfejlesztési koncepció a település népességmegtartó
olyan alapdokumentuma a vá- képességét.
A dokumentum készítői
rosnak, amely mintegy 15 évre
meghatározza a település jövő- szerint a város előtt két fejlőképét, és alapját képezi a telepü- dési lehetőség áll: az egyik a
lésrendezési terv felülvizsgála- gazdasági, a másik a társadalmi
tának. A dokumentum három versenyképesség fokozása. A
fő részből áll: a jelenlegi helyzet gazdasági versenyképesség
vizsgálatából, a stratégiai tervből erősítése esetén a piaci mechaés az örökségvédelmi részből. nizmusok játszanának meghatáA vizsgálati anyag egyik fontos rozó szerepet, az önkormányzat
megállapítása, hogy 1990-ben pedig a gazdasági növekedés
a város lélekszáma meghaladta feltételeinek megteremtésével
a 16 ezret, ma már pedig 15 alakítaná a város jövőjét.
(Folytatás a 3. oldalon)
ezer alatt van. Ebből adódik

Jelentős terület
válhat öntözhetővé

Gyomaendrődön már két gazdafórumon beszéltünk az
öntözés lehetőségéről. A felduzzasztott Körösből szivornya
emelné át a vizet Fűsfászugi holtágba, és onnan lehetne
eljuttatni a déli területekre – hívta fel a lehetőségre a
figyelmet Várfi András polgármester november elején a
gyomai városrészen megtartott közmeghallgatáson.
Goda Pétertől, a Békés- eső mezőgazdasági területei
PLANUM Kultúrmérnöki a folyó közelsége miatt kedKft. vállalkozási főmérnö- vező öntözési adottságokkal
kétől megtudtuk, a város rendelkeznek.
(Folytatás a 6. oldalon)
Hármas-Körös bal partjára

HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI – és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, 8 ÉVES GYAKORLATTAL !

LAKÁSCÉLÚ- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

ALAPKAMAT 4,95%-tól!!!
Pl.: 1 millió Forint lakásépítési célú hitel esetén (HUF) induló alacsony törlesztéssel - az első 5 évben 10 évre 10.630,- Ft/hó 15 évre 8.320,- Ft/hó 20 évre 7.240,- Ft/hó 25 évre 6.610,- Ft/hó
Pl.: 1 millió Forint lakásvásárlási célú hitel esetén (HUF)induló alacsony törlesztéssel - az első 5 évben10 évre 11.810,- Ft/hó 15 évre 9.460,- Ft/hó 20 évre 8.330,- Ft/hó 25 évre 7.700,- Ft/hó
SVÁJCI FRANK (CHF) ALAPÚ HITELEK ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

H I T E L E K - H I T E L E K - H I T E L E K
ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS
HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS
FÉSZEKRAKÓ HITELEK (35 éves korig)
SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS
TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ HITELLEHETŐSÉG

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep út. 2.
Tel.:06-66/386-233
Ügyeleti mobil: 06-30/630-80-97

LAKÁSLÍZING
GÉPKOCSI LÍZING ÉS HITELEK
BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL (NFA pályázatra)

Több

bank

ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS
LAKÁS BŐVÍTÉS
KÖZALKALMAZOTTI HITELEK
GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT)
ADÓSSÁGRENDEZÉS
VISSZLÍZING
VÁLLALKOZÓI HITELEK
IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

ajánlata

közül

LAKÁS FELÚJÍTÁS
LAKÁS KORSZERŰSÍTÉS
KÖZTISZTVISELŐI HITELEK
SZEMÉLYI HITELEK
HITELKIVÁLTÁS
VILÁGLÍZING
FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL
IDŐSKORI ÉLETJÁRADÉK, stb.

választhat!

FOLYAMATOS AKCIÓ!!!
Mindenkori aktuális akciónkról érdeklődésére telefonon vagy személyesen tájékoztatjuk
(IDŐPONT EGYEZTETÉSE SZÜKSÉGES!)

RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!!!

► LAKÁSCÉLÚ HITELEK

ESETÉN /HUF, CHF, JPY, EUR/

( ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ- és HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA, FÉSZEKRAKÓ HITEL, GYORSHITEL,
KÖZALKALMAZOTTI- , KÖZTISZTVISELŐI HITEL, FELÚJÍTÁS, KORSZERŰSÍTÉS, LAKÁSLÍZING)

►SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
►HITELKIVÁLTÁS ESETÉN

ESETÉN /CHF, JPY, EUR/

/HUF, CHF, JPY, EUR/

Jelzáloghitelek ügyintézése SORON KÍVÜL akár 1 hét alatt is!

Hitelkihelyezés AKÁR az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!
Végrehajtás és APEH tartozás megoldható!

Megújult árukészlettel, szolid árakkal várjuk mezőgazdasági, teher és személyautó tulajdonosokat.
KSZDÉSZ kedvzmény program műhelyünkben.

KATONA GYÖRGY gumijavító

Hitelek már minimálbértől is igényelhetőek!
FONTOS!!! A hitelszerződések mellé életbiztosítás kötése NEM szükséges!
A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelően lakásán,
vagy az irodánkban történik – személyre szabottan, gyorsan, szakszerűen!
LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK!
HÍVJON BIZALOMMAL!
AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK!
Ügyfélfogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is), időpont egyeztetéssel!
Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

Tisztelettel: TÓTH JÁNOSNÉ

Gyomaendrőd, Fő út 214. H – P: 900 -1200 , 1330 -1730
Tel./fax: +36 66 282 822 Sz:
900-1200

Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 107.
Telefon: (66) 285-127

üzleti főtanácsadó

TÓTH JÁNOS
irodavezető

BOROS KRISZTINA

IRODA/ ügyviteli asszisztens
ingatlanközvetítő, értékbecslő
06/20-9-220-990
06/20-455-1211 v. 06/70-558-9247
HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!
Tel./ Fax: 66/424-314
06/20-9-37-67-38

Irodánk címe: 5650 MEZŐBERÉNY, FORTUNA TÉR 11. (LOTTÓZÓ mellett)
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Közélet

Rövid hírek
Idősek
karácsonya
A hagyományokhoz híven a
Térségi Gondozási Központ ez
évben is megrendezi az idősek
karácsonyát, a rendezvényt az
önkormányzat 250 ezer forinttal támogatja. Az intézmény
december 20-án 15 órára várja
a Katona József Művelődési
Központba a város valamennyi
korosabb lakosát.

Drágul
a buszjegy
Január 1-től emelkedik az
autóbusz vonaljegyek és bérletek ára. Az egy útra szóló
vonaljegy 90-ről 100 forintra
nő. A teljes árú havi bérletért
2150 forint helyett 2300-at
kell fizetniük az utasoknak.
A kedvezményes havi bérlet
ára 400-ről 430-ra növekszik.
Ambrózi Erzsébet, a Mobilbusz
Kft. ügyvezető igazgatója az
ülésen az áremelést a költségek
növekedésével indokolta.

Bursa
Hungarica
Bár az önkormányzat jelenleg is működtet egy felsőoktatási ösztöndíjrendszert, de
emellett 2010-től csatlakozni
kíván a Bursa Hungarica Felsőfokú Ösztöndíjrendszerhez
is. E szisztémában a városi
támogatás kiegészül a megyei
önkormányzat és az Oktatási és
Kulturális Minisztérium hozzájárulásával. A csatlakozást az
indokolja, hogy egyre nagyobb
az igény ösztöndíjakra, ugyanis
növekednek a felsőfokú oktatás
költségei, és gyarapodik a szociálisan rászorulók csoportja.

Újra szabályozták a
polgármester szabadságolását
A 2006-s változtatás után a képviselő-testület újra
módosította a polgármester éves szabadságáról szóló
szabályozást. Mint arról az előző számunkban hírt adtunk, az októberi ülésen Putnoki László képviselő, a
„Gyomaendrőd Fejlődéséért” Egyesület nevében kérte
az újraszabályozást.
Várfi András polgármes- elfogadott változtatás lényeter, mint érintett a napi rendi ge kettős, egyrészt rendezi a
pont vitájában nem vett részt, szabadság nyilvántartásának
sőt a tanácskozótermet is el- rendszerét, másrészt rögzíhagyta. A téma tárgyalását ti azt is, hogy a jegyzőnek
Csányi István alpolgármester a nyilvántartásról meddig
vezette. Mint azt dr. Csorba kell a testületnek jelentést
Csaba elmondta, a 2006-os készítenie. A szabályozás
önkormányzati választásokat során olyan eljárási rendre
követően a leköszönő polgár- törekedtek, amely lehetőleg
mester részére 97 munkanap meggátolja, hogy a következő
szabadság megváltására került választási ciklusra húzódjon
sor, ennek összege meghaladta át a ki nem adott szabadság
a 2 millió 700 ezer forintot. megváltásának a kérdése.
A „Gyomaendrőd Város
A közigazgatási hivatalok
Egyesület
állásfoglalásaikban felhív- Fejlődéséért”
ták a figyelmet arra, hogy beterjesztésében a polgára ki nem adott szabadság mestertől a szabadságolási
megváltása adott esetben ko- ütemterv benyújtását kéri,
moly anyagi terhet jelenthet ugyanakkor a polgármesaz önkormányzatok számára. ter vezetőnek minősül, így
Megállapítják továbbá, hogy a Munka Törvénykönyve
a polgármesterek szabadsá- szerint munkaidejét és pihegával kapcsolatos kérdéseket nőidejét saját maga jogosult
magasabb szintű jogszabályok megszervezni. A munkáltatói
nem szabályozzák kielégítő- intézkedés nem korlátozhaten, célszerű helyi szabályok ja a jogszabályban biztosított
magalkotása. A fentiek figye- jogát, így esetében a szabadlembevételével született meg ságolási ütemterv csupán táGyomaendrődön a szervezeti jékoztatás lehet a munkáltató,
és működési szabályzat 2006- a testület részére.
A Munka Törvénykönyos módosítása. A 2006-ban

ve szerint a következő évre
legfeljebb a rendes éves szabadság egynegyede vihető
át. Ennek további szűkítése
nem indokolt. Az egyesület
beterjesztése ezt korlátozná,
ami célszerűtlennek tűnik,
mivel például a gazdasági
válság hatásai ellen az önkormányzat csak jelentősebb
átszervezéssel védekezhetnek,
ami számtalan egyeztetést
igényel.
A testület a szervezeti
és működési szabályzatát
módosítva úgy rendelkezett, hogy a polgármester
éves szabadságolási tervét a
költségvetési rendelettervezet
előterjesztésével egyidejűleg
nyújtja be a testületnek. A
polgármester a szabadságolási ütemtervben esedékes,
ki nem vett szabadságról az
esedékességet követő soron
következő testületi ülésen ad
tájékoztatást. A polgármester
az éves szabadságolási terv
benyújtása során tájékoztatást
ad az előző évben ki nem vett
szabadságának mértékéről. Az
önkormányzati ciklus utolsó
soros ülésén a jegyzőnek előterjesztésében tájékoztatást
kell adnia a polgármester
kivett és ki nem vett szabadságáról, és a megváltás
költségvetési kihatásáról.

Koszorúzás Határ Győző emléktáblájánál

80. évforduló

A képviselők elfogadták az
Endrődi Közösségi Ház idei
munkájáról szóló beszámolót.
A Ungvölgyi János, a közösségi
házat működtető Templárius
Alapítvány elnöke elmondta,
három millió forint értékben végeztek el különböző munkákat
és beszerzéseket. Új hangosítást szereltettek be, lefestették
a földszinti helységeket, korszerűsítették a fűtést, illetve
vásároltak: mikrohullámú sütőt,
hűtőszekrényt, automata mosógépet, nyomtatót, projektort, és
laptopot. Ungvölgyi János szólt
arról is, hogy 2010. májusban
lesz 80 éves a volt Katolikus
Népház. Ha erre az évfordulóra
sikerülne felújítani az épületet,
akkor igazi közösségi szintérré
válhatna.

Fő téma:
a polgármester szabadsága
A november 27-án megtartott ülésén a legnagyobb érdeklődést a „Gyomaendrőd Város
Közéletéért” Egyesület javaslata kísérte a polgármester éves
szabadságáról. A javaslatot az
októberi ülésen Putnoki László
képviselő ismertette. Többek
véleménye szerint a javaslat
mögött politikai cél húzódik
meg, dr. Busai György, az egye-

sület elnöke – aki 2006-ban
polgármester-jelöltként indult
a helyhatósági választásokon
– a ciklus közepén is folytatja
kampányát. Ezt a véleményt
az ülésen Putnoki László viszszautasította. Mindenesetre az
egyesület javaslata egy igen
szavazatott kapott, tizenegyen
nem-mel voksoltak, ketten pedig tartózkodtak.

Ellenőriz az Államkincstár
A képviselő-testület elfogadta a tájékoztatót a
Magyar Államkincstár által végzett helyszíni ellenőrzésről, amellyel 2007. évi
normatív hozzájárulások
és támogatások megalapozottságát vizsgálták.
A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 2008. szeptember 9.
és 18. között tartott helyszíni
ellenőrzést a két általános iskolában, a Térségi Szociális
Gondozási Központban és a
Térségi Humánsegítő Szolgálatban. A jegyzőkönyvben
foglalt megállapítások közül
néhányat nem fogadott el
az önkormányzat, azokról
észrevételt tett az Államkincstárnak, ez 2,4 millió
forint normatíva visszafizetését érinti.
Az önkormányzatnak a
nem észrevételezett megállapítások alapján 5, 7 millió
forintot kell visszafi zetnie a
480 ezer forintos kamattal
együtt. A Térségi Szociális
Gondozási Központnak közel 5,5 millió forintot kell
visszautalnia a 460 ezer
forint kamattal, illetve kisebb összegeket az alapfokú
oktatási intézményeknek.
A Térségi Szociális Gondozási Központnál 2007.
január 1-től az intézményvezető nyugdíjba vonulása

miatt megbízott vezető látta
el a feladatokat május 31-ig,
a jelenlegi intézményvezető
június 1-től végzi munkáját. Ugyanekkor változott
a gazdaságvezető személye
is. Az intézmény 2007-ben
654 időst gondozott, és a
normatíva ellenőrzésnél
31 főnél találtak hiányosságot. Az intézmény 2007.
évi normatívájának összege 198 millió 745 ezer forint, ennek 2,76 százalékát
kell visszafizetniük. Az
intézmény vezetése saját
költségvetéséből megoldja a normatíva és kamata
visszafizetését.
A Kner Imre Gimnázium
és Szakközépiskola illetve a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
normatíva elszámolásának
ellenőrzése a kincstár tájékoztatása szerint előreláthatólag december közepéig
tart. Mindezek után készíti
el az államkincstár a záró
jegyzőkönyvét. Ha az önkormányzat ezt kézhez kapja, akkor észrevételt tehet,
vagy elfogadhatja annak
megállapításait. A kincstár az észrevételek alapján
a jegyzőkönyv megállapításait felülvizsgálja, majd
határozatot hoz. A határozat ellen az önkormányzat
fellebbezhet.

Zöldpark Nonprofit Kft.

A megemlékezők kis serege, a fotó jobb felső sarkában Dinyáné Bánfi Ibolya, a könyvár
igazgatója.
A testületi ülés előtt Határ kezők pedig egy-egy fehér vánja névadójának, a város
Győző halálának második szegfűt tettek le a tábla alá. A díszpolgárának Budapesten,
évfordulója alkalmából a róla költő életútját Dinyáné Bánfi a Farkasréti temetőben lévő
elnevezett könyvtár bejáratá- Ibolya, a könyvár igazgatója sírhelyét. A könyvtár a felnál lévő emléktáblánál koszo- idézte föl, majd bejelentette merülő költségeket saját
rút helyezett el Várfi András a könyvtár kérelmét. Esze- költségvetéséből fizeti ki,
polgármester és dr. Csorba rint a város képviseletében a munkát a könyvtárosok
Csaba jegyző. A megemlé- az intézmény gondozni kí- végzik el.

PAPÍRDOBOZ
Stancés szitaforma,
szitázás

RÓZA KFT.,

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.
Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

A gondozott kertért, parkért
• kaszálás, nyírás, parlag-fűmentesítés
• elhagyott telkek rendbetétele
• facsemete ültetése, park- és erőtelepítés
• szántás, rotálás, magágy-előkészítés, fűmagvetés
• veszélyes és egyéb fák vágása, metszése, permetezése
• vízi létesítmények (stég) építése

Hermann Mihály
20/388-2263

hermannkert@fibermail; fax: 66/610-419

Az önkormányzat új gazdasági társaságot hoz létre
a zöldterületek karbantartására. Mint azt Izsó Csaba
bizottsági elnök kifejtette,
a városban sok a zöldterület, ezek gondozására
az önkormányzat évente
12-15 millió forintot költ.
Az önkormányzat számára
fontos, hogy ezt a munkát ne
fővárosi vagy dunántúli cég
végezze el. Ezt a problémát
oldják meg az új gazdasági
társaság létrehozásával, és a
cég a közmunka szervezését
is elvégzi. A nem jövedelem-

szerzésre törekvő nonprofit
gazdasági társaság tavasztól
késő őszig a zöldterületeket
tartja karban, télen pedig a
hótakarítást, illetve az utak,
járdák síkosság mentesítését
oldja meg.
A Zöldpark Nonprofit
Kft. ügyvezetője Gurin
László lesz, telephelyét az
Ipari út 2. szám alatt alakítják ki. A száz százalékos
önkormányzati tulajdonú
cég felügyelő bizottságába
dr. Kovács Béla, Hangya
Lajosné és Illés János képviselőket delegálták.

MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

-papíráru, irodafelszerelés
-nyomtatványok
-játék, strandcikkek
-fürdőmedencék

-ajándékok, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

A karácsonyi ajándékozáshoz utalványok kaphatók!

Avon és Oriflame termékek heti rendeléssel!

Személybiztonsági szolgáltatást,
s olgáltatást
vagyonvédelmet, magánnyomozást,
cégek leinformálását vállalom.
Hermann Mihály, 20/388-2263;
hermannkert@fibermail.hu; fax: 66/610-419.
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Eredményes, eseménydús évet zárunk
(Folytatás az 1. oldalról)
Jó ütemben halad a vasút
Mezőtúr-Gyomaendrőd szakaszának építése. Az ipari
parkban jelenleg három vállalkozás beruházása folyik,
jövőre ezek működésükkel
új munkahelyeket hoznak
létre.
A beruházások mellett
szeretnék kitérni nagyobb
rendezvényeinkre is, hiszen
ezek hozzájárulnak a város
turizmusához, és szórakoztató programot jelent a
gyomaendrődieknek is. A
korábban vállalkozásba adott
Tourinform-irodát év elejétől ismét az önkormányzat
működteti. Az iroda közreműködésével olyan nagy rendezvényeket bonyolítottunk

le, mint május 1-én és 2-án
a X. Gyomaendrődi Sajt- és
Túrófesztivált, ezen mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelő harapnivalót
és kulturális programot. A
második nap kísérő rendezvényén, a Suttyomba Népzenei Fesztiválon nemzetközi
hírű zenészeket hallhattunk.
Május 21-én részt vettünk a
kihívás napján, ezen az egész
város megmozdult, és kategóriánkban a hetedik helyen
végeztünk. A hagyományos
rendezvények mellett új színfoltot jelentett, hogy július
22-én városunkból rajtolt el
a 35. Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros körverseny, sőt a versenyzők az első
szakaszversenyt is itt telje-

sítették. A rangos sportrendezvény révén a város neve
számos országos médiában
megjelent. Sikeresnek bizonyult augusztus 16-án a X.
Gyomaendrődi Nemzetközi
Halfőző Verseny is. A közel
hetven versenyző az ország
különböző részéből érkezett,
és sokan jöttek a határon túlról is, például a testvérvárosokból: Nagyenyedről és
Pilznoból. Szintén városunk
ismertségét szolgálta, hogy
október 24-én hagyományos
tanyasi disznótorossal és
kiváló művészeti együtteseink kulturális műsorával
mutatkoztunk be a széles
tömeget vonzó Csabai Kolbászfesztiválon. Ez évben két
intézményünknek is névadó

Karácsonyi köszöntő

ünnepséget tartottunk, a
városi sportcsarnok Varga
Lajos tornászolimpikon,
a könyvtár pedig Határt
Győző Kossuth-díjas költő
nevét vette föl. Idén olyan
világhírű művészek léptek
föl városunkban, mint Horgas Eszter fuvolaművész és
Pitti Katalin operaénekes.
Remélem, hogy a nehezedő
körülmények ellenére egy év
múlva is hasonló eredményekről adhatok hírt.
Végzetül Gyomaendrőd
valamennyi lakosának kívánok békés, áldott karácsonyi
ünnepeket és sikeres, boldog
2009-es esztendőt!
Várfi András
polgármester

Cél: a népesség megtartása
(Folytatás az 1. oldalról)
A koncepció készítői szerint a városnak a társadalmi
versenyképesség fokozása
hozhatja el a megoldást.
Ez azt jelenti, hogy a piaci mechanizmusok mellett
aktívabb feladatot vállalnak
a gazdaság és a társadalom
helyi alakítói azért, hogy a
gazdasági növekedés a helyi
társadalom lehető legszélesebb körének teremtsen jobb
életkörülményeket. Ebben
az esetben a fejlődés mércéje nem csupán a gazdaság
teljesítménye, hanem annak
kiegyensúlyozottsága és hoszszú távú fenntarthatósága is.
Torma Gyöngyi megfogalmazta, a város 15-20 évre
szóló fő célja, hogy népességmegtartó erejét növelje a
gazdasági környezet, illetve a
lakosság életkörülményeinek
javításával, a kulturális és
természeti értékeket megőrző
stabil gazdasági háttérben.
Nagyné Perjési Anikó a
dokumentum tervezetéről

úgy vélekedett, hogy annak
első része, a helyzetelemzés
hosszú oldalakon keresztül
téves adatokat tartalmaz.
Mikor először meglátta az
örökségvédelemről szóló
fejezetet, akkor örült neki,
hogy végre valaki foglalkozik ezzel, ugyanis ezen
a területen eddig semmi sem
történt a városban. Sajnos a
tervezők nem végeztek alapos munkát, végigszaladtak
Gyomaendrődön, ami tetszett
nekik, azt lefotózták, de nem
kutatták fel a védelemre érdemes építészeti értékeket.
A felszólaló megfogalmazta,
olyan élhető Gyomaendrődöt
szeretne, amely visszahívja az
egyetemet, főiskolát végzett
fiatalokat. Torma Gyöngyi
válaszában elmondta, hogy
Nagyné Perjési Anikó a készülő munka első változatát
olvasta, a hibákat azóta kijavították.
A településfejlesztési koncepció mellett a legtöbben a
hulladékszállításról érdeklőd-

GELLAI

tek. Fölvetették, ha valakinek egész esztendőben csak
egyetlen egyszer telik meg a
kukája, akkor miért kötelező
számára nyáron havonta kétszer, más időszakban havonta
egyszer ürítenie. Dr. Csorba
Csaba válaszában kifejtette, a vonalkód arra szolgál,
azonosítsák, hogy az ingatlan
tulajdonosa mekkora kukát
ürít, hisz azok mérete eltérő.
A nyári kétszeri ürítést az
ÁNTSZ javasolta, és az nehezen hihető, hogy a hidegebb
hónapokban egy családnál
egy hónapban nem telik meg
a nyolcvan literes kuka. Más
településeken a heti egyszeri
ürítés a gyakorlat.
Gál Imre fölvetette, hogy
a rongálások visszaszorítása
érdekében célszerű lenne,
ha a polgárőrök éjszakai
ügyeletet adnának. Erre
reagálva Várfi András elmondta, ehhez jelenleg
kis létszámú a polgárőrség, mindössze 27 tagú. A
polgárőrök megyei vezetője

szerint Gyomaendrődön száz
polgárőr kellene ahhoz, hogy
nappal és éjjel is egyaránt
tudjanak ügyeletet adni, épp
ezért várják az új polgárőrök
jelentkezését.
A másnap, november
6-án az Endrődi Közösségi Házban megtartott közmeghallgatáson Farkasinszki
Vilmos arról szólt, szerinte
a Fűzfászugot turisztikai
célra kellene hasznosítani.
Meglátása szerint lehetne
ott szállodákat, teniszpályákat, helikopter leszálló
pályát építeni. Várfi András válaszában rámutatott,
a fejlesztési koncepcióban
említett Fűzfászug adottságainak kihasználására
már a korábbi években is
születtek tervek, közöttük
szerepelt sportlétesítmény
gondolata is. A koncepcióban
megjelenített elképzeléseket
a rendezési terv konkretizálja, illetve az az érdeklődő
befektetők igényei szerint
valósulhat meg.

A Victória Autósiskola Kft.

Karácsony este gyertyát hogy a karácsony tartalmas,
gyújtunk, lángja beragyogja szeretetteljes ünnep legyen.
ünnepünket. Örömteli vára- Élvezzük együtt a karácsony
kozással tekintünk egymás- meleg hangulatát, merítsünk
ra, szeretteinkre, hiszen ez erőt belőle, hogy hittel tekinta nap egy kicsit más, mint a hessünk egy boldogabb jövő
többi. Csak rajtunk múlik, felé.
„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj
egészen. (...) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el
mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet
nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket,
milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen,
mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés.
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”
(Márai Sándor)
Szeretetteljes békés ünnepeket és eredményekben gazdag
boldog újesztendőt kívánok!
Domokos László
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ!

Közeleg az év vége, a KaráAz alábbi gondolatokkal
csony a családok legmeghittebb kívánok Boldog Ünnepeket,
ünnepe. Küzdelmes éven, de minden dolgos gyomendrődi
sok örömet is hozó esztendő családnak, kívánom erőfeszívégén járunk, bízva az újban, téseik révén vágyaik váljanak
még ha tudjuk is, hogy sok erő- valóra, s ehhez legyen jó egészfeszítést, munkát, összefogást ségük, kitartásuk, egymás iránti
kíván is az.
figyelmük és szeretetük.
Karácsonyi üzenet – részlet„Szép Karácsony ünnepén
Legyen kincsünk öröm.
Merjük őszintén mondani:
Bocsáss meg…, s köszönöm!”
Szeretettel:
Földesi Zoltán
az MSZP országgyűlési képviselője

Vendég kártya
A város Tourinform-irodája
turisztikai kedvezményre jogosító Gyomaendrőd Vendég
Kártyát bocsát ki. Azok a
Gyomaendrődre látogató turisták, akik a kártyát felmutatják, különböző szolgáltatások
– például fürdő, strand, múzeumok, vendéglátóhelyek,
szállások – igénybevételekor
kedvezményre jogosultak. A

kártyához tartozik egy tájékoztató füzet, melyben azok
a szerződött partnerek találhatók, akik elfogadják a kártyát.
A kedvezmények kialakításánál figyelembe vették, hogy a
helyi lakosok is előnyt élvezzenek a kártya használatával.
A vendég kártyáról részletek a
www.gyomaendrod.hu honlapon olvashatók.

Ház eladó

ÉPÍTėANYAGKERESKEDÉS
GyomaendrĘd, HĘsök útja 51.
Telefon: 66/282-440; 30/33-26-075; 30/48-80-326

TeljeskörĦ építĘanyagkereskedelem:
- Terranova termékek - hĘszigetelĘ rendszerek, ragasztók, fugázók,
felújító rendszerek
- Frühwald betontermékek, térburkolók
- Gipszkartonok, gipszkarton szerelési anyagok, lécek, gipszek,
glettek
- Téglák, tetĘcserepek, tetĘzsindelyek, lemezes tetĘfedĘ anyagok
- HĘ-,hang-, és vízszigetelĘk
- OSB lapok, tetĘfóliák, párazáró fóliák, tetĘkiegészítĘk, szellĘzĘk
- ÉlvédĘk, szegĘk, szilikonok
- Schiedel kéményrendszerek, Ytong-Xella falazó elemek
- Kazettás álmennyezeti rendszerek, függesztĘk, lapok
- Prokoncept energiatakarékos házépítési renszer
- Grünpower vákumcsöves napkollektor
- Rozetták, stukkók, hászámok, betĦk kül-és beltérre
- Kéziszerszámok, csavarok, szegek, segédanyagok
- Hagyományos építĘanyagok - sóder, cement, homok, mész
- és még sok más, ami építkezéshez, felújításhoz szükséges.
Árainkból:
- Fagyálló csemperagaztó
880,- Ft/zsák (25kg)
- Estrich
685,- Ft/zsák (40kg)
- Flex ragasztó
2.435,- Ff/zsák (25kg)
- AljzatkiegyenlítĘ
2.200,- Ft/zsák (25kg)
80,- Ft/m 2-tĘl
- TetĘsíkfólia
- Dry-háló
135,- Ft/m 2-tĘl

Személygépkocsivezetői,

motoros, C, CE és autóbuszvezetői
tanfolyamot indít.

2008. december 10-én 17 órakor.
A tanfolyamindítás és a tanfolyam helye:
Kis Bálint Általános Iskola,
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
Iskolánk címe:
5600 Békéscsaba, Szemere u. 2/1.
Ügyfélfogadás: 0730-1600-ig
Telefon: 06-66/323-626
További információ:
Bosnyák József, tanfolyamszervező: 06-30/409-2868

Emberségesen, türelmesen, hatékonyan
a biztonságos közlekedésért!
okév szám: 06-0121 akkr.lastromszám: AL-1851

A Gyomaszolg Kft. értékesíteni kívánja
a Gyomaendrőd, Nyárszegi utca 6. szám alatti
100 négyzetméteres sorházi házát 27 négyzetméteres garázzsal és a teraszhoz kapcsolódó 400
négyzetméteres udvarral.

A ház kellemes környezetben található
és jól megközelíthető.
Figyelem: most kedvezményes a vételi ár!
Érdeklődni lehet:
Egeresi András ügyvezető igazgatónál
a 20/988-00-13-as telefonon.
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Rövid hírek
Beruházás az
Európai Unió
támogatásával!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív
Program pályázati felhívásai
között meghirdetett DAOP2007-3.1.1/b kódszámú önkormányzati és állami tulajdonú
belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak
fejlesztése című pályázati
felhívás alapján a Selyem
út – III. ütemének megvalósítása érdekében, mely pályázaton önkormányzatunk
támogatásban
részesült.
Az Európai Unió támogatásával történő útépítés a Kulich
Gyula utca és az Ipartelepi
utca között zajlott, mintegy
325 m hosszban. A beruházás
összes költsége 40 390 988
forint volt, mely összegnek
85 százalékát az Európai
Unió támogatásként biztosítja a DAOP programon
keresztül. A fennmaradó öszszeget Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a 2008. évi
költségvetéséből biztosítja. A
műszaki átadás megtörtént, a
forgalomba helyezési eljárás
folyamatban van.

Megújul a városi hivatal Endrődön
Lehet, hogy egy átalakítás
felfordulással jár, de mindenki
elfogadja, és türelemmel viseli, ha az a későbbi kényelmet
szolgálja. Ezért döntött úgy
a gyomaendrődi képviselőtestület, hogy szükség van a
polgármesteri hivatal endrődi
kirendeltségének felújítására,
korszerűsítésére. A felújítás
magába foglalja a teljes homlokzati felület komplett felújítását a nyílászárók cseréjével
együtt, valamint az utcai járda
cseréjét és a belső oldali járda
megépítését.
Az utcán a meglévő, töredezett beton járda helyett kerti
szegéllyel határolt, kiselemes
térburkolat, míg a belső oldalon
simított új beton járda készül,
kavics ágyazattal.
Lépcső? Szűk feljáró? Magasan lévő kilincs? Mindezek
egy egészséges, mozgásában
nem korlátozott embernek nem
okoz gondot. Ám kerekesszékkel, gyermekkocsival már nem
is olyan egyszerű elintézni a
mindennapok hivatalos dolgait.
Ám nem elég az esélyegyenlőségről beszélni, azért tenni
is kell. És nem csak a szavak
szintjén, hanem tettekben is. A
gyomaendrődi önkormányzat
tesz is azért, hogy a település
lakói – a lehetőségekhez képest
– gyorsan és könnyen intézzék
hivatalos ügyeiket.
Az akadálymentesítés támogatása – egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
– fontos ügy, melyet jómagam
is, mint Gyomaendrőd ország-

gyűlési képviselője támogatok.
Az akadálymentesítés révén az
endrődi polgármesteri hivatal
udvarán meglévő parkoló felületen felfestéssel és táblával ki
lesz jelölve egy akadálymentes
parkoló, valamint mellette felfestve egy közlekedő terület.
Az udvari bejárat akadálymentesen megközelítése érdekében
igénybe vehetővé rámpa épül
csúszásmentes műkő felülettel.
Az új bejárati ajtó aszimmetrikus kétszárnyú kivitelben
készül, az üvegezett felületek
kontrasztos jelzéssel lesznek
ellátva. Az ajtólapokon a kilincset egy méteres magasságban
szerelik fel.
Az oldalfolyosó jelenlegi burkolata helyett csúszásmentes burkolat készül
teljes felületen. A folyosó
irodák és rendelők felőli

falán kétsoros csőkorlátot
helyeznek el. A házasságkötő
terem és a mosdók is teljes
mértékben igénybe vehetőek
lesznek akadálymentesen.
Az eligazodást információs táblák fogják segíteni,
melyek Braille nyomtatott
információs lappal is el lesznek látva.
Úgy gondolom, hogy ezek
a lépések fontosak. Fontos,
hogy elismerjük az önkormányzat szándékát és a megvalósításra irányuló törekvéseit támogassuk, hiszen mindannyian Gyomaendrődért
dolgozunk!
Tisztelettel:
Domokos László
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

Elkészült a belvíz
beruházás második üteme

A belvízrendezési beruházások első ütemét még tavaly
átadták. Annak keretében a
Fűzfászugi, a Csókási és a
Révzugi holtágakat kötötték
össze zárt csatornával, a Révzugi holtágból kikotorták az
iszapot, illetve a Fűzfászug felső
végére szivornyát, a Révzug alsó
részére pedig szivattyútelepet
építettek. Az elkészült létesítményekre most szerzik be a vízjogi
üzemeltetési engedélyeket.
A beruházás második üteme Gyomaendrőd belterületi
és külterületi vízgyűjtőrendszerének korszerűsítésére
irányult, ennek keretében a
Görbekút-vidólaposi csatorna és a Szénáskerti csatorna,
illetve a belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése
valósult meg.
A beruházás három belterületi öblözetre terjedt ki. Az
egyik a Selyem út végétől (ahol
a Szénáskerti csatornába csatla-

kozik) a vasút alatti átvezetésen
át a Pásztor János utcán, a Petőfi
utcán át a Bajcsy-Zsilinszky
utcáig tart. A másik a Révzugi
befogadótól Orgona utcán és a
Polányi Máté utcán keresztül
a védtöltés mentén húzódik. A
harmadik a Fűzfászugi befogadótól a Besenyszegi utca és
a B. Molnár utca vasút alatti
átvezetésen át a Ságvári Endre
utcáig terjed.
A beruházás részét képezi
még a Hantoskerti szivattyútelep megépítése, illetve az első
ütemben elkészült Révzugi
szivattyútelepet is egy újabb
szivattyúval bővítették. A vállalkozói szerződés összege 202
millió forint, ennek kilencven
százalékát az önkormányzat
pályázat útján nyerte el, tíz
százalékát pedig saját erőként
tette hozzá. A kivitelező november 30-án jelentette, hogy a
munkával elkészült, a műszaki
átadás folyamatban van.

Erősebb és szélesebb lesz
az endrődi híd

A kirendeltség épületének akadálymentesítését DAOPon nyert pályázat tette lehetővé, a beruházás 7,6 millió
forintba kerül.

A Hármas-Körös fölött átívelő 204 méter hosszú endrődi
hidat 1914-ben szentelték föl,
felújítására a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nettó 830
millió forintot költ. Az összegből elvégzik a híd teljes körű
rehabilitációját, azaz megújulnak az alépítmények, átépítik
a szerkezeti gerendákat és új
felszerkezet készül. A munká-

latok eredményeként a híd nagyobb teherbírású és szélesebb
lesz. A területet november végén
adták át a kivitelezőnek, a munkák jövő márciusban kezdődnek
el és 2010. szeptemberben fejeződnek be. A felújítás idejére a
mostani mellett egy ideiglenes
híd épül, amelyen jelzőlámpás
irányítással, váltakozó irányban
halad majd a forgalom.

dönts okosan

vállalkozásodnak
lesz mire
büszkének
lennie...

ismét magasra
táncoltuk
a kamatot

K&H
üdvözlet betét

13,13

%

kamat és EBKM

3 havi, új betétre és egy futamidôre vonatkozó lekötés esetén
ügyfelenként 50 ezer forinttól 50 millió forintig
2008. október 29. és december 31. közötti elhelyezés esetén
dönts okosan több száz tanácsadó segítségével

K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355
www.kh.hu
gyors ügyek sávja hiteltanácsadás befektetéstervezés

K&H Új Magyarország
Mikrohitel
EU-s forrásokkal
forint alapú hitelek, kedvezô kamatokkal:
forgóeszköz hitel 8,5%, beruházási hitel 9%
A KMOP - Közép-Magyarországi régió ügyfelei nem vehetik igénybe.
díjmentes Új Magyarország Hitelgaranciával

Jelen hitel, illetve garancia igénybevétele csekély összegû (de minimis)
támogatásnak minôsül.

K&H Cégvonal (06 1/20/30/70) 335 3355
www.kh.hu
gyors ügyek sávja
hiteltanácsadás
pályázati tanácsadás

biztosítások

Új betétnek minôsül: kizárólag Bankon kívüli forrásból származó betétösszeg, amely összeggel a lekötés napján meghaladja a számlatulajdonos Banknál vezetett
betét- és bankszámláin elhelyezett megtakarítások, és az értékpapírszámlán elhelyezett K&H befektetési alapok, valamint a K&H megtakarítási életbiztosításokba
befektetett összegek összesen egyenlegét, a lekötés napját megelôzô naptári hónap utolsó banki munkanapján ily módon számított záróegyenlegéhez képest.
Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A termék leírását, valamint az egyéb részleteket a vonatkozó szerzôdési feltételek,
illetve a vonatkozó Hirdetmények, valamint a Bank Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. Automatikusan
megújuló betét esetén a nem kedvezményes EBKM értéke 2,02-5,12%.

a hazai
bankok
közül elsôként
a K&H-nál

biztosítások

Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes leírását, kondícióit a vonatkozó szerzôdés, Általános szerzôdési
feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata és Hirdetménye tartalmazza, melyek megtekinthetôek bármely K&H bankfiókban,
illetve www.kh.hu internetes oldalon. A megkövetelt biztosítékokról, a hitelkeret összegérôl és a rendelkezésre
bocsátásáról a K&H Bank minden esetben önállóan, kizárólag a saját feltételei szerint dönt. A Bank a kondíciók
megváltoztatásának jogát fenntartja.

500 ezer – 6 millió forint között beruházási hitel akár Érdeklődjön bankfiókunkban!
1 év türelmi idővel, induló vállalkozásoknak is.
5500 GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 194.

5

Közélet

A művészeti iskolások díjai Rövid hírek

Programajánló
Endrődi Közösségi Ház
December 6-án Cukorbetegek Klubjának ebédje.
December 13-án Gyomaendrődi Nagycsaládosok Egyesülete karácsonyi rendezvénye.
December 16–án 18 órától Uhrin Benedek a Pepsi Sziget című filmjét vetíti le jótékonysági
céllal. Jegyek a Tourinform-irodában kaphatók. Az előadó a teljes bevételt Gyomaendrődi
Nagycsaládosok Egyesületének ajánlja föl.
December 19-én Blaha úti Óvoda karácsonyi műsora.
December 20-án KDNP helyi szervezetének vacsorája.
December 29-én a 1. számú Nyugdíjas Klub szilveszteri vacsorája.
December 31-én a Barátság Klub szilveszteri bulija
Katona József Művelődési Központ
December 18-án, csütörtökön 10 órától az Őszidő Nyugdíjas Klub műsoros évzáró ebédje.
December 20-án, szombatot 15 órától idősek karácsonya.
Varga Lajos Sportcsarnok
December 13-án 9-től 16 óráig rendezik meg a XI. Szaloncukor Kupát. A hagyományos nemzetközi gyermek labdarúgótornán hat csapat vesz részt.
Január 10-11-én közös kiállítást tart a V-243 Gyomaendrődi Egyesület, az Amerikai Óriásposta
Fajtaklub, a Magyar Autosex Tyúkgalamb Fajtaklub, a King Fajtaklub és a Chabo Fajtaklub.

Hírek a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvodából

Óvodánk őszi eseményei sorát
a Liget Fürdőben heti rendszerességgel megvalósuló játékos
vízhez szoktatás nyitotta meg.
A nagycsoportos gyerekekkel
kezdő és haladó csoportbeosztásban dolgozott oktatójuk: Kocsisné
Beranek Gizella. Október 4-én
Állatok Világnapja, a szülők segítségével és közreműködésével
ezen a napon kisebb állatkertté
változott az ovi udvara, nyuszikat
és pónilovakat simogathattunk
és etethettünk, valamint megfigyelhettük a teknősbékák és az
akváriumi halaink életét is. A

négy apró pónilovon mindenki
kedvére lovagolhatott.
Október 7-én szüreti játékra
hívogató rigmusokra gyülekeztünk óvodánk udvarán. Az
aranyló őszi napsütésben szüreti versekkel, mondókákkal
köszöntöttük egymást. Ezután
kis néptáncosaink mutatkoztak
be műsorukkal. Október 17-én az
Ugra-Bugra Városi Sportnapot
a Varga Lajos Sportcsarnokban
rendezte meg a Selyem úti és Csemetekert Óvoda. A sorverseny
számokban második helyezett
lett a Kis Bálint Általános Iskola

Százszorszép Óvodája.
Október 21-én a Szarvasi
Arborétumba kirándultunk.
Középső- és nagycsoportos
gyermekeinkkel együtt gyűjtöttük a természet apró kincseit, terméseket, faleveleket. Őszi
rendezvényeink sorát november
8-án a szülői munkaközösséggel
közösen szervezett óvoda-vacsorával zártuk. Az est nagyon jó
hangulatban telt, a szülők és a
pedagógusok közelebb kerülhettek egymáshoz.
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Nevelőtestülete

A középső- és nagycsoportos ovisok az arborétumban

Határ Győző
emlékest
Határ Győző Kossuthdíjas költő születése 94.
és halála 2. évfordulója
alkalmából a Kulturális
Egyesület emlékestet tartott
november 14-én az OMart
Könyvesboltban. Szülővárosában a költő verseit
Balázs Andrea, a Karinthy Színház művésznője és
Turnár Mariann versmondó
adták elő, a megzenésített
verseit pedig a városunkba immár visszatérő vendégnek számító Dinnyés
József daltulajdonostól
hallhattuk.
Az érdeklődést jól mutatta, hogy zsúfolásig
megtelt a könyvesbolt,
a későn érkezőknek már
szék sem jutott. Dinnyés
József a tőle megszokott jó
érzékkel nyúlt a versekhez,
a megzenésítéssel felerősítette azok hatását. Közreműködésével lemezről
magát a költőt és feleségét
is hallhattuk, amint két erős
ritmikával megkomponált,
ezért különösen jól szavalható verset adtak elő.

Eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy jó döntés volt
a két művészeti iskola összevonása, legalább is az eredmények ezt támasztják alá. Már
a tanév első két hónapjában a
különböző versenyeken jelentős
sikereket értek el a növendékek.
Nemes Zita, Liszkai Katalin és
Samsoni Alexia országos rajzpályázatokon kaptak különdíjakat, Magyari Gyöngyi pedig
a Szegeden megrendezett III.
Regionális Gitárversenyről tért
haza különdíjjal. Ugyanitt Füzes András az előkelő második
helyet szerezte meg. Október
végén a Budapesti Nemzetközi
Művészeti Fesztiválon Megyesi
Hajnalka és Gera Nikolett ének
kategóriában ezüstdiplomát kapott. Tímár Martin, Kruchió
Adrienn, Rau Gergő, Magyar

Mercédesz, Uhrin Pál Tamás és
Dávid Adrienn aranyéremmel
jöttek haza egy budapesti táncversenyről. Szintén táncversenyeken ért el jeles eredményeket
a Kovács László-Kelemen Erika
páros, valamint Nagy Evelin,
Fülöp Péter és Balogh Bianca.
November 9-én a latin táncok
magyar bajnokságán Kovács
László 5., Kurilla László pedig a 32. helyen végzett. Az
iskola növendékei a legutóbbi
szép eredményt november 12én szerezték meg, a Békésen
megrendezett fuvolaversenyen
Arnótszky Judit második lett,
Zsilinszky Éva pedig különdíjat
kapott.
(Az írás fotóval együtt megtekinthető a Gyomaendrőd
Online-on: gyomaendrod.
mconet.biz)

Dani irodalmi sikerekre tör

Harmati Dánielnek, a Kner
Imre Gimnázium és Szakközépiskola 9/b. osztályos tanulójának szándéknyilatkozatot
adott a fővárosi Accordia Kiadó
Brulox című regénysorozata
első részének kiadásáról. Dani
az Accordia több antológiájában szerepelt már versekkel és
prózai művekkel, illetve első
és második helyezést ért el a
megyei könyvtár költészet napi
irodalmi pályázatán.
A fiatalember első rigmusait, mondókáit hat éves korában
diktálta le szüleinek, azóta
folyamatosan alkot. Szülei
nagyon sokat meséltek neki,
később maga is sokat olva-

sott, ezek különböző történetek megírására ösztönözték.
Alkotásai a Kis Bálint Általános Iskola diákújságjában,
a Városunk című helyi havi
lapban, illetve 12 éves korától
az Accordia Kiadó antológiáiban láttak napvilágot. Az általános iskolában Dani jelentős
segítséget, támogatást kapott
Gordos Zsuzsanna tanárnőtől.
A fiatalember legfőbb célja,
hogy híres író legyen.
Az Accordia Kiadó arra
hivatkozik, hogy pályakezdő
alkotó könyvének kiadása nem
fedezi a költségeket, ezért a
család a mű megjelentetéséhez
támogatókat keres.

Kunkovács
ványai tárlata
Kunkovács László: Pásztoremberek című fotókiállítását
Dévaványán a Bereczki Imre
Helytörténeti Gyűjteményben
november 19-én nyitotta meg
Szonda István néprajzkutató.
Az endrődi születésű fotóművész, etnográfus közel száz
fotóból álló tárlata május 30-ig
tekinthető meg.

Tisztelgés a
vasút előtt

A Szegedi Vasúttörténeti
Alapítvány gyűjteményéből a
150 éves Szolnok-BékéscsabaArad vasútvonal tiszteletére
november 25-én kiállítás nyílt
a Katona József Művelődési
Központban. Várfi András
polgármester köszöntőjében
reményét fejezte ki, hogy a
vasúti pálya rekonstrukciója
után ismét sokan megszeretik
a környezetbarát vonatot.
Dr. Gonda András történész
megnyitójában elmondta, 1846ban nyitották meg a 33,6 kilométer hosszú Pest-Vác vasúti
pályát, rá egy esztendőre pedig
a Pestet Szolnokkal összekötő
szakaszt. A 19-20. század fordulójára a vasúthálózat hossza
elérte a 20 ezer kilométert. Trianon után a 20 ezer kilométeres vasúthálózatból csak 8 ezer
kilométer maradt meg.
(A témáról bővebben:
gyomaendrod.mconet.biz)
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Jelentős terület
válhat öntözhetővé

(Folytatás az 1. oldalról)
Az 1942-ben üzembe helyezett békésszentandrási
vízlépcső duzzasztott vízterébe a Tiszalök és Kisköre
felöl érkező vízpótlás a nyári
vízhiányos időszakokban is
biztosítja a gyomaendrődi
határ számára a jó minőségű vízkészletet. A belterületi
vízrendezések folyamatos
kivitelezése is jelentős mértékben elősegíti az öntözési
program indítását.
Elindult egy öntözési
program, melynek műszaki
kereteit az uniós fejlesztési elveknek megfelelően a
Békés-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. tervezi. A megvalósíthatóság alapjait szolgáló
műszaki és gazdasági vizsgálatok jelenleg folynak, de
már most kijelenthető, hogy a
hátsági (azaz az ártéren kívüli) területekre való öntözővíz
eljuttatása – egyéb tiszántúli
pályázókhoz viszonyítva –
Gyomaendrődön műszakilag
kedvezőbb feltételek mellett
oldható meg.
A jelenleg mintegy 15002000 hektárnyi, tömbszerűen
jelentkező közösségi célú, valamint tábla szintű vízi létesítmények és berendezések
az Európai és Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
keretében uniós támogatásban
részesülnek. Az öntöző főműveknek megépítése a Magyar

Államtól várható.
Összességében Gyomaendrődön, Örménykúton és
Csárdaszálláson a lehetőség van akár 5000 hektár,
jó minőségű terület intenzív
vízellátására, mely nemcsak
a mezőgazdaság, hanem a
természet, a vadállomány
számára is előnyöket biztosít.
Az önkormányzat által
már eddig szervezett két
tájékoztató eredményeképpen kibontakozóban van az
EMVA-hoz illeszkedő, a közösségi vízhasználatok és a
főművek fejlesztését kezdeményező, szervező és a finanszírozást előmozdító olyan
társaság létrejötte, mely az
anyagi források szervezését
is koordinálná.
Vincze Tamás falugazdász
szerint a gazdáknak tisztában kell lenniük az öntözés
előnyeivel és költségeivel. Ha
öntözhetnének, nem lennének
kiszolgáltatva az időjárás szeszélyének, olyan kultúrákat
termeszthetnének – például
hibrid kukoricát, csemegekukoricát, zöldségféléket –
amelyek nagyobb jövedelmet
hoznak. Úgy látja, a gazdáknak következő megbeszélésen
el kellene dönteniük, hogy
foglalkoznak-e az öntözés
fejlesztésének lehetőségével, vagy egyelőre elvetik
ezt a kérdést.

A főorvosnő
türelmet kér

Türelmüket kérve, és megértésükben bízva tájékoztatom
a tisztelt lakosságot, hogy november, december hónapokban néhány szakrendelésen
( bőrgyógyászat, fiziotherápia,
ortopédia, neurológia) az előjegyzési idő meghosszabbodott. Ezen szakterületeken
kevés óraszám biztosított, és
az elmúlt hónapokban nem volt
lehetőség átcsoportosításra. A
várakozási idő még így is jóval
az országos átlag alatt van, de
természetesen hosszabb, mint
olyan tevékenységnél ahol heti
40 óra áll rendelkezésre.
Sajnos kellőképpen nem
tudunk mindig a lakossági
igényekhez alkalmazkodni,
ezért elnézésüket kérem, és
reménykedem abban,hogy a
következő évben kedvezőbb
lehetőségekhez jutunk a Regionális Tanács, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és az Országos
Egészségbiztosító által.
A Városi Egészségügyi Intézmény téli szabadságának
időpontja – az előző évekhez
hasonlóan – 2008. december
22. és 2008. december 31.
között lesz. Az első rendelés
napja: 2009. január 5. A helyettesítést a békéscsabai Réthy
Pál Kórház-Rendelőintézet
látja el.
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Betörőt fogtak a Hídfő étteremben
Paraizs Tamás őrsparancsnok novemberi tájékoztatóját
két megszületett első fokú
bírósági ítélettel kezdte. Egy
gyomaendrődi fiatalember
még 2006-ban a város külterületén vadkendert termesztett,
ezért a bíróság 5. év 8 hónap
letöltendő szabadságvesztésre
ítélte. Elfogása óta a fiatalember
előzetes letartóztatásban van. A
másik bírósági ítélet több rendbeli betörés és lopás ügyében
született, ezt egy helyi banda
követte el. Ez ügyben a legsúlyosabb ítélet 2 év 8 hónapos
börtönbüntetés. Mivel első fokú
ítéletekről van szó, az elítéltek
még fellebbezhetnek.
Az elmúlt hetekben négy
alkalommal törtek be, illetve
loptak a felújítás alatt lévő Hídfő
étteremből, az italtól a dohányárun keresztül az ott dolgozó
munkások kábeléig sok minden
eltűnt. November 3-án éjjel 2
órakor a járőrök épp az étterem

környékén voltak, amikor egy
örző-védő cégtől telefonon azt
az értesítést kapták, hogy az
irodájukban jelzett az étterem
riasztója. A hátsó udvar felől
gyalog megközelítették a helyszínt, és hallották, hogy bent két
személy beszélget. Pár percnyi
várakozás után két betörő lépett
ki az étteremből fejükön harisnyával. A járőrök felszólították
őket, hogy álljanak meg, ehelyett
inkább menekülni próbáltak.
Gumibot és bilincs használatával a két férfit elfogták, és az
őrsre őket előállították. Ellenük
lopás miatt indított eljárást a
rendőrség.
November 6-án fél 9-kor
bejelentés érkezett a Hősök úti
Sikér ABC-ből, hogy az eladók
az üzletben felismertek olyan
személyeket, akik korábban
már loptak. Mikor a rendőrök
a helyszínre érkeztek, azt tapasztalták, hogy egy fehér gépjármű
az ABC elől nagy sebességgel

elhajt. A menekülő gépkocsit a
járőrök utolérték, és igazoltatták
a benne ülő két vidéki férfit. Átvizsgálták a gépkocsit is, annak
csomagtartójából több utazótáskányi mennyiségű illatszer
és kozmetikum került elő. Az
adatgyűjtés során a rendőrök
megállapították, hogy egy nő is
volt a két férfivel, aki a helyszínről elmenekült. A környéket a
járőrök átvizsgálták, és a polgármesteri hivatalban megtalálták a
nőt. Mindhármójuk ellen lopás
miatt folytatnak eljárást.
November 9-én éjjel 2 órakor
verekedésről érkezett bejelentés az egyik gyomai diszkóból.
A szórakozóhelyen a sértett
elmondta, hogy egy számára
látásból ismert férfi odament
az asztalához, és minden ok
nélkül orrba ütötte, ennek következtében eltörött az orrcsontja.
Az eljárás során előkerült az
elkövető, ellene súlyos testi
sértés miatt indult eljárás.

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú iskolai végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki), vagy településmérnöki (városgazdasági mérnök) szakképzettség
• felvétel esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Próbaidő: 3 hónap,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat
elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 20.
További információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

Árverés
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő
ingatlant meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
Terület nagysága ( m2 ),
Kikiáltási ár
Licitlépcső
szám
egyéb megjegyzés
( Ft )
( Ft )
15055/34

867 m2, kert, 2,26 AK Papzug, vízparti, az ingatlannak van használója.

706.000

10.000

1.
2.

Az árverés időpontja: 2008. december 19-én de. 1000 óra.
A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2008. december 19-én de. 900-ig - a kikiáltási ár 10 %-át
kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a polgármesteri hivatal pénztárába befizetni.
Az árveréssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: (66) 386-122/136 mellék.

COLOR SHOP
PAPÍRBOLT
– játék
– ajándék
– papír-írószer
– nyomtatvány
– irodaszer
– bélyegzőkészítés
– laminálás
– iratfűzés
– filmelőhívás
– fénymásolás

Gyomaendrőd, Petőfi utca 4.
Telefon: 66/284-552,
e-mail: uhrinzoltan@globonet.hu

KREATÍV
KUCKÓ
Decemberi foglalkozások
• December 6-án (szombat) üvegmécses tartó
díszítése csillámos festékkel.
• December 7-én (vasárnap) az üzlet nyitva
tart.
• December 13-én és 14-én (szombat-vasárnap) üvegváza díszítése karácsonyi mintával.
• December 20-21-én (szombat-vasárnap) tányéralátét dekupázsolása ünnepi mintával.

Várunk minden kedves érdeklődőt!
Jelentkezés telefonon vagy személyesen.

Gyomaendrőd, Petőfi utca 2.
Telefon: (70) 230-18-83
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Sport

A megye legsikeresebb kajak egyesülete Félidőben 4. helyen női kézilabdázóink!
A gyomaendrődi Körös Kajak Sportegyesület 11 éves fennállásának eddigi legsikeresebb szezonját zárta. A pontversenyben – mely az országos bajnokságok eredményeiből áll össze – 314 ponttal a 70 pontszerző egyesület közül a 23. helyen zárt. Ezzel
maga mögé utasította Békés megye összes –lényegesen nagyobb múlttal rendelkező
– egyesületét, de más országos, nagy létszámú egyesületeket is.
Az egyesület húszas ver- nyijuk edzője Kovács Gábor.
A kisebb-nagyobb regisenyzői gárdája az idén hat Serdülő válogatottak: Tótka onális versenyeken szinte
magyar bajnoki címet szer- Sándor és Gellai Tamás, ifi minden gyerek megtapaszzett, ami ilyen kis létszámú válogatott: Kiss Csaba. Az talhatta, hogy milyen érzés
egyesület esetében egyedül- egyesület már harmadik a dobogón állni. Mindezen
álló teljesítmény. A hat baj- éve hozza ezt a keretlét- eredmények alapján elmondnoki címből hármat Tótka számot.
ható, hogy a versenyzői
Sándor, egyet Kiss Csaba,
Természetesen a 314 pont létszámhoz viszonyítva
egyet-egyet pedig a Lövei megszerzéséhez a versenyzők a Körös Kajak az ország
Fanni, Lövei Kitti, Rákosfalvi közül még többen is hozzájá- egyik legsikeresebb utánDóra, Tímár Tímea összeál- rultak, megérdemlik, hogy az pótlás egyesületévé nőtte ki
lítású négyes, valamint Lövei ő nevüket is megismerjék: magát. A sikeres szereplés
Fanni, Lövei Kitti, Rákosfalvi
Tótka Sándor: 40,08; Kiss ahhoz is jelentősen hozzájáDóra női váltója hozott el. Csaba: 37,58; Gyarmati Ba- rul, hogy országszerte egyEdzőik Kovács Gábor és lázs: 32; Litauszky Tibor: re több ember megismerje
Kovácsné Kozma Diána.
27,75; Gellai Tamás: 23,58; Gyomaendrőd nevét.
Az idén született meg Kéri Virág: 21; Ágoston
A jó eredmények jutalaz egyesület első jelentős Kata: 17; Rákosfalvi Dóra: mául a november végi évadnemzetközi eredménye is. 16; Tímár Tímea: 14, Lövei záró vacsorát megtisztelte
Az EORV-re, ami a 15-17 Fanni, Lövei Kitti: 12-12; jelenlétével Angyal Zoltán
éves korosztály Európa Baj- Hunya Gyöngyi: 11; Bela szövetségi kapitány, Schmidt
noksága, az országos baj- Lili, Litauszky Gréta: 8,25- Gábor főtitkár, Weisz Rónokságon elért eredményei 8,25; Giricz Petrik: 3,33; bert, a serdülő és ifjúsági
alapján kijutott Kiss Csaba, Csatári Bence, Epresi válogatott kapitánya.
aki K – 1 1000 méteren és K Konrád, R. Nagy Tibor, R.
Mivel utánpótlásra egy
– 4 500 méteren is felállhatott Nagy Valentin: 3,25-3,25; utánpótlás csapatnak is
a dobogóra, hogy átvegye a Bukovszky Péter: 3; Csatári szüksége van, ezért 9 – 10
harmadik helyezésért járó Zsófia, Szabó Rebeka: 2,25- éves gyerekek jelentkezését
bronzérmet.
2,25; Köpe András: 2; Csőke várja az egyesület, úszásokA következő idényre két Zsolt, Hunya Péter, Kon- tatással egybekötött kajakgyomaendrődi versenyző a dor Balázs: 1,5-1,5; Csőke edzésre. Jelentkezni lehet
serdülő, egy pedig az ifi vá- Richárd, Tímár Richárd: Kovácsné Kozma Diánánál
logatott keretbe való bejutást 1,33-1,33 pontot hozott az a 06-30/291-36-26-os televívta ki magának. Mindany- egyesületnek.
fonszámon.

A Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület 20082009-es bajnokság őszi fordulója után a 4. helyen várja a
folytatást. A csapat mérlege:
7 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség. Ez az eredmény jónak
mondható. Nehezítette a csapat
dolgát, hogy négy hazai mérkőzés mellett nyolcszor kellett
szurkolóink támogatása nélkül,
idegenben játszanunk. Vereségeinket vidéken szenvedtük el,
közülük kettőt csak egy-egy
góllal. A csapat védekezése sokat javult. A helyzetkihaszná-

TANFOLYAM INDUL

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

Harminc nevezővel két
asztalon folyt a verseny, a
résztvevők közül 16 helybeli
volt, a többiek a megye más
településeiről érkeztek. Hogy
a gyomaendrődiek milyen erőt
képviselnek ebben a sportágban jól mutatja, hogy a legjobb
nyolc között hatan városunkat
képviselték. A versenyben
Bíró Imre (Gyomaendrőd)

A GYOMAENDRŐDI IPARI PARK területén
közművesített telkek ipari és egyéb szolgáltatói
vállalkozások telepítéséhez eladók.
Kőműves, ács, burkoló és hőszigetelő
szakipari kivitelezést,
továbbá földnedves és mixer-beton
szállítását vállaljuk.

Tájékoztatás és ügyfélfogadás:

2008. december 10. 17 óra

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel.: 66/386-269

Gyomaközszolg Kft. tájékoztatója

GYOMAKÖZSZOLG Kft.
HIRDETMÉNYE

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

Tájékoztatjuk Gyomaendrőd város Tisztelt Lakosait, hogy a hulladékszállítási díj az Ipartelep út 2 sz.
alatti telephelyünkön is befizethető. Kérjük, hogy aki teheti, irodánkban rendezze a szolgáltatási díj befizetését.
Köszönjük ügyfeleink megértését, és eddigi jóindulatú
hozzáállását.
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
700 – 1200 és 1230 – 1530
Kedd:
700 – 1100
Szerda – Péntek:
700 – 1200 és 1230 – 1530
GYOMAKÖZSZOLG KFT. vezetése

Lakatos Tibor

Biliárd verseny hivatalos szabállyal

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
TÁJÉKOZTATÓJA
személygépkocsi, motorkerékpár és
moped kategóriában!
Beiratkozás:
Gyoma, Kossuth u. 18.
minden kedden és csütörtökön 17-től 19 óráig.

kezdtünk foglalkozni, akik közé
még várunk jelentkezőket, 7-10
és 10-12 éveseket is.
Köszönjük támogatóink
segítségét, szurkolóink buzdítását! Számítunk rájuk jövőre is!
Az egyesület tagjai nevében
kívánunk mindenkinek békés,
boldog karácsonyt és sikeres
újesztendőt!
Ajánlja adója 1%-át kézilabda egyesületünknek! Adószámunk: 18383506-1-04.

A felnőtt és az utánpótlás csapat tagjai edzőjükkel, Lakatos Tiborral.

Gyomaendrődi Korona
Biliárd Klub november
22-én a Korona Sörözőben
rendezte meg a II. Korona
Kupa egyéni „duplabuzera”
magyar bábus 120-as biliárdversenyt. A rendezvényt
Várfi András polgármester
nyitotta meg.

Állnak (balról jobbra): Kiss Csaba ifi válogatott és Kovács Gábor (edző)
guggolnak: Tótka Sándor és Gellai Tamás serdülő válogatottak.

lás, a büntetők értékesítésének
százaléka javítandó. A bajnokság végére szeretnénk a dobogóra kerülni! A hangulat jó, a
lányok keményen dolgoznak,
mindent megtesznek a siker
érdekében.
Utánpótlás
csapatunk
második helyen zárta az őszi
küzdelmeket. Serdülőink mérkőzései még csak nemrég kezdődtek. Már a legkisebbek is
szorgalmasan készülnek első
mérkőzésükre. Ugyanis az utánpótlás folyamatos biztosítása
érdekében két új korosztállyal

Tisztelettel kérjük a város Lakosait,
hogy mielőtt a hulladék műanyag flakonokat
a szelektív gyűjtőkbe helyezik, – a város
tisztaságáért és a költséges levegőszállítás
elkerülése érdekében – azokat tapossák laposra.

Ne feledjék a jelszót:

„Tapossa laposra!”
Köszönjük a tisztább város reményében!

végzett az élen, a második
Tar István (Medgyesegyháza)
lett, a harmadik helyen Csikós Zoltán (Gyomaendrőd),
a negyediken Gyebnár Lajos
(Gyomaendrőd) végzett.
Mint azt Csikós Zoltántól, a helyi klub elnökétől
megtudtuk, a Magyar Biliárd
Szövetség korábban három
szakágat működtetett: a snookert, a poolt és a karambolt,
ehhez csatlakozott negyedikként a Magyar Bábus Biliárd
Egyesület. A magyar bábus
biliárdnak is több változata
van, a legismertebb a 120-as,
emellett játszanak 500-ast
és 1 000-est is. A hivatalos szabálya eddig csak a
120-asnak született meg,

ezt és egyéb információkat
az érdeklődők a www.magyarbiliárd.hu című honlapon
találhatják meg.
A Gyomaendrődi Korona Biliárd Klubot a nyáron
hozták létre, az erről szóló
bírósági végzést egy hónapja kapták kézhez. A szervezetet 11-en alapították meg,
de hamarosan 30-40 tagjuk
lesz. A kialakított egységes
szabály szerint már rendeztek
versenyeket, de a hivatalos
bajnokságot csak jövőre
írják ki. A klub székhelye:
Gyomaendrőd II. kerület 516.,
ismertebb nevén a Korona
Söröző. A biliárd céljára ott
alakítanak egy külön helységet.

Testnevelők kitüntetése

A Kner Imre és Szakköz
zépiskola
két testnevelő tanára
kkomoly elismerésben részesült
a közelmúltban, november 7-én
megkapták a „Békés megye
m

diáksportjáért” kitüntetést. Ezzel Giriczné Darázsi Anna és
Lakatos Tibor több éves, eredményes munkáját ismerte el a
megyei diáksport tanács.

KIADÓ ORVOSI SZOBA
A LIGET FÜRDŐBEN
(Gyógyászati részlegen)

Meghatározása: bérleti szerződés
Jelentkezési határidő: 2008. december 19.
Helye: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolg. Kft
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2, Menedzser iroda
Ajánlat tartalmazza:
tevékenység jellege, időtartama, bérleti díj összege
Bővebb információ: 66/283-750, 386-039
Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Gyomaendrőd
Közéletéért Egyesület. Engedély szám: 163/0613-1/2007; Felelős kiadó: Szabó Balázsné. Szerkesztő: Molnár Lajos. Grafika és nyomdai
előkészítés: Kürti Csaba, (70) 275-5673, www.agstudio.hu; Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon/fax: (66)
581-237, elektronikus levél: hirmondo@gyomaendrod.hu. Hirdetésszervezés: Molnár Lajos, telefon: (30) 561-47-71.Terjeszti: Fazekas
Jánosné vállalkozó, telefon: (30) 481-52-32.

Hirdetés

Ismét kapható OLASZ PIZZA

