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Rövid hírek Ötvenöt új munkahely Gyomaendrődön A köztestületi tűzoltóság
két beruházás az ipari parkban
avatása
Ajándék az Dr. Nagy Ágnes,További
a DélCsárdaszállás, Hunya és Gyomaendrőd önkormányzaRegionális Munkatai, valamint a Gyomaendrődi Város Önkéntes Tűzoltó
időseknek alföldi
ügyi Központ főigazgatója
Egyesület által létre hozott önkéntes köztestületi tűzoltóság

– Gyomaendrődön már
hosszú évek óta hagyomány,
hogy az önkormányzat a karácsonyi ünnepek előtt ajándékkal kedveskedik az időseknek, így volt ez most is. Akik
2007. január 1-ig betöltötték
a 72. életévüket, karácsonyi
csomagot kaptak – tájékoztatta lapunkat Várfi András
polgármester. – Az ajándékot
a lakásukon kapták meg, akit
nem találtak otthon, az a polgármesteri hivatal titkárságán
vehette át az ajándékot. Az
idősek örömmel fogadták ezt
a gesztust, a városban járva,
velük találkozva, illetve telefonon is többen megköszönték. Az ajándékcsomag rizst,
teát, szaloncukrot, gyümölcslét, süteményt, cukorkát és
csokoládét tartalmazott. Több
mint 1700-an kapták meg az
ajándékcsomagot – hallhattuk
Várfi Andrástól.

és Vodova János, a Skylotec
Hungary Kft. ügyvezetője
vágták át a nemzeti színű
szalagot a cég csarnokavató
ünnepségén december 11én a Gyomaendrődi Ipari
Parkban.

Dr. Nagy Ágnes az ünnepség résztvevői előtt elmondta,
mindig nagyon szívesen megy
munkahelyteremtő beruházások átadására. Megközelítően
jó egy hónappal ez ezelőtt
járt itt, akkor a beruházó
és a kivitelező megemlítette, hogy egy hónap múlva
ünnepélyes keretek között át
szeretnék adni a csarnokot.
Akkor ebben kissé kételkedett, mert még tető sem volt
rajta. Meglepte, hogy rövid
időn belül elkészültek a korszerű csarnokkal. Ebben a
nehéz gazdasági helyzetben
a munkahelyek megőrzése
mellett a munkahelyek teremtése nagyon fontos. Amikor
sajnos munkahelyek szűnnek
meg sorra, hogy 55 új munkahely jön itt létre, ez jelentős
eredménynek számít.
Vodova János arról szólt,
a Skylotec 2005 óta gyárt
Magyarországon, a német cég az ipari és sport
zuhanásgátlók specialistája. A most elkészült 1860
négyzetméteres alapterületű

Köszönet a
támogatásért
A Gyomaendrőd Közéletéért
Egyesület köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik 2008-ban
támogatták a Gyomaendrődi
Hírmondó megjelenését.
Szabó Balázsné
elnök
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ünnepélyes avatása alkalmából december 5-én a tűzoltó
laktanyában Várfi András polgármester, a köztestületi
tűzoltóság elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Várfi András elmondta, védekezésben és különböző
Gyomaendrődön hosszú katasztrófahelyzetek megidő óta működik önkéntes oldásában. Erre lehetőséget
tűzoltó egyesület, amely a adtak a jogszabályok is, így
90-es évek végéig megkü- Gyomaendrőd – Csárdaszállönböztetett figyelmet kapott lással és Hunyával összefogva
a város életében, majd ez a – azon munkálkodott, hogy
lelkesedés alábbhagyott. A megalakuljon a köztestülelegutóbbi helyhatósági vá- ti tűzoltóság. Elképzelésük
lasztások eredményeként valóra vált, így államilag
létrejött testület célul tűz- támogatott, önálló, ellátási
te ki, hogy hozzanak létre területtel bíró köztestületi
olyan szervezetet, amely tűzoltóság jöhetett létre.
(Folytatás a 3. oldalon)
részt tud venni a tűz elleni

Az Örök Ajándékozóra
emlékezve
– A ajándékozás a szeretet szervezetekkel összefogva 25

A szalagátvágás ünnepélyes pillanata.
csarnokban tavasszal már országgyűlési képviselő és
százan dolgoznak. Jelenleg Várfi András polgármester
egy bérelt telephelyen tevé- is. A Skylotec csarnoka melkenykednek, ott a korábbi lett még két beruházás van
45 fős létszámukat már most folyamatban az ipari park80-ra növelték.
ban, ez évben elkészülhet a
Az átadási ünnepségen tésztaüzem, illetve a kamirészt vett Domokos László onparkoló- és szerviz is.

jelképe. Eszünkbe juttatja az
Örök Ajándékozót, Istent. Az
Atya szeretete emlékére ajándékozzuk meg egymást karácsonykor – hallhatták az egybegyűltek a gyomai katolikus
templomban Tímár Mihálytól,
a Gyomai Jézus Szíve Plébánia kormányzójától december 19-én a VII. „Segítsünk
a rászoruló gyermekeken!”, II.
Adományozás Napja rendezvényén. Ez alkalomból az Élet
Másokért Közhasznú Egyesület, a Templomos Lovagrend
Tiszántúli Kommendája más

gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő családot
ajándékozott meg.
Vaszkó Sándorné, az Élet
Másokért Egyesület elnöke, a
Templomos Lovagrend tagja
elmondta, hogy nagy tiszteletet érdemelnek azok a családok, akik olyan gyermeket
nevelnek, akik nem teljesen
egészségesek. Várfi András
polgármester azt kívánta, ne
csak az ünnepek idején forduljunk szeretettel egymáshoz,
hanem egész esztendőben.
(Folytatás a 3. oldalon)

„Sose lesz másként,
így rendeltetett”
Ady Endre
• TEMETKEZÉS
• SÍRGONDOZÁS
• KEGYELETI CIKKEK
ÁRUSÍTÁSA
• TEMETKEZÉSSEL
KAPCSOLATOS
ÜGYINTÉZÉS
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep út. 2.
Tel.:06-66/386-233
Ügyeleti mobil: 06-30/630-80-97
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Megújult árukészlettel, szolid árakkal várjuk mezőgazdasági, teher és személyautó tulajdonosokat.
KSZDÉSZ kedvezmény program műhelyünkben.
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Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 107.
Telefon: (66) 285-127

Gyomaendrőd, Fő út 214. H – P: 900 -1200 , 1330 -1730
900-1200
Tel./fax: +36 66 282 822 Sz:
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Rövid hírek
Nő a víz- és
csatornadíj
A testület elfogadta a
Békés Megyei Vízművek
Zrt. január 1-től érvényes
ivóvíz- és szennyvíz-díjait. Eszerint az alapdíj nem
változik, a lakosoknak továbbra is 520 forintot kell
fizetniük. A vízdíj a tavalyi
köbméterenkénti 121,40 forintról 129,80-ra emelkedik.
A csatornadíj 155,10 forintról
190-re növekszik, bár ez 22
százalékos áremelést jelent, a
lakosoknak az önkormányzat
döntése értelmében még így
sem kell megfizetniük a 211,10
forintos önköltséget.

Oklevél
dr. Ujváry
Zoltánnak

Drágul a hulladékkezelés
Az önkormányzat január
1-től módosította a szilárd
hulladék kezelés díjait. A 80
literes kuka egy-egy ürítése
január 1-től 155-ről 170-re, a
110, 120 literesé 210-ről 230ra, a 240 literes edény ürítése pedig 310-ről 340 forintra
emelkedik. Az áremelés ellenére a lakosok még mindig
nem fizetik meg a hulladék
szállítás és ártalmatlanítás
önköltségét.
Izsó Csaba bizottsági elnök elmondta, a szolgáltatás
kötelező igénybevétele előtt
az önkormányzatnak évente
60 millió forintjába került a
hulladékszállítás. A díjak által
a lakosságtól 36 millió forint
jön be, a tevékenység támogatásra az önkormányzatnak
még mindig évi 24 millió fo-

rintot kell áldoznia.
Gyomaendrődön összesen 7300 ingatlan található,
a Gyomaszolg adata szerint
2462 ingatlan tulajdonosa nem
rendelkezett hulladékszállítási
szerződéssel. Mivel a lakótelepeken a szolgáltató nem a lakástulajdonosokkal, hanem a
közös képviselővel köt szerződést, a külterületi ingatlanokra
nem vonatkozik a kötelezettség, a lakatlan ingatlanok tulajdonosai pedig mentességet
kapnak a díj megfizetése aló,
továbbá a földút mellett élők
sem kötelezhetők a hulladékszállításra, így lényegesen lecsökkent az átvizsgálandó ingatlanok száma. A mezőőrök
és a közterület-felügyelők
végül 627 ingatlan tulajdonosát keresték föl személyesen,
hogy megtudják tőlük, miért

nem veszik igénybe a kötelező hulladékszállítást. Az ellenőrzés után 538 tulajdonost
szólított fel a polgármesteri
hivatal arra, hogy a szolgáltatóval kösse meg a szerződést.
Az ellenőrzések és felszólítások eredményeként augusztustól november végéig 335
szerződést írtak alá. A kiküldött felszólításoknak közel
felét – különböző okok miatt
– nem lehetett kézbesíteni,
mert például a házban senki
sem lakott, a megadott címen
bontásra váró romos épületet
találtak, avagy az épületet
már le is bontották. Az újonnan épült szilárd burkolatú
utak mentén a polgármesteri
hivatal folyamatosan vizsgálja, hogy az ott élők megkötötték-e a hulladékszállítási
szerződést.

Betlehemes az oviban

Az önkormányzata jóváhagyta a Határ Győző Könyvtár
és a német kisebbségi önkormányzat együttműködési megállapodását. Ebben a könyvtár
vállalja, hogy elkülönített helyet
ad a német nyelvű tudományos
és más típusú könyveknek,
folyóiratoknak, napi- és hetilapoknak. A német kisebbségi
önkormányzat pedig beszerzi
a német nyelvű folyóiratokat,
napi- és hetilapokat, és a könyvtár rendelkezésére bocsátja
azokat.

ták azt is, hogy ez évben
a lakosoknak mennyi kell
fi zetniük a hulladékkezelésért. A testület december
2-án rendkívüli ülést tartott
a DAOP-hoz útépítésre és
-felújításra benyújtott pályázat miatt.

Kedvező ítélet

A város számára kedvező
bírósági ítélet született az A. S.
A. Kft-vel szembeni perben –
tudhatták meg a képviselők és
az érdeklődők Várfi Andrástól
a napirend előtti polgármesteri
tájékoztatóban. Ismert, hogy a
cég megtámadta a hulladékkezelő telep működtetésére kiírt
közbeszerzési eljárást, ugyanis
azt a Remondis Kft. nyerte meg.
Első fokon a bíróság kimondta,

Megyeriné Csapó Ildikó
kulturálisa vállalkozó Katona
József Művelődési Központ
működtetésére vonatkozó közművelődési megállapodása
január végéig szól. A testület
úgy döntött, hogy február 1-től
költségvetési intézményként
működteti a művelődési központot. Az elképzelés szerint az
épület utcai részének átalakí-

Irodavezető:
Varga Zsófia

Együttműködés

Már megszokhattuk, hogy
az újesztendő új szolgáltatási
díjakat hoz. A képviselőtestület december 18-án
megtartott soros ülésén –
többek között – döntött az
idei ivóvíz- és csatornadíjakról, illetve meghatároz-

hogy a Remondis-szal megkötött szerződés érvénytelen,
ugyanakkor az hat hónapig még
érvényben marad, tehát addig
a cégnek működtetnie kell a
telepet. Ez idő alatt a beruházó
önkormányzatok által létrehozott munkacsoport dönthet a
működtetés jövőbeni formájáról. A bíróság az A.S.A. Kft.
225 millió forintos kártérítési
igényét nem ismerte el.

A művelődési központba
költözik a könyvtár

A képviselők döntöttek
arról is, hogy 2008-ban a
„Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevelet
dr. Ujváry Zoltán professzor
emeritusnak adományozza.
Dr. Ujváry Zoltán 2000 óta
szakmai segítséget nyújt
a múzeumi kiállítóhelyek
munkájában, a 2004-ben
indult néprajzi konferenciasorozat fővédnöke és egyik
szervezője.

A testület zárt ülésen
döntött a Tourinform-iroda
vezetői állására benyújtott
pályázatokról. A határidőre
hárman adták be pályázatukat: Varga Zsófia, a jelenlegi megbízott vezető, egy
gyomaendrődi hölgy és egy
békéscsabai férfi. A képviselők január 1-től határozatlan
időre Varga Zsófiát nevezték
ki az iroda vezetőjének.

Fő téma:
újév, új díjak

tása és bővítése után ott kapna
helyet a Határ Győző Könyvár,
így az épület kihasználtsága
javulna, de megmaradna a két
intézmény önálló működése.
A könyvtár jelenlegi Kossuth
utcai épülete pedig értékesíthetővé válna. A képviselők a
művelődési központ működési
feltételeit januári ülésükön határozzák meg.

Próbajárat a
nagylaposiaknak
A testületi ülés előtt egy órával Várfi András polgármester és dr. Csorba Csaba
jegyző, valamint a képviselő-testület tagjainak nagy része megtekintette a Selyem úti
Óvodában bemutatott betlehemest. A gyerekek szemmel láthatóan élvezték a játékot.
Felvételünkön a pásztorok találkoznak a Kisjézus szüleivel: Máriával és Józseffel.

Útépítésre, felújításra pályáznak
Gyomaendrőd önkormányzata a DAOP keretében pályázatot nyújt be a Sebes György
utca felújítása, korszerűsítése és
szélesítése érdekében, továbbá
a Bánomkert utca, a Bem utca,
a Napkeleti utca, a Toldi utca
és az Újkert sor útépítésére. A
pályázatba bevont utak kiemelt,
úgynevezett gyűjtő utak. A beruházás összes költsége: 86,5
millió forint, ebből 56,2 millió
a támogatás és 30,3 millió a
saját erő – erről határozott a
képviselő-testület december
2-án megtartott rendkívüli
ülésén.
A képviselők jóváhagyták
a Berettyó-Körös Szakképzés

Gyomaközszolg Kft. tájékoztatója
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

Szervezési Társulás, mint
térségi integrált szakképző
központ (TISZK) alapító dokumentumait, illetve azokat
módosították. A szabályozás
alapján a TISZK nem közoktatási intézmény, hanem
a szakképzés feladatainak a
jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése.
Az is indokolja a TISZK-ek
létrehozását, hogy 2008. szeptember 1-től kizárólag a térségi
integrált szakképző központban
folyó gyakorlati oktatás tárgyi
feltételeinek javítására igényelhető fejlesztési támogatás. Továbbá csak annak a fenntartónak, szakképzés-szervezési

társulásnak, társaságnak adható
fejlesztési támogatás, amelynek intézményeiben a nappali
rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő tanulók létszáma
legalább 1500. E tények alapján Battonya, Gyomaendrőd,
Sarkad, Szarvas, Szeghalom
önkormányzatai
szarvasi
székhellyel egy korábbi döntésükben létrehozták a BerettyóKörös Szakképzés Szervezési
Társulást.
A képviselők döntöttek arról
is, hogy felhatalmazzák a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetőjét a tanyagondnoki
szolgálat ellátásához szükséges
gépjármű beszerzésére.

A testület január 5-től – a
kihasználtság felmérése céljából – egy hónapra próbajáratot indít a Nagylaposon
élők kérésére. December
15-től megváltozott a MÁV
menetrendje. A reggeli vonattal
a nagylaposiak még be tudnak
jönni a városba, de csak délután fél kettőkor utazhatnak

haza. A Mobilbusz Közlekedési Kft. minden szerdán és
szombaton a vasútállomásról
indít járatot 10 óra 45 perckor. A Szabadság teret és az
endrődi gazdaboltot érintve
megy ki a busz Nagylaposra,
majd onnan 11 óra 20 perckor
indul vissza. A próbajárat költségeit a cég magára vállalja.

Felhívás emlőszűrésre

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be
az Egészségügyi Minisztérium
Kistelepülésen lakók komplex
népegészségügyi szűrésének
elősegítésére című pályázati
felhívására.
Nyertes pályázat esetén
önkormányzatunk szervezett formában segíti a 2009.
február 01-2009. június 30.
időszakban emlőszűrésre behívott gyomaendrődi hölgyek
Békéscsabára való beutazását.
A fenti időszakban időpontra behívott hölgyeket kérjük,

hogy az értesítés kézhezvételétől számított öt napon belül
szíveskedjenek jelezni a Városi
Egészségügyi Intézmény 581180 telefonszámán, hogy a szűrésen részt kívánnak venni.
A beutazás a Mobilbusz Kft.
19 fős midi buszával történik,
a 19 személy vizsgálata reggel
8,00 órától előreláthatólag 12,00
óráig tart. Mind a gyomai, mind
az endrődi városrészen több
ponton biztosítjuk a buszra
való felszállást.
Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
TÁJÉKOZTATÓJA
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:
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel.: 66/386-269

TANFOLYAM INDUL

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

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

2009. január 14. (szerda) 17 óra

Endrődön: Endrődi Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth utca 18.
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A köztestületi tűzoltóság avatása

A vállalkozók nagy része stagnálásra számít
Munkaerő-piaci helyzetelemzés 2008.

Tízen tették le az esküt.
(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Tatár Attila tűzoltó
altábornagy, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója avatóbeszédében kifejtette, a

köztestületként működő tűzoltóság ugyanazt a szolgáltatást nyújtja területén, mint
a hivatásosak. Fontosnak
tartják, hogy a jól felkészült
hivatásos állomány mellett

ugyanilyen tulajdonsággal
rendelkező köztestületi tűzoltóság is működjön azokon
a területeken, amelyeken a
beavatkozási normaidő ezt
megkívánja.

Kétszáz közmunkást foglalkoztattak tavaly

Gyomaendrőd önkormányzata tavaly közel kétszáz
regisztrált munkanélkülit és segélyben részesülőt foglalkoztatott a közmunkaprogram keretében, közcélú és
közhasznú feladatokat láttak el. A közcélú munkát az
önkormányzat, a közhasznút a munkaügyi központon
keresztül az állam finanszírozta – tájékoztatta lapunkat
Gurin László közmunka irányító.
Megtudtuk, hogy átlagban ki, valamint járdát építettek
három hónapig foglalkoztat- az endrődi részen a Bányász
ták őket, harminc százalékuk utcában és az Öregszőlőben
napi hat órában dolgozott, a az Álmosdomb utcában. Jártöbbiek kitöltötték a teljes, dát javítottak Nagylaposon,
nyolc órás munkaidőt. Mun- illetve kisebb javításokat vékájuk nagy részét a zöldterü- geztek a város egész területén.
letek rendbe tétele jelentette. Nyáron kiemelt feladtuk volt
Másik nagy feladatuk volt a bel- és külterületen egyaránt
bel- és külterületi csapadékvíz a parlagfűmentesítés, valaelvezetőrendszer karbantartása mint a virágos közterületek
Nagylaposon, Öregszőlőben, kapálása.
illetve az endrődi és gyomai
A közmunkások részt veszvárosrészen, a kitisztított nek a köztisztasági feladatok
csatorna hossza közel nyolc ellátásban is, naponta kettenkilométert tett ki.
hárman szedik a szemetet a
Ezek mellett a közmunkások városban. Különösen odafigyela belterületi csapadékvíz csa- nek a Liget Fürdő és környéke,
tornák átereszeit takarították illetve a Szabadság tér és Hősök

GELLAI
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

tere rendbetételére.
Őszi időszakban a lehullott
falevelet takarították el. Tavaly
sikerült a külterületeken a
holtágak partjait is kaszálni,
az endrődi részen a Templom-, a
Sóczó- és a Bónumzugot tették
rendbe. Most a téli időszakban
a csapadékvíz csatornák takarítása került sorra. December
második felében a külterületi
részen, az Egyenes út szélét
takarították meg a kisebb cserjéktől, és egyéb zöldterületeket
mentesítették a gyomoktól.
Gurin László szólt arról is,
hogy tavaly decemberben közel
ötven közmunkás dolgozott a
városban, most januárban pedig
harminckilencet foglalkoztatnak. Télen az időjárástól függően a belterületi holtágakon
vágják a nádat, avagy havat takarítanak és a lefagyott utakat,
járdákat teszik biztonságosan
járhatóvá.

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltségén regisztrált álláskeresők
száma tavaly novemberben
1427 főre emelkedett a 2007.
novemberi 1357 főhöz képest.
Elsősorban a nők kerültek
kedvezőtlenebb helyzetbe,
míg az elmúlt év hasonló időszakában arányuk 46 %-os
volt, az idén ez 6 %-kal magasabb értéket mutat. Oka lehet
ennek a jó idő miatt kitolódott szezonális foglalkoztatás
is, ahol elsősorban a férfiak
foglalkoztatása preferált (pl.
építőipar, mezőgazdasági
munka). A tapasztalatok azt
mutatják, hogy novembertől
februárig folyamatosan nő
az álláskeresők száma, ezen
belül a növekedés és a nemek
aránya is változik. Jellemző
a szakmunkások (40 %) és
a 8 általános végzettséggel
(30 %) rendelkezők aránya.
Életkor szerinti megoszlásban
több mint 50 %-ot képvisel
a 30-39 éves (28,6 %) és a
40-49 éves (22,5 %) korosztály.
Munkaerő-piaci részvétel
szerint a kirendeltség körzetében 369 fő szociális segély-

ben, 352 fő álláskeresési és
4 fő vállalkozói járadékban,
181 fő álláskeresési segélyben
részesül, míg az ellátatlanok
száma 521 fő, melyből 116 fő
pályakezdőnek minősül.
A munkáltatók által bejelentett álláshelyek száma
1659, ez 4 %-os emelkedést
jelent, ennek hatására az
elhelyezkedett álláskeresők
száma is növekedett több mint
6 %-kal, így az év folyamán
foglalkoztatottá váltak száma
1499 fő volt november végén,
az álláskeresők érintett létszámát tekintve ez az arányszám
45,56 %.
A munkáltatóink körében
végzett negyedéves prognózis
szerint:
FELVÉTEL + 3 hónap
A negyedév során felkeresett és választ adó 65
munkaadó közül 18% tervez
létszámbővítést a megkérdezést követő három hónapon
belül, ezek a cégek főként a
feldolgozóiparból kerülnek
ki. A munkaerő felvételt
tervező vállalkozások főként
segédmunkásokat (124 fő),
gépkezelőket (18 fő), élelmiszergyártókat (11 fő), eladókat

(6 fő), felszolgálókat (4 fő)
szeretnének felvenni saját
elképzeléseik szerint.
STAGNÁLÁS + 3 hónap
A válaszadó vállalatok
közül 65% nem tervez munkaerő felvétel, sem leépítést
a megkeresést követő három
hónapban. A létszámbővítést
nem tervező cégek a feldolgozóipar, a mezőgazdaság,
és az oktatás területéről kerültek ki.
LEÉPÍTÉS + 3 hónap
A felkeresett és számunkra
adatokat szolgáltató szervezetek 17%-a leépítéssel számol az elkövetkező három
hónapban. A leépítést tervező
gazdálkodók a feldolgozóipar
és a kereskedelem területén
tevékenykednek.
Kirendeltségünk illetékessége Gyomaendrőd, Dévaványa,
Ecsegfalva és Hunya településekre terjed ki.
Gyomaendrőd,
2008. december 15.
Tímárné Buza Ilona
kirendeltségvezető

„Alföld turizmusáért”-díj Tímár Andrásnak
A Magyar Turizmus Zrt.
december 10-én Gyulán megtartott regionális évzáróján a
Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság „Alföld turizmusáért” - díját vehette át
Tímár András gyomaendrődi
vendéglátóipari vállalkozó a
turizmus terén végzett több
évtizedes sikeres tevékenysége
elismeréseként, illetve társaival együtt – köztük Tímár
Albinnal és Tímár Attilával –
különdíjban részesült az Erfurti
Szakácsolimpián bronzérmes
csapat kapitányaként.

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

Szűcs Balázs, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgató-helyettese úgy nyilatkozott, Tímár
András személyében egy olyan
szakember vehette át a díjat,
aki őrzi és ápolja a gasztronómiai hagyományokat a pár
éve újra megnyitott Kondorosi
Csárdában.
– A csárda sokáig zárva
tartott, 2005. augusztus 20án nyitottuk ki, és sikerült
viszonylag rövid idő alatt újra
megismertetni és megszerettetni a vendégekkel. Ehhez
szükséges volt az, hogy a

működtetés tárgyi feltételeit az
önkormányzat megteremtse,
illetve az intézményekben a
csárda látja el a közétkeztetést, ezzel a képviselő-testület
megteremtette a működtetés
alapjait. Segítséget jelent, hogy
a szomszédban ott a jól ismert
csárdamúzeum, oda vonzza
a vendégeket, és a látogatók
egy része betér ebédelni is. Az
elismerés szól az ott dolgozó
kollektívának, színvonalas
munkájuknak köszönhető a
csárda jó híre – fogalmazott
lapunknak Tímár András.

Ház eladó

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

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

Januári foglalkozások
Január 10-én állatok fűzése gyöngyből.
Január 17-én falikép készítése kenderzsineggel.
Január 24-én cserépbábu készítése.
Január 31-én Maci alakú dobozka készítése.
Várunk minden kedves érdeklődőt!
Jelentkezés telefonon vagy személyesen.

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.
Kedvezményes vételi ár!
Érdeklődni lehet:
Egeresi András ügyvezető igazgatónál
a 20/988-00-13-as telefonon.
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Rövid hírek

Az Örök Ajándékozóra emlékezve

Testvérvárosok 15 éve

Gyomaendrőd és Nagyenyed
testvérvárosi kapcsolatának 15.
évfordulójáról emlékeztek meg
december 6-án a Bethlen Gábor
Szakképző Iskolában. Annak
idején a gyomaendrődi oktatási intézmény kereste meg a
nagyenyedi Bethlen Kollégiumot, és a két iskola kapcsolatára
épült a testvérvárosi viszony. A
jelenlegi polgármesterek: Várfi
András és Mihai Horatiu Josan
mellett az ünnepségen részt vettek a volt polgármesterek is, így
gyomaendrődi részről dr. Frankó
Károly és dr. Dávid Imre, illetve
Nagyenyedről Crisan Vasile és
Liviu Octavian Rusu. Ez alkalomból Gubucz József, az iskola igazgatója Bethlen-emlékplakettet
nyújtott át Nagyenyed jelenlegi
és egykori polgármestereinek.

Idősek
karácsonya
A Térségi Gondozási Központ
immár negyedik éve szervezi
meg az idősek karácsonyát a városban élő valamennyi szépkorú
részére, az önkormányzat támogatásával az idén erre december
20-án kerítettek sort a Katona
József Művelődési Központban.
Az intézmény autóbusszal, gépkocsival fölvállalta az idősek szállítását, eljöttek a Hunyai Idősek
Klubja tagjai is, így zsúfolásig
megtelt a művelődési központ
nagyterme. Várfi András polgármester köszöntője után a
Selyem úti óvodások betlehemesét, a Rumba Táncsportklub
táncosait, Kolarovszki Sarolta
operettműsorát, Mraucsik Lajos
és Mraucsik Tamás szaxofonjátékát, Kiss Erzsébet szavalatait,
illetve a Fény Színház játékát
láthatták, hallgathatták az idősek.
Az ünnepség keretében Várfi
András Hangya Lajosnénak
átnyújtotta a „Gyomaendrőd
Város Idősekéért” kitüntető
oklevelet.

Hangverseny a
zeneiskolában

A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény december 16-án tartotta meg hagyományos kiállítással egybekötött
karácsonyi hangversenyét. A
kamaratárlatot a kézműves
tanszak növendékeinek karácsonyhoz kapcsolódó munkáiból rendezték. (Részletek:
gyomaendrod.mconet.biz.)

A város jelentős összeget áldoz a közterületek
rendbetétele, virágosítása, csinosítása érdekében,
sajnos néhányan ezt nem
értékelik, a közterületre
hordják a háztartási hulladékot, az építési törmeléket, az állati tetemeket
és más szerves anyagokat.
Mások éjszakánként a fákat
tördelik derékba, vagy épp
ellopják.

Vaszkó Sándornénak az ajándékok átadásában a tűzoltók segítettek.
(Folytatás az 1. oldalról)
köztük dr. Becsey Zsoltnak, képviselőjének és Várfi AndAz ajándékok átadása előtt az Európai Parlament képvise- rásnak. A huszonöt család réVaszkó Sándorné az adományo- lőjének, Domokos Lászlónak, szére az ajándékokat Vaszkó
zóknak nyújtott át emléklapot, Gyomaendrőd országgyűlési Sándorné adta át.

A városban több helyen
található illegálisan lerakott
hulladék. Néhányan például a Körös-Maros Nemzeti
Park területétől tíz méterre,
a torzsási kilátó tövébe viszik
a szemetüket. A belterületen
jellemzően a Fűsfászug gátjához, a Hősök útja végéhez,
a Ságvári utca melletti nádasba, a Vásártéri lakótelep
és s vasút közötti területre, a

Losonczi utcába teszik le a
hulladékukat, holott a hatályban lévő rendelet szerint ezek
helye a hulladéklerakó és a
gyepmesteri telep. Tavaly a
közmunkások ezekről a területekről a hulladék nagy részét
összeszedték és elszállították
a lerakóba. Minden erőfeszítés
ellenére ezeken a helyeken a
szemét újraképződik.
Mivel a város közterülete mindnyájunké, és az
illegálisan lerakott szemetet az önkormányzat az
adónkból tudja elszállítani,
illetve a kitört és ellopott fákat, cserjéket pótolni, ezért
közös érdekünk, ha valaki
közterületen szemétlerakást,
rongálást, lopást tapasztal,
azt jelentse a közterület felügyelőknek. Lehetőleg minél pontosabb információval
szolgáljanak, hogy a tettes
felkutatható legyen.

Generációváltás a Körösmentinél
Január 22. a Magyar Kultúra Napja

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től január 22-én a
Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Ez nem tartozik a
hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek
óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra
a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. Gyomaendrődön ilyen a Dezső Linda és Weigert László vezette Körösmenti Táncegyüttes. A
Magyar Kultúra Napja alkalmából Weigert Lászlót faggattuk az elmúlt esztendőről és az idei tervekről.
– A 2008-as esztendő az janak. Jobb megoldás híján
átmenet évének tekinthető kéthetente gyakorolnak az
a Körösmenti Táncegyüttes együttessel.
Az átmeneti időszak eléletében, ugyanis 2007-ben
a „Kiváló Együttes” - minő- lenére is sok műsort adsítés háromszori megszerzé- tak tavaly. A testvérvárosi
se után megkaptuk a Martin kapcsolatnak köszönhetően
György-díjat, és ezzel egy fe- felléptek Schöneckben. Aujezet lezárult az együttes éle- gusztus 20-án bemutatták
tében – magyarázta Weigert lakodalmas programjukat.
László. – Mivel már tíz-tizen- Bár a Körösmenti országokét éve dolgoztunk együtt, és san is elismert táncegyüttes,
minden elismerést megsze- korábban mégis ritkán szereztünk, amit egy néptáncos repeltek városi rendezvényemegkaphat, többen lezárták ken, az utóbbi években nagy
tevékenységüket az együt- örömükre egyre többet feltesben. Most új csoportokat lépnek itthon is. A Városi
szervezünk. Állandóan cse- Alapfokú Művészetoktatárélődnek az együttes tag- si Intézmény novemberi jójai, ennek az is az oka, hogy tékonysági bálján mutatták
az általános és a középisko- be moldvai összeállításukat.
la befejezése után sok fiatal A moldvai magyarok tánca
elhagyja a várost. Azt büsz- teljesen más, mint a Kárpátkén kijelenthetjük, hogy a medencén belül élőké, erőKörösmenti Táncegyüttes sen érződik rajta a balkáni
tagjainak nagy része diplo- hatás, nagy részük körtánc.
más lesz. Tanulmányaik so- Mikor körben hatvan-hetven
rán anyagilag nehezen tudják táncos egyszerre mozdul,
megoldani, hogy a próbák- ez erős dinamikai hatásra minden hétvégén hazajár- sal bír, színpadon kifejezet-

Télapó
a suliban

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában már sok éves
hagyomány, hogy meghívják
télapó ünnepségre a város valamennyi óvodását a Hősök
úti épület tornatermébe. Az
idén december 8-ra esett ez
a nap. Az első osztályosok,
a táncos kislányok, valamint
az alsó tagozatos gyerekekből
álló irodalmi színpad és az
énekkar színvonalas műsorral
szórakoztatta a vendégeket. A
délelőtt fénypontjaként a Mikulás bácsi megajándékozta az
apróságokat.

Állítsuk meg a rongálókat,
a szemetelőket!

ten hatásos. Márciusban a
Gyomaendrődiek Világtalálkozóján ezt a műsorszámot
mutatják be kisebb módosításokkal.
– Januártól több nagy rendezvényen veszünk részt.
Ilyen például a „Szülőföldünk Békés megye”-minősítő
fesztivál, vagy a Körösvölgyi
Sokadalom összművészeti
fesztivál, ahol minden évben
fellépünk. Májusban a Viharsarok Néptánc Szövetség,
a Körösmenti Táncegyüttes, illetve a Városi Alapfokú Művészeti Iskola közösen
rendezi meg a kisegyüttesek
kistérségi néptánc fesztiválját. Gondolkodunk a lakodalmas program folytatásán
is, az önkormányzattal és
Szonda Istvánnal összefogva ez jelentős, minden évben
megrendezendő programmá
válhat. Külföldi meghívásokat folyamatosan kapunk, de
pénz hiányában idáig nem
tudtuk teljesíteni őket, legutóbb négy-öt éve jártunk
Portugáliában. Nagyon jó
lenne újból eljutnunk egy
nemzetközi néptánc fesztiválra, ugyanis az egyrészt
közösségépítő,
másrészt
olyan rendezvény, amelyre
külön föl kell készülnünk, és
ez jobb és több munkára ösztönzi a táncosokat – hallhattuk Weigert Lászlótól.

A december 13-14-én, hétvégén a város központjában öt
fát törtek derékba, közülük kettőt a Fő út 170. szám alatti
gumi szerviz és autóalkatrész bolt előtt.

Nívódíjas projekt
Az Európai Unió egy-egy
pályázati ciklus lezárása után
értékeli az azon részt vett projekteket. Az unió mobilitás
programjában a nívódíjat a
„Dél-Alföld – Európai Unió”
Gazdasági, Kulturális, Oktatási, Integrációs Együttműködést Koordináló Egyesület
„A lovas ágazat a hátrányos
kistérségek felzárkóztatási
eszköze” című projektje kapta. A projekt 2007-ban ért
véget, és az értékelése most
fejeződött be.
Davidovics László koordinátor elmondta, a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában együttműködve a
Mezőhegyesi Állami Ménes

Lótenyésztő és Értékesítő
Kft-vel bevezették a lovas
képzést, a diákokat Mezőhegyesre viszik szakmai gyakorlatra. A projekt célja az
volt, hogy a tizenöt kedvezményezettje, Gyomaendrődön
és környékén tevékenykedő
vállalkozók a francia farmokon szerzett tapasztalatik révén megismerjék az ottani
tevékenységet. Tanulmányaikról nemzetközi elismerést
kaptak. A projektnek az adott
különös értéket, hogy egy
civil szervezet fogta össze
a magyar és francia partnereket: az oktatási intézményeket, a kis- és közepes
vállalkozókat.

Keresem a testvéremet!

Az együttes a tavalyi sajt- és túrófesztiválon.

Aki a zsemleszínű foxi-keverék kutyatestvéremet megtalálta
vagy befogadta, kérem, hívja a gazdimat!
Hárs Hotel, telefon: 66/282-790
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Éremkörút „Európa keringővel”

Élők, holtak vallomása

Márton Gábor anekdotagyűjteménye Endrődről
Ünnepélyes keretek között
tavaly november 26-án a Határ Győző Fiókkönyvtárban
mutattuk be Márton Gábor
megjelent kötetét. A kötet az
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Múzeumi
Közlemények kiadványsorozatának első példánya. A
sorozat tematikája szerint
a továbbiakban forrásközlések és a múzeumban őrzött jelentősebb tárgyakhoz
kapcsolódó tanulmányok
jelennek meg.

Balról jobbra: Deák András, Paróczai Zsófia, Palercsik Dávid, Kovács Ida, Hatházi
Ádám, Andor Barbara, Malina Andrea és Gombkötő Imre
A Rumba Táncsport cosok. Ez utóbbi versenyen vid és Kovács Ida tizedik heEgyesület versenyzői öt szintén született érem az lyezést ért el a huszonnégy
éremmel tértek haza a szlo- Andor-Hatházi páros által párból álló nemzetközi mevéniai Mariborból, ahol az elért harmadik helyezéssel. zőnyben. Nagyon jól debütált
idei Maribor IDSF Open
A nemzetközi részvéte- első kiemelt versenyén Deák
nyílt nemzetközi versenyso- lek mellett jutott energia és András és Paróczai Zsófia
rozatot rendezték meg.
figyelem a hazai rendezésű is, mivel a nagyon értékes
kiemelt versenyekre is, an- bronzérmes helyezést érték
A klub versenyzői közül nak ellenére, hogy jelentős el a decemberi Junior Latin
Deák András és Paróczai változások következtek be Ranglista versenyen.
Zsófia két aranyéremmel, a párosok felállásában. A
Az NCA támogatta nemPalercsik Dávid és Kovács Ida kiemelt versenyek sorában zetközi program eseménye
egy arany- és egy ezüstérem- Deák András és Andor Bar- volt még októberben a klub
mel, míg Andor Barbara és bara szerzett bronzérmet a edzőinek ötnapos angliai
partnere, Hatházi Ádám szin- Junior Tíztánc Ranglistán. szakmai tanulmányútja is,
tén egy aranyéremmel járult Az Ifjúsági Latin Magyar amely számos új ismeretet
hozzá a magyar sikerekhez. Bajnokságon Molnár Ádám nyújtott. Megyeri László, a
A versenyzők a Nemzeti Ci- és Paróczai Rebeka tizedik Rumba Táncklub vezetője
vil Alapprogram Tanácsának helyen végzett. A felnőtt beszámolt még arról is, hogy
Nemzetközi Kapcsolatok és Standard Magyar Bajnok- a nemzetközi program jövőEurópai Integráció Kollégi- ságon viszont ismét döntős re tovább folytatódik. Első
uma által is támogatott „Eu- helyen végzett Gombkötő állomás januárban a világ
rópa keringő” című pályázati Imre és Malina Andrea. A második legrangosabb táncprojekt részeként utaztak a Kistelek Open nemzetközi versenye, az angliai UK Open
szlovén városba. A program- táncversenyen Kulik Andor Championships lesz, majd ezt
ban eddig Nagyváradon és az és Paróczai Zsófia nyolcadik, követik a szabadkai, brnoi és
osztrák fővárosban, Bécsben Mraucsik Tamás és Zrubecz zágrábi nemzetközi versenyek
álltak rajthoz a rumbás tán- Réka, valamint Palercsik Dá- megmérettetései.

Ha Ön jelenleg munkanélküli,…
de szeretne ezen a helyzeten változtatni és valamely szakmában
elhelyezkedni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Ha Ön:
• 18 éves elmúlt, de még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt (62 év),
• legalább 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezik,
• jelenleg nincs állandó, bejelentett munkahelye, vagy nem a
szakmájában dolgozik,
• jelenleg nem működtet saját magánvállalkozást, önálló céget,
• rokkantsági foka és betegsége lehetővé teszi a napi 4-8 órás
munkavégzést,
• tisztességes munkáért korrekt fizetést szeretne kapni.
Várjuk mindazon sorstársaink jelentkezését, akik egészségügyi
állapotuk megváltozása miatt vesztették el korábbi munkájukat,
vagy pedig betegségük következtében még soha nem volt alkalmuk
a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre.
Miben segítünk?
• Mentor kollégánk egyéni személyes találkozó keretében felméri
az Ön munkaerő-piaci lehetőségeit, illetve közösen meghatározzák, hogy mely területek felé érdemes elindulni, ahol Ön
jó eséllyel munkához juthat.
• Kiscsoportos találkozásokon, személyre szabottan segítünk az
elhelyezkedéshez szükséges „buktatókon” átjutni. (Önéletrajzírás, válogató interjúkra való felkészülés, álláskeresés, munkába
állás, stb.). Önnek arra kell vállalkoznia csupán, hogy eljön a
csoportos foglalkozásra, és valóban állást keres.
• Amennyiben a jelenlegi szakképzettségével kicsi az esély az
elhelyezkedésre, felkutatjuk Önnek azokat a képzési formákat és
lehetőségeket, amelyek az Ön számára a legnagyobb munkába
állási lehetőséggel kecsegtetnek.
• Mentor kollégáink országos szinten több száz munkaadó céggel tartják a kapcsolatot, tehát érdemben tudnak ötleteket és
kapcsolatokat adni.
• A hozzánk forduló munkavállalók háromnegyedét 1 - 3 hónap
alatt munkához segítjük, ha együttműködnek velünk.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyomaendrődi Mozgáskorlátozottak Egyesületével, Hősök útja 56 sz. (Vállalkozók Háza)
Tevékenységünk minden jelentkező részére INGYENES!
Tímárné Kozma Ágnes elnök, tel.: 06-66/386-677,
Tímár Irén rehabilitációs menedzser, tel.: 06-70/226-9876.

Márton Gábor gyomaendrődi tanár, helytörténész.
Pályakezdőként az Endrőd
környéki tanyák iskoláiban tanított, és végezte oktatói-népművelői munkáját. Ezekben
az években került kapcsolatba
a tanyai emberekkel, s vált
részesévé esténként az iskolában összegyűlő tanyasiak
anekdotázó beszélgetéseinek.
A disznótorok és névnapok
jeles eseményei voltak a
tanyavilágnak, ahová a tanító is hivatalos volt, és a
vacsorák után felcsendültek

a régi nóták, balladák. Márton Gábor hamarosan papírra vetette az így megismert
folklór anyagokat. Később
tudatosan gyűjtötte a tanyán
élők ünnepi szokásait, dalait,
meséit és azokat a történteket,
melyek megtörtént eseményeket mondtak el, kissé kiszínezve a valóságot; és amik
szájról-szájra terjedtek.
Az Élők, holtak vallomása című kötetben csokorba
szedte a szerző ezeket a történeteket, melyek egy letűnt
korszakról és legendás személyeiről szólnak. A műben
közölt anekdoták időrendiségben követik egymást, de nem
összekapcsolódó történetek.
A szerző a közölt anekdotákat
saját leíró, bevezető részekkel
veszi körül, melyek megjelenítik a történet helyszínét,
szereplőinek külső és belső
tulajdonságait, valamint az
anekdota születésének előzményeit, körülményeit.
A könyvben tizennégy
anekdotát olvashatunk. Az
első – a „Háromezer év után”
című – a Lyukashalom érté-

kes régészeti leleteinek előkerülését tárja az olvasók elé.
A nagyszerűen feldolgozott
történetnek szinte részeseivé
válunk, hiszen Márton Gábor
csendes szereplővé teszi az
olvasót, aki úgy érzi, ott van
a helyszínen és hallgatja a
tanakodó „komákat”. Az író
sajátos nézőpontból mutatja
be a nagy lelet előkerülését és
az akkori falusi ember hozzáállását az „Ócska szilke
vagy fazék darabjai”-hoz.
Az egymás után következő történetek betekintést
engednek a XX. századi
eleji Endrőd gazdag hiedelemvilágába, babonáiba. Gazdag, saját gyűjtésű
népdal és mondóka anyag
közlésével találkozunk a
műben. A helytörténet, a
néprajz, a népi humor iránt
érdeklődő olvasók szíves figyelmébe ajánlom Márton
Gábor nagyszerű kötetét.
A könyv megvásárolható
a városi könyvtárakban és
az Endrődi Tájházban 800
forintos áron.
Szonda István

Lakossági fórum
az egészségügyről
A Városi Egészségügyi
Intézmény 2009. január
30-án, pénteken 17 órától
lakossági fórumot szervez a
Katona József Művelődési
Központban (Gyomaendrőd,
Kossuth út 9.). Az egészségügyi dolgozókon kívül
más területen tevékenykedő
közalkalmazottakat, és minden érdeklődőt várunk!
A fórum felkért házigazdája Várfi András polgármester.

Lélekemelő karácsonyi koncert

Meghívott vendégek:
Dr. Cser Ágnes jogász, az
Egészségügyi Dolgozók
Demokratikus Szakszervezetének elnöke
Dr. Domokos László közgazdász, országgyűlési
képviselő, Békés Megyei
Képviselő-testület elnöke
Iványi László tiszteletbeli
kanonok, plébános
Sípos Tas Töhötöm református lelkész, esperes
Fő témánk: a megváltozott
gazdasági helyzet hogyan hathat a népegészségügyre?
Tisztelettel
várom Önöket!
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Felvételünkön Katona Tiborné (jobbra) és növendékei.
F
Advent végén, karácsony
küszöbén lélekemelő koncertet
adott a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa, illetve
a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai és
növendékei.
Immár elmondható, hogy a

kamarakórus, illetve a zeneiskola és növendékei évről évre
megörvendeztetik a zenekedvelőket az ünnepek előtt. A koncert
ünnephez illeszkedő műsorával hozzájárult ahhoz, hogy a
hallgatói lélekben újjászületve
várhassák a karácsonyt. Decem-

ber 21-én az endrődi katolikus
templomban megtartott hangversenynek jótékonysági célja is
volt. A hallgatók perselybe tett
forintjaikkal az egyik énekkari
tag beteg gyermekének gyógyítását segíthették, és sokan éltek
ezzel a lehetőséggel.
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Gyalogos halt meg a kondorosi úton

A felkészülés éve volt

A Diófa Sörözőbe törtek be szenteste
December 23-án 16 óra 45 perckor érkezett bejelentés,
hogy a kondorosi úton egy vidéki lakos személygépkocsijával Gyomaendrődről haladt Kondoros irányába, és
a 2-es és 3-as kilométerszelvény között a gépkocsija elé
lépett egy 65 éves férfi, aki életét vesztette. A gépkocsiban
utazó család tagjai nem szenvedtek sérülést – tájékoztatta
a sajtó munkatársait Paraizs Tamás őrsparancsnok.
Fölhívta a gépkocsivezetők riasztó megszólalása után az
figyelmét arra, hogy az utóbbi üzemeltető elindult a kocsma
időben a 46-os főút nagylaposi felé, és a kihalt utcán egy általa
kanyartól endrődi hídig terjedő ismert nőt látott eljönni onnan,
szakaszán nagyon sok baleset akinek már korábban is megtörtént. Ezen a részen rendkívül gyűlt a baja a rendőrséggel. A
rossz az útburkolat, és a legki- betörő megvágta magát, így
sebb havazás vagy jegesedés
esetén is rendkívül csúszós.
A járművezetők ne csak a
megengedett sebességhatárt
vegyék figyelembe, hanem az
útviszonyoknak megfelelően
közlekedjenek.
December 8-án a Suzuki
szerviznél a futárszolgálat
gépkocsijából a vezető kiszállt,
és a nyitott autóból két férfi
kivette a 2 millió 7000 ezer
forintot tartalmazó táskát. A
gépkocsivezető ezt észre vette,
megragadta a tolvajt, el akarta
fogni, az elmenekült, de a tás- a rendőrök helyszíni szemle
káját sikerült visszaszereznie. során vérnyomot találtak, ez
A személyleírás és az általuk lehetővé teszi, hogy a DNShasznált gépkocsi alapján a minta alapján azonosítsák az
rendőrség látókörébe került elkövetőt. A tettes téglával
két szarvasi férfi, és a szarvasi betörte az ablakot, abban 10
rendőrök elfogták őket. Ellenük ezer forintos kár keletkezett,
lopás miatt indult eljárás.
a pénztárból pedig 2 ezer foDecember 24-én, szenteste rintot vitt el.
a Diófa Sörözőbe törtek be. A
December 30-án Endrődön,

a Temető utcában történt rablás.
Egy 16 éves fiú 87 éves egyedül
élő hölgyhöz kopogtatott be, és
vízóra leolvasóként mutatkozott
be, hogy az idős asszony állítólagos 7 ezer forintos hátralékát
beszedje. A pénzt a néni nem
akarta odaadni, ekkor lelökte
a földre, majd az idős hölgynél
lévő több mint 7 ezer forinttal
távozott a házból. A személyleírás és a járőrök által beszerzett
más információk alapján az
elkövetőt a rendőrök elfogták,
éés őrizetbe vették. A bűncsellekmény súlyossága miatt
rrendőrség indokoltnak tartotta
a rabló előzetes letartóztatását,
dde a bíróság döntése alapján
sszabadlábon védekezhet.
Még 2007. nyarán volt bettöréssorozat a városban, akkor
oorvosi rendelőbe, ügyvédi iroddákba, lakásokba és hétvégi
hházakba tört be az elkövető.
Néhány hónap után, szeptemN
bberben a rendőrök el is fogták,
aazóta előzetes letartóztatásban
vvan. Az eljárás során kiderült,
hhogy az ország keleti részén
az illető húsznál több betörést
követett el, az ügyében a nyomozást most fejezték be, és
az elkészült dokumentumokat
vádemelésre az ügyészségnek
átadták. A vidéki férfi betörései előtt néhány hónapja
szabadult több éves börtönbüntetéséből.

Tűzoltók szabadították ki a sérülteket
December 19-én az esti
órákban jelzés érkezett az
önkéntes tűzoltóság ügyeletére, eszerint Gyomaendrőd és
Nagylapos között a 46. számú
főúton ez erős havazásban
két személygépkocsi ütkö-

zött, és két személy beszorult a járműbe. Az esethez a
gyomaendrődi, a mezőtúri és
a szarvasi tűzoltókat riasztották. A beszorult sérülteket a
gyomaendrődi és a mezőtúri
tűzoltók szabadították ki. A

Munkában a tűzoltók.

PAPÍRDOBOZ
Stancés szitaforma,
szitázás

RÓZA KFT.,

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

www.rozakft.hu

baleset következtében három
fő sérült: kettő súlyosan és
egy könnyen. Az eseményhez Gyomaendrődről egy
gépjárműfecskendő és egy
gyorsbeavatkozó jármű vonult
összesen hét tűzoltóval.

A Gyomaendrődi Judo
Klub immár harmadik éve
rendezi meg év végi gáláját,
tavaly ezt december 11-én
tartották meg. A rendezvény után Varga István vezetőedzőt, a Magyar Judo
Szövetség elnökségének tagját
kértük meg, hogy értékelje
a 2008-as évet.
– Jelenleg ötven fiatal jár
hozzánk rendszeresen, harminc
általános és középiskolás korú
a gimnázium tornatermében
végzi az edzéseket, húsz kicsihez pedig a Selyem úti Óvodába
járok, ott sajátítják el a sportág
alapjait – kezdte mondandóját
Varga István. –Rajtuk kívül húszan nem rendszeresen, csupán
szabadidejükben dzsúdóznak,
ők versenyekre nem járnak,
de az övvizsgákat leteszik.
Mintegy húsz sportolónk indul
versenyeken, velük én foglalkozom, tízen pedig az alapokat
sajátítják el, őket Garai János
utánpótlásedző tanítja.
A versenyzők közül valamennyien pontszerző helyeken
végeztek, ez azt jelenti, hogy
az első kilenc között voltak. A
diák „C” korosztályban Imre
Norbert novemberben az országos bajnokságon a 9. helyezett lett, ez nem a legjobban
sikerült számára, de áprilisban
Piliscsabán a Pilis Kupa Nemzetközi Versenyt megnyerte. A
serdülők között Katona Ákos
márciusban a diákolimpián 7.
lett, miként a Magyar Köztársaság Kupában is. Pintér Béla a

Hazai
győzelem
December 13-án a Varga
Lajos Sportcsarnokban renddezték meg a XI. Szaloncukor
Kupa Nemzetközi Gyermek
K
Labdarugó Tornát. Erre megL
hhívást kaptak a testvérvárosok
ccsapati, illetve Lajosmizse
llabdarugó palántái.
A tornát a Gyomaendrődi
Gól-suli csapata nyerte 12
G
pponttal, a második helyen
Nagyenyed végzett 6 pontN
ttal, a harmadik Lajosmizse
ccsapata lett 6 ponttal, a neggyedik helyet Schöneck szerrezte meg szintén 6 ponttal,
míg a pilznoi ifjú labdarugók
m
ppont nélkül az utolsó helyen
vvégeztek. A 6 pontot szerzzett második, harmadik és
nnegyedik helyezett között a
ggólkülönbség döntött.
A torna legjobb mezőnyjáttékosának a lajosmizsei Fodor
Gergőt, legjobb kapusának
G
Bernado Romanot választotB
tták meg Schöneck csapatából.
A gólkirály a gyomaendrődi
Csapó Zsolt lett 8 góllal.
C

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

Gecsei Zita féléve nagy szorgalommal edz, a gálán Fórizs
Attilával, a mezőtúriak versenyzőjével mérkőzött meg.
Magyar Köztársaság Kupában senyzők is. Varga István a
szintén a 7. helyen végzett, a II. Osztályú Felnőtt Férfi-női
Pilis Kupán pedig felállhatott Országos Bajnokságon a doa dobogó harmadik fokára. A bogó második fokára állhatott
juniorok között Kovács Endre fel. Hasonló eredményt ért el
az országos bajnokságban 7. Garai János is a Nyílt Senior
Országos Bajnokságon. Ő réglett.
Varga István kifejtette, óta elkötelezetten szolgálja
a 2008-as esztendő a klub a sportágat, eddigi munkája
életében nem tekinthető a leg- elismeréseként a Magyar Judo
eredményesebbnek, inkább Szövetség egy dan fokozatot
a felkészülés ideje volt. Az adományozott számára.
országos bajnokság tavaly –
– A sportolás mellett fonminden versenyzőnél más- tosnak tartjuk a közösségépímás ok miatt – nem a tervek- tést is. Ennek érdekében hanek megfelelően sikerült, de vonta csapatgyűlést tartunk,
más versenyeken a legtöbb ahol kötetlenül beszélgetünk
gyomaendrődi dzsúdós fel- arról, ami a fiatalokat érdekli.
állhatott a dobogó valamelyik Az iskolai szünetekben edzőfokára, illetve az országos tábort szervezünk, időnként
ranglistákon az elsők között kimegyünk valamelyik holtág
találhatók.
partjára – hallhattuk a Varga
Az edzők egyben ver- Istvántól.

Wesselényi Sportnap
Kis Bálint Általános iskola
és Óvoda Diáksportkörének
vezetősége már négy éve
sikeresen pályázik a Wesselényi Sport Közalapítvány
által kiírt pályázatra. A nyert
pénzösszegből minden évben városi sportnapot rendez
a sportegyesület, erre tavaly
december 17-én került sor. A
programokat két lelkes tanító: Hornokné Lapatinszki
Gizella és Csapóné Papp
Zsuzsa szervezte meg. A
Varga Lajos Sportcsarnokban délelőtt sorversenyekre
került sor. Ezzel párhuzamosan pedig a Liget Fürdőben

úszóversenyek zajlottak. Az
eredményhirdetés előtt az
iskola kiváló tornászcsapata
tartott bemutatót. Majd az
alsós kisdiákok közös énekléssel és táncbemutatóval
kedveskedtek a jelenlévőknek. Később jó hangulatú
tanár-diák röplabdamérkőzést láthatott a közönség. A
sportnap kézilabda-mérkőzésekkel zárult.
Kézilabdában a Kis Bálint
Általános Iskola a második
helyen végzett, a gólkirálynő
Hunya Gréta, a legjobb kapus
Zsilinszky Éva lett. (Részletek:
gyomaendrod.mconet.biz)

A sorversenyre rajtra készen.

MAZSI
PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

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

-ajándékok, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

Minden Kedves Vásárlónak boldog újévet kívánok!

Avon és Oriflame termékek heti rendeléssel!

Személybiztonsági szolgáltatást,
vagyonvédelmet, magánnyomozást,
cégek leinformálását vállalom.
Hermann Mihály, 20/388-2263;
hermannkert@fibermail.hu; fax: 66/610-419.
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Egységben az erő – véli Erdősi Gyula

Válogatott futó a Rózsahegyiben

Második helyen a város közös labdarúgó csapata

Szerető József a legjobbak között

– A tavaly nyáron létrejött közös labdarugó csapat új
vezetése célul tűzte ki a bajnokságban az első nyolc hely
valamelyikének megszerzését. A felkészülés kezdetén még
nem tudtuk hogyan és mikorra sikerül a két csapat játékosaiból egy ütőképes gárdát kialakítani az edzőnek. A
játékosok azonban megértették az elvárásokat, és a felkészülés teljes időszakában ennek szellemében végezték
munkájukat – tudtuk meg Fülöp Zoltán társelnöktől.
– A bajnokság nagysze- bajnokságban a hatodik helyen
rűen indult, hiszen a tavalyi áll, 17 lejátszott mérkőzésből 9
bajnokot hazai pályán sikerült győzelem, 5 döntetlen, 3 vereség,
megvernünk, és ez a sikeres 32 megszerzett pont, mindössze
rajt nagy lökést adott a csapat- néhány ponttal maradnak le a
nak. Az ősszel lejátszott mér- dobogóról, ez tavasszal nem
kőzések alapján az egyesület behozhatatlan.
a bajnokságban várakozáson
Serdülő csapatunk az őszi
felül szerepelt, minden előzetes bajnokságban a második helyen
elképzelést felülmúlva a máso- áll, 8 lejátszott mérkőzésből 6
dik helyen végzett, és onnan győzelem, 2 vereség, 18 megvárja a tavaszi folytatást. Az szerzett pont, bízunk a sike-

eredmény:
d é 17 llejátszott
ját tt mérkőé kő
zésből 10 győzelem, 3 döntetlen,
4 vereség, 33 megszerzett pont,
második helyezés. A kilenc
hazai mérkőzés eredménye: 7
győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. A hazai mérkőzéseket
megosztva fele-fele arányban
játssza a csapat a gyomai, valamint az endrődi sportpályákon.
A nézőszám szinte azonos, nincs
különbség a helyszíneket illetően, sőt a csapat jó szereplése
eredményeképpen vidékre is
sok néző elkíséri őket.
– Utánpótlás csapatainknál is
tudatos szakmai munka folyik.
Az ifjúsági csapatunk az őszi

res ttavaszii ffolytatásban.
l t tá b U
U-13
13
korosztályú csapatunk az őszi
bajnokságban negyedik helyen
áll, 6 lejátszott mérkőzésből 2
győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség, 8 megszerzett pont, e
csapatunknak is van esélye
egy sikeres tavaszi szereplés
esetén dobogóra kerülni.
– Az U-7, U-9, U-11 korosztályú csapatokat mind a két
egyesület szerepeltette ősszel
a kiskörzeti tornákon, és ezt
az elképzelést az elkövetkező
szezonban is tovább visszük,
hiszen a fiatalok sportolási kedvét meg kell tartani.
Az igen jó őszi szereplés el-

lenére az egyesület vezetése a
szezon elején megfogalmazott
elvárásokon nem módosít, továbbra is a cél az első nyolc hely
valamelyikének megszerzése,
de ezen belül is a minél jobb
helyezés elérése – hallhattuk
Fülöp Zoltántól.
Erdősi Gyula felnőtt csapat edzője így értékelte a fiúk
szereplését:
–A felkészülést huszonnégyen kezdtük meg, heti négy
edzéssel, valamint edzőmérkőzésekkel. Az edzéslátogatással
és az elvégzett munkával maradéktalanul elégedett vagyok. A
felkészülési mérkőzések eredményei elég gyengére sikerültek, de ez azzal magyarázható,

hogy több poszton kipróbáltam
a játékosokat, és kerestem a
lehető legjobb összeállítást,
illetve a játékosállományhoz
legjobban illő játékrendszert.
Az eredmények utólag igazolták, hogy jól sikerült a felkészülésünk, és a kettőből egy
igazi ütőképes csapatot sikerült
összeraknom. Megköszönöm
a csapat fegyelmezett hozzáállását, vezetőink bizalmát és
segítségét, valamint szurkolóink buzdítását, és bízom abban,
hogy tavaszra még többen a
csapat mellé állnak, ugyanis ez
a csapat bebizonyította, hogy
egységben az erő.

Ebben az évben az iskolánk atlétái megszerzett hírnevünket tovább gyarapítva
újból kiváló eredményeket
értek el, melyek közül a
legszebbek kerüljenek bemutatásra.
Június 21-én Varsóban 8
ország nemzetközi gyermekversenyén a ’97-es korosztályban iskolánk tanulója, Szerető
József képviselte a magyar
válogatottat. Kiváló versenyzést bemutatva 1000 m-en
3:13,87 perces eredménnyel
az I. helyen végzett! Ennek az
eredménynek is köszönhetően
a magyar gyermekválogatott
a II. helyen végzett, melynek
szövetségi edzője Vaszkán
Gábor volt, akit decemberben a 2008-as év utánpótlás
edzője díjjal tüntettek ki.
Július 2-án Budapesten a
serdülő összetett többpróba
bajnokságon a 4 próba „A”
variációban Palercsik Dávid országos bajnoki címet
szerzett 1 782 ponttal, megvédve tavaszi bajnoki címét.
Október 11-én Székesfehérvárott a kismartoni országos bajnokságon 10 km-en
47:24 perces időeredménnyel
Nándori Nándor a III. helyen végzett. Június 17-én
Debrecenben a regionális
egyesületi csapatbajnokságon távolugrásban Szőke
Diána a II. helyen végzett
463 cm-rel, Szerető József

az egy évvel idősebb fiúk
versenyében a III. helyen
végzett 1000 m-en 3: 15,74
perces időeredménnyel. November 8-án Budapesten a
téli országos terematlétikai
bajnokságon Békés megye 6
fős válogatottját mind a mi

tanulóink képezték, akik a
40 csapatot felvonultató
versenyben az 5. helyen
végeztek.
Vaszkán Gábor
testnevelő tanár
atlétika szakedző

Vaszkán Gábor szakedző és tanítványa: Szerető József

Mikulás Kupa Úszóverseny

December 6-án Békéscsabán az Árpád Fürdőben
rendezték meg Békés megye
11 úszó szakosztályának 800
versenyzője részvételével a
Mikulás Kupa úszóversenyt,
ahol igazolt („A” kategóriás)
és amatőr („B” kategóriás)
versenyzők indulhattak. Gyomaendrődről 28 tanuló vett

részt a versenyen, városunk
mindhárom általános iskolájából. Legszebb eredményünket Kövesi Lili, a Kis Bálint
Általános Iskola 1. osztályos
tanulója érte el a 2002-es születésű lányok mezőnyében, aki
maga mögé utasította az egész
mezőnyt hátúszásban 1:09,73
perces időeredménnyel az I.

helyen végzett. További értékes helyezéseket értek el:
Fülöp Petra mellúszás 5. hely,
Wéber Dorina gyorsúszás 7.
hely.
Sportolóink nagy része
szeptember óta úszik versenyszerűen heti három alkalommal a Liget Fürdőben, ahová
további gyerekeket várunk!

Karácsony Kupa Gyomaendrődön
December 15-16-án városunkban a Varga Lajos Sportcsarnokban a Városi Diáksport
Bizottság és a Kner Imre Gimnázium közös szervezésében
16. alkalommal került megrendezésre a Karácsony Kupa. E
hagyományos rendezvényen a
régió hat középiskolája mérte
össze tudását fiú és lány kézilabdában, kosárlabdában és
labdarúgásban.
Az első napon, hétfőn a
kézilabdáé volt a főszerep.
Lány és fiú mérkőzéseken felváltva izgulhatott a közönség.
Kiegyensúlyozott erők nagy
csatáit hozta a nap. A legtöbb
mérkőzésen csak egy-egy gól
döntötte el a pontok odaítélését. Kedden labdarúgásban
és kosárlabdában sem volt ez
másként. Magas színvonalú,
küzdelmes meccseken csaptak
össze az ellenfelek. Fociban a
döntetlen helyosztó mérkőzések végén idegfeszítő bünte-

tőpárbajokban dőlt el a végső
sorrend.
Az eredmények a következőképp alakultak:
Lány kézilabda:
1. Ságvári
2. Kner
3. Szeghalom
4. Móra
Fiú kézilabda:
1. Szeghalom
2. Ságvári
3. Móra
4. Kner
Labdarúgás:
1. Bethlen
2. Kétegyháza
3. Ságvári
4. Szeghalom
5. Móra
6. Kner
Kosárlabda:
1. Ságvári
2. Bethlen
3. Kner

Összetett pontverseny:
I. Ságvári Endre Gyakorló
Gimnázium, Szeged
II. Péter András Gimnázium
és Szigeti Endre Szakképző Iskola, Szeghalom
III. Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola,
Gyomaendrőd
IV. Bethlen Gábor Szakiskola,
Gyomaendrőd
V. Móra Ferenc Gimnázium,
Szeged
VI. Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kétegyháza
A rendezvény keretében
hétfőn este a szervező és vendég testnevelő szakemberek
eszmecseréjére, tanácskozására is sor került egy vacsora
keretében. A sikeres rendezvényt a második nap végén
ünnepélyes eredményhirdetés
zárta, melyen a díjakat Várfi
András polgármester adta át
a résztvevőknek.

Az edző legeredményesebb úszóival.

Apróhirdetés
Szeretne testileg, lelkileg felfrissülni? A jó közérzete érdekében
jógafoglalkozás minden hétfőn
18.30-tól a Katona József Művelődési Központban.

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

Turisztikai kedvezménykártya
y
Gyomaendrődön

A Tourinform-iroda
ourinform-iroda elkészítette a Gyomaendrőd Vendég Kártyát
Kártyát, mely egy
turisztikai kedvezményt adó kártya. Ezzel a kártyával a vendég, turista bizonyos
mértékű kedvezményben részesülhet az adott szolgáltatásból.
A kártya nem névre szóló, átruházható, ezért reméljük, hogy minél több ember
fogja használni, és igénybe venni a szolgáltatásokat. A kártya célja elsődlegesen
a Gyomaendrődre látogatók számának növekedése, és bízunk benne, hogy aki
egy kölcsön kapott, átruházott kártyával látogat Gyomaendrődre, látva a kiváló
szolgáltatásokat, az jövő évben kártya nélkül visszalátogat.
A kártya alkalmas lehet a holt szezonok jobb kihasználtságnak fellendítésére,
és a kedvezmények kialakításánál figyelembe vettük, hogy a helyi lakosok is
előnyt élvezhetnek a kártya használatánál.
A Gyomaendrőd Vendég Kártya kedves ajándék, figyelmesség lehet, ha a
szolgáltató ajándékként adja a visszatérő törzsvendégeknek, akik a benne lévő
kedvezményeket minden bizonnyal örömmel ki is fogják használni.
Jelenleg 26 helyi szolgáltató csatlakozott a kezdeményezéshez, akik 5-50 %
közötti kedvezmény biztosítanak a kártya felmutatójának. A kártyát 1.500,-Ft-ért
lehet megvásárolni Békés megye összes Tourinform-irodájában. A kártyához
jár egy tájékoztató füzet, mely részletesen tartalmazza a kedvezmény biztosító
szolgáltatók adatait, elérhetőségeit, természetesen a kedvezmény mértékét is,
valamint Gyomaendrőd város térképét, bejelölve a szolgáltatókat.
A kedvezménykártya január 31-én kerül kiadásra, és 2010. január 31-ig érvényes.

i

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet
a vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység
tartós bérbeadás útján történő üzemeltetésére
A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire vonatkozó
előírások ingyenesen átvehetők a Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztályán. Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386-122/136 mellék.
Pályázat benyújtásának határideje:
2009. január 30-án 12,00 óra

