
Közéleti havilap

Nagy László tulajdonos és a bolt dolgozói

HA PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE, MI SEGíTÜNK!

GSCWINDT MIHÁLYNÉ 20/410-5363
IRODA: GYOMAENDRŐD,KOSSUTH L. u. 33.

TEL.: 66/581-250

Személyi kölcsön akár 84 hónapra!
Bevásárló kártya már 50.000 Ft-os jövedelemmel igényelhető!

Őszi jelzálog és lakáshitel akció!
A bank megtéríti az értékbecslési díjat!

A hitelbírálati dij akár OFt-ra csökkenthető!

A hiteikihelyezés akár 1l0%-ig!
Jelzálog és lakáshitel akár jövedelemigazolás nélkül is!

Sok a törlesztő részlete, mert kedvezőtlen kamatozású alakáshitele ?
Szeretne még hozzá plusz pénzt kapni?

Forduljon hozzám bizalommal!

~IRaiffeisen
~8ANK

Mobilbankár hálózat

SZERETETTEL VÁRJUK
VÁSÁRLÓINKAT!

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: de. 7-30 - 12.00, du. 14.00 - 15.00

Szombat de. 7.30 - 12.00
Cím: Gyomaendrőd, Főút 173-179.

Akciós ajánlatunk:
5 kg felett megvásárolt darált kolbászhús

ára 700,- Ftfkg.

BÖLLÉR KFT.

A Rostélyos Húsbolt tájékoztatja kedves vásárlóit,
hogy a boltban megvásárolható

a kiváló minőségű magyar húsokon kivül a

Képriport: 12-13. oldal
Pályázatok: 14. oldal

által gyártott, a sertés feldolgozásához szükséges összes
fűszer, valamint természetes

és mesterséges belek széles választéka egyaránt.

Interjú: 4. oldal
Egészség: 8-9. oldal
Közélet: 11. oldal
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GAZDA KISÁRUHÁZ a Gyomai Piactér
mellett!

• Rágcsálóirtók akciós áron!!

290 Ftldb

660 Ftldb

500 g

500 g

. '.

,. RodenTox

,. 8iotoll pép

, Itt a fűtési szezon!! Kályhák, kandallók, hősugárzók,
olajradiátoro'k és konyhai tűzhelyek, valamint
füstcsövek több típusban!

· Virághagymák, virággumók nagy választékban!
· Gumi és PVC csizmák zöld és fekete színben, minden

méretben!
· Orkán és PVC esőruhák esőkabátok

· Ponyvák, natúr és fekete f6liák különbözőméretben.
· Fa és fém lét rák.
· Kerítésdrótok.
· Ereszcsatornák
· Kínálatunkban még: védőruhák, védőcipők, védőkesztyűk

és sok egyéb.

Kandallók:
· Kaminó öntvény kandalló 6 és 8 kW
· Visegrád öntvénykandalló 5 kW
· Kelvin kandalló 6,5 kW

Kályhák:
· Nosztalgia kályha üvegajtós 6 és 8 kW
· Bakony kályha 5,5 kW
· Kerpen kályha 4 kW
· Calor kályha 5 kW

Tűzhelyek:

· Salgó tűzhely jobbos-balos 6 kW
· Tea tűzhely jobbos-balos 5 kW
· Szerb tűzhely öntvénytetős

Térjen be hozzánk, vásároljon nálunk!
Gyomaendrőd,Pásztor 1. u 39. wr: 06/66-386-359

FELHívÁS JÓTÉKONY CÉLÚ ADAKOZÁSRA! Meghívó
A Templomos Lovagrend Tiszántúli Komtúria, a

Templárius Alapítvány, az Élet-másokért Egyesület, a
helyi kereszténydemokraták

és a Karitász Gyomaendrődi csoportja idén újra megrendezi a
VI. "SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!"
jótékony célú adakozását. Terveink szerint 70 családot, közel

120 gyermeket szeretnénk ebben az esztendóoen is megajándékozni
a nagylelkű segítségeknek köszönhetően.

Helyei: SzL Imre Katolikus Templom
(Gyomaendrőd - Endrődi városrész)

Ideje: Endrőd, 2007. december 15. szombat de. ll. 00 óra
Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert, írószert,

játékokat, könyveket, fogkeféket, konzerveket, törölközó'ket,
plédeket. ..stb., ami egy gyermeknek segítséget jelenthet.

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt

2007. december 3-án 17 órai kezdettel
a Városi Könyvtárban, ahol

szerző-olvasó találkozóra kerül sor,

amelyen SZENDREI GÉZA bemutatja

Továbbá keresünk olyan védnököket, akik nagyobb adománnyal
és hozzájárulással támogatnák a gyűjtésünket.

A felajánlásokat a következő címre várjuk:
Szt. Imre Róm. Kat. Plébánia Hivatal

5502 Gyomaendrőd, Fő u.l. sz.
Aki anyagilag szeretne segíteni, az a következő címen teheti meg:

Számla számunk:
Templárius Alapítvány

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200015-11060273

A felajánlókat kérjük, hogy adóigazolás miatt adószámukat feltétlen
tüntessék fel a befizetés során a közlemény rovatban.

Köszönettel:

Fr. Ungvölgyi János
commendator

E-maiI: ungvolgyi@globonet.hu
Mobil: +36 (30) 294-0650

"Gyomai, endrődi, környékbeli események"
című könyvét.

A szerző és a szervezók kérik
azoknak a személyeknek a jelentkezését,

akik maguk vagy családtagjaik, rokonaik,
ismerőseik érintettek

az 1956-os eseményekben, hogy jelenlétükkel
tiszteljék meg a rendezvényt.



·" "

Kedves Olvasó!

Beinschróth Károly

Vigasz -rózsa

zunk velük talán egy másik
világban, talán ebben ...
Addig is az örök világosság
fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békében!

Császár Claudia

Még fejfám előtt megáll, - mi helyettem a holt 
és a kézsimogatása a szívemig hatolt.

Elcsukló sóhaját a szél szaggatja szét.
Kezében fehér rózsa, vigasz róz.sa. De szép.

Ahogy ráhelyezifejemfölé a sírra,
valamit mond nekem halkan,zokogva,sírva.

Aztán arréb simít egy-két sovány rögöt,
minek helyébe én, a volt-ni cs költözött.

Anyám fehér haját borzolja kósza szél.
Sírok közt reszketőkarjában zöld levél.

Rózsákat hoz nekem. Látom, hogy fáj neki.

Én írom. Még élek. Csak úgy elképzelem,
hogy fehér hajú anyám majd rózsákat hoz nekem.

világ, ahol békében nyugod
hatnak földi pályájukat
befejező lelkek. Ha majd
eljön az idő, ismét alakot
öltenek, s megtartva addig
megszerzett tudásukat, ta
pasztalatukat, újra találko-

bad mosni, meszelni, a
földeken dolgozni, mert
mindez bajt hozhat a ház
népére. E hiedelmek ma már
kiveszóben vannak, illetve
csak "szokássá" szelidültek
anélkül, hogy tudnánk a hát
terét. Egy biztos: ez a két
nap városon és falun ma is
egyaránt a halottakra való
emlékezés ünnepe. Ilyenkor
benépesülnek a temetó'k, s a
virággal borított hantokat
körülállják a távolra szakadt
hozzátartozók is. Hazahívja
ó'ket a szülőföld, az ősök, a
családtagok sírja, s a sápadt
kis gyertyafények körül ima,
és énekfoszlányok szállnak.
Ilyenkor szépek a temetó'k!
Szürkületben a sok kis pis
lákoló gyertyaláng varázs
latos hangulatot kölcsönöz
az amúgy zord külsejű, szo
morú helynek. A gyertyák a
halottakért égnek, a tűz

megtisztulást hoz. A katoli
kus hit az üdvözültek, a
szentek emlékének szenteli
november l-jét, másnap pe
dig minden léleknek, aki
már eltávozott a földi világ
ból. A gyertyaláng Krisztus
jelképe, aki meghalt az em
berekért, hogy elhozza a
megváltás fényét. Odahaza
annyi gyertyát gyújtanak,
ahány halottja van a család
nak. A halottak napja, va
gyis másodika a tisztító
tűzben szenvedő lelkek ün
nepe. Ez a nap a "lelkek em
lékezete". Emlékezzünk mi
is régi hagyományainkra,
szokásainkra, ünnepeljük
úgy őseinket, ahogy ó'k tet
ték őseikkel, és ne hagyjuk,
hogy más kontinensról szár
mazó hagyomány nélküli
pénzhajhász "műünneppé"

sorvadjon eme évszázados
hagyomány. Bízzunk az
örökkévalóságban, az örök
létben, nirvánában, menny
országban, hogy van más-

Novembert írunk már. Utol
só előtti hónap az évben.
Ilyenkor döbbenünk rá,
hogy újra eltelt egy év.
Megint itt a tél. Ismét egy
évvel bölcsebbek lettünk.
Bár a téli hónapok szürke
ségét rengeteg ünnep ellen
súlyozza majd - így védve
meg minket a hosszú éjsza
kák és rövid nappalok okoz
ta depressziótól -, ez a hó
nap szomOlll ünneppel kez
dődik. Mindenszentek és
halottak napja november 1
je és 2-a a halottakra való
emlékezés ünnepe. Az r.
századtól kezdődően no
vember elsejét szentelte az
egyház a halottak emlé
kének. Az egész magyar
nyelvterületen szokás ilyen
kor a sírok megtisztítása,
virággal díszítése. A római
katolikusok a halottak lelki
üdvéért régóta gyertyát
gyújtottak a sírokon. Mind
két napot számos hiedelem
övezi a néphagyományban.
A néphit szerint ilyenkor
hazalátogatnak a halottak.
Szokás ilyenkor éjjelre ke
nyeret és bort vagy más, jel
képes ennivalót tenni az asz
talra, hogy a hazalátogató
lelkek lássák, szívesen fo
gadják ó'ket. Ez a gondolat 
remény - régóta foglalkoz
tatja az emberiséget, talán
így tudjuk csak elviselni a
szeretteink elvesztésekor
szívünkben keletkezett űrt.

Kell egy utolsó utáni re
ménysugár. . . Sokfelé úgy
tartották, hogy a minden
szentek és a halottak napja
közti éjszakán a halottak
miséznek a templomban, és
amíg a harang szól, hazalá
togatnak szétnézni. Ezért
minden helyiségben lámpát
gyújtottak, hogy az elhuny
tak eligazodjanak a házban.
Erre a hétre munkatilalom is
vonatkozott. Nem volt sza-



Gyoma és Endrőd várossá egyesítésének 25. évfordulója alkalmából számos rendezvény,
kulturális program várta és várja az itt lakókat és az elszármazottakat egyaránt.
E jubileum alkalmából jelent meg SÁGHY GYULA forgatókönyvíró, filmrendező,

fotográfus Bölcsőtól a sírig című könyve.

- Miért pont Gyomaend-
- A Fekete Doboz Ala- rőddel indította el ezt a
pítvány egy éves doku- könyv sorozatot? Hány
mentumfilmes kurzusát könyv várható még?
végeztem el ELBERT

MÁRTA vezetésével, majd - Sehol sem találtam ilyen
egy évet a Filmgyárban alkotókban gazdag helyet,
végeztem forgatókönyv- mint itt az önök városá
író szakon NEMESKŰRTHI ban. Egy teljes köny
ISTVÁN és SzÁsz PÉTER egyetlen város szülött
keze alatt, majd az Ipar- jeiból. Fantasztikus él-

- Van segítsége a mun
kában?

- Egyedül végzem az ada
tok gyűjtését, mely sok
szor nagyon izgalmas, és
fárasztó is egyben. Ráadá
sul egyszerre több témá
ban dolgozom, és folya
matosan jönnek a megva
lósításra váró ötletek.
Nagyon szeretnék KÁLLAI

FERENCRŐL, aki gyomai
születésű dokumentum
filmet forgatni, megmu
tatni, és még sorolhatnám,
annyi ötletem van.

Császár Claudia

- Mindenkinek, aki megél
te, és aki nem, aki em
lékszik még rá, és aki akar
még emlékezni később is.
Úgy érzem, a figyelemfel
hívás a legfontosabb fela
datom, megszerettetni eze
ket az embereket a mai kor
emberével, hogy megáll
junk egy pillanatra, vissza
tekinteni a múltba, így tisz
telegve.nagyságuk előtt.

mény volt a gyűjtőmunka,

mely valóban a szülőház

tól a sírig mutatja be az
adott ember életét. Ez egy
tízkötetes sorozat első ré
sze, ami most jelent meg,
jelenleg kutatómunka
alatt van Mezóberény, Bé
késcsaba, Mezőtúr, Kö
rösladány, Dévaványa.

- Mi a célja filmjeivel,
könyveivel? Kiknek ké
szíti elsősorban?

művészeti Főiskolán fotó
szakon tanultam BUDAY

ENIKŐTŐL az álló kép
varázsát.

- Igen, hiányát láttam
Magyarországon az igazi
képes könyveknek. Az
idők során megváltozott a
fotográfia feladata, szim
pla illusztrációként szere
peltetik a legtöbb könyv
ben. Pedig egy álló kép
nek nagyobb hatása van,
mint száz leírt szónak.
Fontosnak tartom az
arány visszaállítását.
Könyvemben ezért a ké
peké a főszerep, a szöveg
"csak" illusztráció mel
lette. Ha filmet csinálok,
sosem vágóképeket hasz
nálok a jelenetek között,
hanem állóképpel, fotóval
fedem le a váltást, evvel is
folyékonyabbá, összefüg
góbbé, dinamikusabbá té
ve a filmet.

'53-ban hat éves voltam,
mikor a Rákosi diktatúrá
nak köszönhetően nagya
pám kulák listára került.
Édesapám Szentesen bíró,
édesanyám kereskedő - A most megjelent
volt. Ötszobás lakásban könyvén is látszik, hogy
tizenhárman laktunk, de szakértő szemmmel állt a
ez már elég indok volt, kamera mögött. Megle
hogy kilakoltassanak pően sok a kép a köny
minket onnan. Borzasztó vében.
volt megélni mindezt, el
hagyni az otthont, bizton
ságot nyújtó kőházat le
cserélni egy alap nélküli
másfél szobás vályog pa
rasztházra, amiben öten
laktunk. Nem volt se víz,
se villany. A mai napig áll
a régi csongrádi házunk,
bárki láthatja, Erzsébet
szálló a neve, egy szép,
klinker téglás eklektikus
épület. Mély sebeket ha
gyott bennem a diktatúra.
Ez vezetett oda, hogy
amint lehetőségem nyílt
rá, megtanultam a szak
mát, hogy minél több
embernek megmutathas
sam, hogyan is éltünk
annak idején. Azóta ez a
szakma lett a hivatásom.

- Milyen iskolákban, kik
tól leste el a tudományt?

- Valóban nem itt szület
tem, de alföldi vagyok én
is. Szentesen, majd
Csongrádon éltem elemis
ta koromig, majd a jogi
egyetem miatt kerültem
Budapestre, ahol jelenleg
is élek. A Kulák golgota
című filmem fogatása
alatt ismerkedtem meg
Gyomaendrőddel, az it
teni emberekkel. Mély
benyomást gyakorolt rám
ez a csodálatos táj a köz
vetlen, nyíltszívű lakóival
együtt. Beleszerettem eb
be a helybe.

SÁGHY GYULA

- Ön nem ide valósi,
miért éppen Gyoma
endrődi emberekről írt
könyvében?

- Sosem elégített ki a
jogász szakmám, sosem
éreztem hivatásomnak.
Filmet akartam készíteni,
megmutatni a múlandó
értékeket mindenkinek.

- Nagy váltás a jogász
pályáról filmrendezővé

válni. Mi késztette erre?



A "Dél - Alföld - EU" több
célú Egyesület szervezé
sében francia és olasz kül
döttség tartózkodott Gyo
maendrődön. Az agroturisz
tikai és szakoktatási szak
emberek megismerkedtek
városunk vállalkozásaival,
vonzerejével, és oktatási kí
nálatával.
Itt tartózkodásuk céljai kö
zött szerepelt közös Uniós
pályázatok előkészítése, ta
lálkozások gyomaendrődi

partnerekkel.

HATÁRŐR-TALÁLKOZÓ

A KŐRÖS ÉTTEREMBEN

Az országban egyedülálló
kezdeményezésre került sor.
Hetedik alkalommal talál
koztak azok a volt határő

rök, akik 1962-ben vonultak
be a Gyomai Hadkiegészítő

Parancsnokságról Nyírbá
torba, ahol 27 hónap szol
gálati idő várt rájuk. Az első

két találkozót a szolgálati
helyen, Nyírbátorban ren
dezték meg. A késóobi
években a környező tele
püléseken voltak a rendez
vények. Szarvas, Endrőd,

Körösladány, Kondoros,
majd ebben az évben
Gyoma volt a rendező. A
120 fős csapatból az idei, 45
éves találkozóra 62 fő ér
kezett az ország minden tá
járól. Jövőre ismét Szarva
son találkoznak.

Október 17-én 16 órakor a
Katona József Művelődési

Házban SASS ERVIN új
ságíró megnyitotta a X.
Gyomaendrődi Őszi Tár-

latot, melyen tizenhét mű

vész alkotásában gyönyör
ködhettünk a hónap végéig.
A művészeknek ajándék
könyvvel kedveskedett a
művelődési ház, így köszön
vén meg a kiállítás létrejöt
tét.

Az Arad-Békés Megyei
Vegyes Bizottság alakuló
üléséról

Arad és Békés megyéknek a
kapcsolata az 1980-as évek
elejére vezethető vissza.
2003-ban az átalakuló kö
rülményekhez és elvárások
hoz igazodva megújításra
került az együttmú1<.ödési
megállapodás. Az azóta el
telt időszak változásai, Ma
gyarország és Románia EU
s tagsága, a 2007-2013-as
időszakban megnyíló lehe
tőségek 2007-ben ismételten
szükségessé tették a megál
lapodás megújítását. Ennek
célja az együttmú1<.ödési
területek kiszélesítése és
konkrét együttmú1<.ödési
projektek eló1<.észítése és
megvalósítása. Ezért Békés
megye képviselő-testülete,

valamint Arad megye ta
nácsa határozata alapján
2007. március 2-án Békés
csabán aláírták a megújított
együttmú1<.ödési megálla
podást.

A megállapodás meghatá
rozta egy Vegyes Bizottság
felállítását. A Vegyes Bizott
ság feladata az együttmű

ködési megállapodásban
foglaltak realizálása, vala
mint az operatív együttmű

ködés egy szakterületi ala
pon kialakítandó albizottsá
gi struktúra kialakításával.

Az Arad-Békés Megyei
Vegyes Bizottság 2007. ok
tóber ll-én tartotta alakuló
ülését, a Békés Megyei Ön-

. ,-

kormányzat épületében. Az
ülésen részt vettek a két
megye elnökei, alelnökei és
főjegyzői, a vegyes bizott
ság delegált tagjai, valamint
a két hivatal szakemberei.

A Vegyes Bizottság az ülé
sen megválasztotta társel
nökeit, DR. JESZENSZKY

GÉZA, Békés Megye kép
viselő-testülete volt alelnö
ke, valamint BUZA GAVRIL,

az Arad Megyei Tanács alel
nöke személyében.

Az ülésen felállították az al
bizottságokat, az alábbiak
szerint:
- Terület- és Infrastruktúra
fejlesztési Albizottság
- Humán fejlesztési, Kul
turális és Egészségügyi Al
bizottság
- Környezetvédelem, Sport
és Turizmus Albizottság

Az albizottságok a Vegyes
Bizottság tagjaiból, vala
mint a késóob felkérendő

szakmai szervezetek képvi
selőiból állnak, feladatuk
pedig a szakterületükhöz
igazodó konkrét együttmű

ködési projektek és az ehhez
kötődő partnerségek feltárá
sa, a projektek megvalósí
tásának irányítása, nyomon
követése.

A Vegyes Bizottság felkérte
munkaszervezeteit, a Békés
Megyei Önkormányzati Hi
vatalt és az Arad Megyei
Tanács Hivatalát a mú1<.ödés
kereteinek, a Szervezeti és
Mú1<.ödési Szabályzatnak a
kidolgozására, amelynek el
fogadására a következő ülé
sen kerülhet sor.
A Vegyes Bizottság konkrét,
projekt szintű együttmú1<.ö
dések kialakításáról és to
vábbi kidolgozásáról is dön
tést hozott, elsősorban a
közlekedési infrastruktúra, a

gazdasági együttmú1<.ödé
sek, bizonyos humán és
környezetvédelmi fejlesz
tések területén. Ezen projek
tek pályázattá formálását elő
kell készíteni a pályázati
kiírások 2008 elején várható
megjelenéséig. Emellett a
Vegyes Bizottság olyan, na
gyobb volumenű fejleszté
sekról is tárgyalt, amelyek a
határtérségben valós igény
kéntjelennek meg. Ilyenek a
határtérség útjainak és híd
jainak összehangolt fej
lesztése, határtérségi turisz
tikai program, kutatás-fej
lesztési program, valamint a
közös vízgazdálkodás fej
lesztése. A Vegyes Bizottság
határozatban kérte a két
ország kormányát, hogy
ezen projekteket a 2007.
november 7-i Román
Magyar Együttes Kormány
ülés keretében tárgyalják
meg, és biztosítsanak elkü
lönített forrásokat részletes
kidolgozásukra.

Békéscsaba, 2007. október ll.

Domokos László

INVITEL

CSALÁDI SPORTNAP

2007. október 6-án a Ró
zsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolából 140 fő

vett részt az Invitel Családi
Sportnap rendezvényen Bé
késcsabán. Három buszszal
indultunk útnak. Először a
kisebbek versenyeztek, há
rom versenyszámban pró
bálhatták ki ügyességüket
(dobás, 60 m-es futás és
magasugrás).

(folytatás a 6-dik oldalon)



(folytatás az 5-dik oldalról)

Érmet kaptak:
R. NAGY VALENTIN 4. a,
VAJDA SOMA 2. b, CSAPÓ

ELEK 3. b, VARGA TIBOR 5.
b, SZÉKELY PÉTER 3. b,
TÓTH ALEXANDRA 3. b és
NAGY SÁNDOR 3. b.
Nagyon nagy sikert aratott a
"telefonra mászás". Itt a
gyerekek egy óriás méretű
mászófalon bizonyították
bátorságukat.
Délután következett a leg
nagyobb próbatétel, a 2999
m-es futás. Iskolánk büsz
kesége, SZERETŐ JÓZSEF 4.
a osztályos tanuló a 19.
helyen végzett a 3300 fős

mezőnyben.

A mi iskolánk kapta meg az
egyik 100 ezer Ft-os fődíjat,

amit számítógépes fejlesz
tésre fordíthatunk. Szívme
lengető érzés volt látni a
színpadon a 140 gyermeket
egyforma zöld pólóban.
Ezúton köszönjük a szüló1<:,
pedagógusok segítségét, a
gyerekek részvételét!

R. Nagyné Baráth Éva
pedagógus

2007. október l2-én har
madik alkalommal rendez-

ték meg az Ugra-bugra óvo
dai sportnap, melyen a gyo
maendrődi nagycsoportos
óvodások vettek részt. Idén
a Margaréta és a Százszor
szép Óvoda szervezett egy
kellemes délelőttöt az ovi
sok számára. A gyerekek
játékos sorversenyen és
akadálypályán mérhették
össze tudásukat.

A Vajdaság Autonóm Tar
tomány és Békés Megye
Önkormányzata közötti
együttműködési megálla
podás aJáírásáról és a jö
vóoeni együttműködés

konkrét szakmai terüle
teiról

Békés Megye képviselő-tes

tülete az elmúlt időszakban

arra törekedett, hogy a
megye felzárkózása érde
kében elfogadott és megva
lósítandó nagyprogramok
megfelelő kereteit kialakít
sa. Ezek egyik fontos eleme
a kétoldalú nemzetközi
együttmú1<:ödések kiterjesz
tése, elsősorban közös
együttmú1<ödési projektek
megvalósítása érdekében.
Ennek a folyamatnak egy
fontos állomása, hogy az

Arad és Bihar megyékkel
megújított megállapodások
aláírását követően 2007.
október '5-én aláírták a Vaj
daság Autonóm Tartomány,
valamint Békés Megye kép
viselő-testülete közötti
együttmú1<ödési megállapo
dást.

Az aláírt megállapodás hi
vatalos formában is mege
rősíti a gazdasági, tudomá
nyos, egyéni szellemi, ok
tatási és kulturális területen
jelentkező együttműködés

iránti igényt, és kiterjed az
alábbi területekre: gazdasági
élet, kis- és középvállalko
zások, területfejlesztés és te
rületfejlesztési tervek, kultú
ra, sport, turizmus, szociális
gondoskodás, szakmai okta
tás, környezetvédelem, civil
társadalom, közigazgatás,
infrastruktúra, gyermek és
ifjúságvédelem, határon át
nyúló és határmenti együtt
mú1<ödés.

A megállapodás aláírását
követőenDOMOKOS LÁSZLÓ,

a Békés Megyei Közgyúlés
elnöke, valamint PREDRAG

GRGJC, Vajdaság Autonóm
Tartomány regionális és

nemzetközi együttmú1<:ödé
sek minisztere megbeszélést
folytattak az elkövetkező

időszak legfontosabb teen
dőiról.

A megbeszélés során megál
lapodtak abban, hogy az
első időszakban a kulturális
együttmú1<:ödésre, ezen be
lül is elsősorban a színhá
zak, a könyvtárak és iskolák
közötti kapcsolatok erősí

tésére, a természetvédelmi
együttmú1<:ödésekre, a vál
lalkozásfejlesztésben szer
zett tapasztalatok gyakorlat
ba való átültetésére, vala
mint a turizmus közös fej
lesztésére helyezik a hang
súlyt.
A fenti konkrét együtt
mú1<:ödési telületekhez kap
csolódóan a Békés Megyei
Önkormányzat és a Vajdaság
Autonóm Tartomány szak
emberei még ebben az évben
szakmai program egyezte
tést folytatnak annak érde
kében, hogy jövő év elejére
olyan konkrét együttmú1<:ö
dési projektek legyenek ki
a1akíthatóak, amelyek elindí- .
tásáról a két fél vezetése kö
zösen tud döntést hozni.

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy 2007. november l-jétól le
hetőség nyílik az Okmányirodába
ügyfélfogadási időn belüli, telefon
útján történő bejelentkezésre,
időpontfoglalásra. A telefonos beje
lentkezés előnyei közé tartozik, hogy
előre egyeztetett időpontban, sorban
állás nélkül van lehetőség az ügyek
intézésére. A telefonon bejelentkezett
ügyfelek elsőbbséget élveznek a
lefoglalt időpontban a be nem jelent-

kezett ügyfelekkel szemben. A beje
lentkezés ezen formáját nem használó
ügyfeleket a szabadon maradt időpon
tokban tudjuk fogadni.

Telefonon bejelentkezni legkorábban
a bejelentkezés napját követő első

munkanapra lehet.

A bejelentkezésre az alábbi telefon
számokon van lehetőség:

66/521-606 - személyi igazolvány,

lakcímigazolvány, vezetői engedély,
útlevél, parkolási igazolvány, vál
lalkozói igazolvány, ügyfélkapu re
gisztráció
66/581-239 - gépjárművekkel kapcso
latos ügyek, ügyfélkapu regisztráció.

Továbbra is lehetőség van az inter
neten keresztüli bejelentkezésre,
időpontfoglalásra, egyes esetekben
ügyindításra, melyet a www.ma
gyarorszag.hu weblapról érhetnek el.

A BÓNOM-ZUG VJZÉÉRT EGYESÜLET - Gyomaendrőd, Apponyi LÍt 14. -
megköszöni mindazoknak a támogatását, akik a 2006. évi SZJA l %-ával (összesen 204.677,- Ft) támogatták Egyesületünket.
A befolyt összeget őshonos halak telepítésére használtuk fel.

Köszönettel: ELNÖKSÉG



Október 17-én az Apolló mozi Pódium
kávézójában találkozhatott a közönség
a Balázs Bé1a- és Kossuth díjas,
Érdemes és Kiváló művésszel a Nincs
kegyelem című játékfilm rendezőjével

RAGÁLYI ELEMÉRREL. A filmvetítés,
(mely mindkét időpontban teltházas
volt) után lehetőség nyílt beszélgetni a
rendező-operatő1Tel filmje indittatá
sáróI, elkészítéséról. Az előítéletes

gondolkodás "tesztfilmjének" tartja a
szerző az alkotását, mellyel erkölcsi
felkiáltójelet kíván emelni a társada
lomnak PuSOMA DÉNES történetével.
A film egy roma fiatalember ingatag
bizonyítékok alapján történő elíté
léséről szól, akit gyilkossággal vá
doltak meg. Jogerősen nyolc év bör
tönbüntetést róttak ki rá, majd két és
fél év eltelte után megkerült az igazi
tettes. SzabaQuiása nem hozott szabad
ságot az életébe, nem tudott be
illeszkedni a társadalomba, a falujában
nem hitték el, hogy nem bűnös.

Káltérítési pert indított az állammal
szemben, amit elutasítottak, mondván,
hogy ráutaló magatartásával, beismerő
vallomásával ő is közrejátszott az ítélet
meghozatalában és félrevezette a bú'ó
ságot. Az uzsorakamatok teljesen elle
hetetlenítették, és mikor már a fedelet
is elveszítette a feje fölül, nem látott
más kiutat, csak a halált. Az indulatok
és a mélyen átélt emóciók, melyek a
szerzőt is magukkal ragadták, tökélete
sen érezhetők a vászonról. A főszerep

lő élethű alakítását NAGYPÁL GÁBOR

hiteles játékának köszönhetően élvez
hetjük. A film szinte magába szippant
ja a nézőt, a szerepló1< olyan átéléssel
játszanak, hogy sokszor az is meg
kérdőjeleződik, hogy színészek e
"igazából". Mintha megszállta volna
az ihlet a teljes szereplőgárdát -CSUJA

IMRÉT, GAZSÓ GYÖRGYÖT, EPERJES

KÁROLYT, BERTÓK LAJOST, MONORI

LILIT, LÁZÁR KAnT. A fó1<ént tárgya
lóteremben és börtöncellában játszódó
jeleneteket a fantasztikus operatőri

munka teszi végtelenü! izgalmassá,
dinamikussá. A fényképezésést fiára,
RAGÁLYI MÁRTONRA bízta a szerző.

A filmet Európa Filmdíjra nevezték be.
A gálán minden ország egy alkotással
képviselteti magát. Majd részt vesz a
Kairói filmfesztiválon, és januárban
Triesztben. Majd februárban Magyar-

országon a Játékfilmszemlén. Ragályi
mindent elkövet, hogy fölkeltse az
érdeklődést, országos körútra indul a
kópiával. Egyik állomása Gyomaend
rőd volt.
Köszönjük, hogy megosztotta velünk
ezt az élményt, mely mélyen elgondol
kodtat bárkit, aki megnézi az alkotást.

ŐSZI TÁRLAT

Októberl7-én 16 órakor nyitotta meg
kapuit a X. Gyomaendrődi Őszi Tárlat,
melyen 17 településünkön alkotó mű

vész zsűrizett képzőművészetimunkái
voltak láthatók Hevesi Nagy Anikó
rendezésében. Sass Ervin újságíró nyi
totta meg a kiállítást, melynek fényét a
Városi Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény növendékei emelték: he
gedű- és zongorajátékkal, népdalok
éneklésével, melyeket hallgatva mél
tón lehettünk büszkék rájuk.

Köszönetnyilvánítás Tájékoztató a termelői csoportok számára
portnak a kiesés igazolása érdekében
össze kell gyűjtenie a tagok igazolásait
és azok összegzését a 2007. évról
készített jelentésben feltüntetni. A
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter 112007. (FVÉ 20.) számú, a
2007. évi nyári aszályról szóló köz
leményére is tekintettel a termelői cso
portok aszály okozta igazolt árbevétel
kiesései nem veszélyeztethetik az elis
merés fennmaradását.

Forrás: FVM - Jogi Főosztály
A gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

MRAUCSIK LAJOS
temetési szertartásán

megjelentek,
együttéreztek velünk,

és kifejezték részvétüket.

A termelői csoportok megkeresésére
tájékoztatjuk e szervezeteket, hogy a
Minisztérium a termelői csoportok
árbevételének vizsgálata során figye
lembe veszi a váratlan és elháríthatat
lan külső okokból bekövetkező

kieséseket is, így - a 81/2004. (Y. 4.)
FVM rendelet értelmében - a 2007. évi
aszálykár esetében is az elismerés
szempontjából vizsgált árbevétel ki
egészül a termeló1< igazolásain szere
plő kárösszegekkel. A termelői cso-

,....------------------------. ....------------------------.
MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓK

EGYEDI MÉRETBEN IS BEÉPITÉSSEL.
REDŐNY, RELUXA, HARMÓNlKAAJTÓ,
ABLAKSZIGETELÉS 2 HÉTEN BELÜL.

JÓ MINŐSÉG,KEDVEZŐÁR!!!

FORGÁCS MIKLÓS GYOMAENDRŐD, SOMOGYI B. 15/1.

Tel: 06-70/336-11-72

" ""EGY CSEPP EGESZSEG"

VÉRNYOMÁS- ÉS VÉRCUKORSZINTMÉRÉS

MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN 8-ll-IG.

A GYOMAENDRŐD KÖZÖSSÉGI HÁZBAN



Egészségügyi ellátásunkról

ÉRUIZSGÁLAT
Gyomaendrődön az Endrődi Közösségi Házban

2007. nov. lS-én lO-l8-óráig.

ISMERJE MEG ÉRRENDSZERE ÁLLAPOTÁT

COMPUTERES ARTERIOGRÁF KÉSZÜLÉKKEL

TÖRTÉNÖ FÁJDALOMMENTES

SZűRÖVIZSGÁLATTAL!

Járóbeteg szakellátás:
Négy éve folyamatosan 20
különböző szakrendeléssel, 301
szakorvosi órával, illetve 80 nem
szakorvosi órával biztosítjuk az
ellátandó lakosság 124831 fől

szinte minden szakmát magába
foglaló járóbeteg szakellátását.
A szakellátások szakorvosi tevé
kenységét 12 szakorvos biztosítja
15 fő közalkalmazotti státuszban,
7 fő egyéb jogviszonyban!, töb
ben közülük két szakvizsgával
rendelkeznek. 12 asszisztensünk
110 fő közalkalmazott, 2 fő egyéb
jogviszonybani és egy egyéb
jogviszonyú gyógytornász segíti
orvosaink munkáját.
Az egészségügyi reformhullám a
mi városunkat sem kerüli el. Itt is
törekednünk kell a hatékonyabb
ellátási formákra. A vizitdíj beve
zetése elkerülhetetlen volt, így há
ziorvosaink idóben és rugalmasan
megoldották ezt a problémát. A
szakrendelóben pályázaton nyert
hárommillió forinttal sikerült
megoldani a beteg-előjegyzési és
betegirányítási rendszert, a vizit
díj beszedésével párhuzamosan.
Így kevesebb a szakrendelóben a
várakozási idő, sőt egy nap alatt
egyszeri 300,- Ft befizetésével

SZíVINFARKTUS?
ÉRELMESZESEDÉS?

ÉRSZŰKÜLET?AGYVÉRZÉS?

MEGELŐZHETŐ!

Védőnői szolgálat:
Magába foglalja O-6 éves gyer
mekek gondozását otthon és az
óvodában, terhes nők gondo
zását, tanácsadást. 2005. június
Ol. napjától a védőnői szolgálat
átszervezése megtörtént.
Jelenleg öt területi védőnői szol
gálat mú1<ödik. 2007. szeptember
Ol. napjától az addig helyette
sítéssei ellátott körzet személyi
állománya biztosított egy pá
lyakezdő védőnő személyében.
Öt főállású védőnőnk 60 váran
dós anyát, 942 O-6 éves gyerme
ket gondoz, látogat, lát el tanács
csal, ebból az óvodákban 517
óvodás gyermek fej lődését kí
sérik figyelemmel. Munkájukat
nőgyógyász, illetve a gyermekor
vosok irányításával végzik.

Iskola-és ifjúság egészségügy:
Az iskola- és ifjúság-egészségü
gyi védőnői feladatokat a város
oktatási intézményeiben két főál

lású védőnő látja el. 1197 álta
lános iskolás, 778 középiskolás
szűrővizsgálatait, védőoltásait,

egészségügyi ismereteik bővíté

sétét gyermekorvosok segítségé
vel végzik.

ügyelet, továbbá öt védőnői szol
gálat, két iskola- és ifjúság
egészségügyi szolgálat, 1995.
évtól foglalkozás-egészségügyi
alapelJátási szolgálat, 1999. évtól
sportorvosi szolgálat szervezett
együttmú1<ödése biztosítja.
A járóbeteg szakellátás ellátási
területe Gyomaendrőd, Dévavá
nya, Hunya teljes lakossága, 
valamint tüdőgyógyászat és gon
dozás tekintetében Ecsegfalva
összesen 24831 fő. A Szakren
delő Intézetben jelenleg húsz
szakrendelés funkcionál.
Gyomaendrőd város lakosságá
nak színvonalas egészségügyi
ellátását napjainkban hetvenkét
egészségügyi szakdolgozó szol
gálja.

Alapellátás
Felnőtt háziorvosok:
A város mind a nyolc háziorvosa
élt a törvény adta lehetőséggel és
magánpraxisban tevékenykedik
(természetesen a területi ellátási
kötelezettség megtartása mellett
és OEP finanszírozással). Három
orvos saját rendelóben, öt orvos
önkormányzati tulajdonú ren
delóben fogadja a betegeket. Az
önkormányzati tulajdonú ren
deló1< bérlete díjmentes, csupán a
rezsiköltséget kell fizetni.

Házi gyermekorvosok:
A gyermek ellátást 0-18 éves
korig három csecsemő- és gyer
mekgyógyász biztosítja.
Mindhárman területi ellátási
kötelezettséggel bíró OEP finan
szírozott vállalkozók. Két gyer
mekorvos saját rendelóben, egy
gyermekorvos önkormányzati
tulajdonú rendelőben fogadja a
betegeket. Gyermekgyógyásza
ink az iskolaorvosi feladatokat is
ellátják a város oktatási intézmé
nyeiben.

A képviselő-testület 2007. októ
beri ülésén tárgyalta Gyoma
endrőd város egészségügyi szol
gáltatási rendszerének beszámo
lóját a 2006-2007-es évről. A
beszámolót DR. GEDEI MARGIT

főorvosasszonykészítette el. Az ő

anyaga alapján kívánom bemutat
ni a város egészségügyi helyzetét,
kiegészítve a Humánpolitikai
Bizottságon elhangzottakkal.

A WHO kimutatása alapján az
egészségügyi állapotot befolyá
soló és meghatározó tényezó1<
közül az egészségügyi ellátásnak
mindössze 11 % a súlya. A leg
nagyobb befolyást ebben az élet
mód hatása jelenti, mely 43%-ot,
a környezeti ártalom 27%-ot és a
genetikai ártalom 19%-ot képvi
selnek. Az elemzésból látható,
hogy az egészségügyi állapotot
az egészségügyi szolgáltatás
pusztán 11 %-ban befolyásolja,
mégis a közvélemény deklaráltan
az egészségügyi ágazatra helyezi
a felelősséget.

Az önkormányzat kötelezően

ellátandó feladatai közé tartozik
a lakosság alapellátásának bizto
sítása, úgymint: háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi alapel
látáshoz kapcsolódó ügyeleti, vé
dőnői, iskola-egészségügyi ellá
tás. Ezen kívül részben biztosítja
a tulajdonában lévő járóbeteg
szakellátást nyújtó intézmény
mú1<ödését.

Az egészség nem csupán a
betegség vagy a fogyatékosság
hiánya, hanem a teljes testi,
érzelmi-értelmi és szociális jól
lét állapota. Az egészségnek - az
életben maradásnak és a fáj
dalom csökkentésének - külön
leges, semmihez sem hason
lítható értéke van, ezért az
egészség érték, személyes és
egyben össznemzeti kincs.

Gyomaendrőd egészségügyi ellá
tása 1997. január l.tól - a Szülő

otthon megszŰl1ésével - kétpó
lusú: alapellátás és járóbeteg
szakellátás tüdőgondozással.

Városunk lakosságának alapellá
tását nyolc területi ellátási köte
lezettséggel bíró felnőtt házior
vosi körzet, három házi-gyer
mekorvosi körzet, négy fogor
vosi körzet, központi orvosi

Fogorvosi ellátás:
Gyomaendrőd lakossága fogá
szati ellátás tekintetében négy
területi ellátási kötelezettséggel
bíró fogszakorvoshoz kapcso
lódik. Ezen kívül egy magánor
vos (nem OEP finanszírozott)
praktizál. A fogorvosok OEP
fmanszírozott vállalkozók, több
ségben önálló rendelővel, illetve
egy fogorvos önkormányzati
tulajdonú rendelővel bír.

A vizsgálatot szakorvossal történőkonzultáció követi.

BEJELENTKEZÉS:

SONOTERÁPIA CENTRUM
Szolnok, Ady E. út 1.

Telefon: 06-56/344-372



tebb szakrendelést is igénybe
lehet venni.
A szakrendelóben az előző évi
pénzmegtakarításokból elkezdték
a műszer- és eszközállomány
cseréjét. Az épület karbantartása
és felújítása is folyik, és novem
berre befejeződik.

"A 2005-2006-2007 (l-9 hónap)
azonos időszakainak esetszám
szerinti összehasonlításából kitű

nik, hogyavizitdíj bevezetésével
a szakrendelő forgalma 17,5%-os
csökkenést mutat, ám ez a csök
kenés az országos 30%-os átlag
hoz képest kedvező."
A bizottsági illésen elhangzott,
sajnos valószínűsíthető, hogy a
vizitdíj bevezetése miatt az
alacsonyabb jövedelmű szegé
nyebb emberek kevesebbszer
keresik fel az orvost, mint ahogy
erre szükségük lenne! Szó volt
arról is, hogy az egészségügyi
reformfolyamat következtében
megváltozott a távolabbi szak
rendelésekre irányítás (Gyula,
Békéscsaba), és megszűnt a
közlekedés előfinanszírozása.

Azaz a betegnek, ha beutalója
van például a Békéscsabai Réthy
Pál Kórház Cukorbeteg Ambu
lanciájára, akkor meg kell váltani
a vasútnál az oda-vissza menetje
gyet, az orvosnál Ie kell iga-

zoltatni, postán el kell küldeni az
utazási igazolványt és a jegyet a
megyei OEP-nek, majd az két
héten belül visszautalja az
útiköltséget. Ez sem kedvez a
szerényebben élni kényszerülő

embereknek! Ráadásul az új
gyógyszerfelírási rend bizonyos
speciális gyógyszerek felírásánál
utazással jár.

VÁLTOZÁSOK A HELYI
EGÉSZSÉGÜGYIELLÁTÁSOKBAN

2006. december 31-vel az
ÁNTSZ visszarninősítettea szak
rendelőnk laborját, így az csak
vérvételi helyként mú1<:ödik. A
mintavétel feldolgozása DR.
HAJZER ILDIKÓ vállalkozó orvos
szarvasi laboratóriumában tör
ténik. A leletek másnap megér
keznek, a mintaszálIítás és a
leletküldés korrekt.
A gyógytorna szolgáltatás új
helyen, a Siluette Fittness Stú
dióban mú1<ödik (Gyomaendrőd,

Hősök u. 51.)
2007. december 31-tól DR.
CSIZMADIA TAMÁS 3. sz. fogor
vosi körzetét DR. BICZÓ VIRÁG
fogja mú1<:ödtetni a Békés
Fogászat rendelőjében (Gyoma
endrőd, Kossuth u. 30. sz. alatt).
A fiatal szegedi doktomő tisz-

telettel varJa a 3. sz. körzet
betegeit!
A főorvosi teendó1< ellátását DR.
GEDEI MARGIT látja el, de le
mondása miatt a főorvosi mun
kakört az önkormányzat megpá
lyáztatja.
Sajnos probléma városunkban,
hogy orvosaink sem fiatalodnak.
A szolgálatot ellátó háziorvosok
közül már többen jelezték azt az
igényt, hogy praxisjoguk érté
kesítését követően visszavonul
nának orvosi hivatásuk gyakor
lásától. A fiatal orvosoknak azon
ban többnyire nincs annyi
pénzük, hogy meg tudjanak
vásárolni egy orvosi praxist.
Polgármester úr a bizottsági
ülésen azt ígérte, hogy a jövő évi
költségvetésben már tervezni
fogjuk a kedvezményes hitel
lehetőségét évente egy praxis
megvásárlásához, illetve letele
pedéshez szolgálati lakást biz
tosítunk, ezzel segítve a
generációváltás megindítását.

Összegezve:
Gyomaendrőd egészségügyi eUá
tottsága megfelelő. A szakmai
felügyeletek visszajelzései alap
ján a szakmai munka színvonala
jó. A vállalkozó orvosok rendelői

és a szakrendelő a mai kor szín-

vonalának megfelelő, belső kom
fortja a betegek igényeit szolgál
ja.
Tudom, hogy vannak napi gond
jaink a helyi egészségügyi ellátás
kapcsán, a beteg ember kevésbé
türelmes és nagyon kiszolgálta
tott. Az országos egészségügyi
reform sem könnyíti meg a kis
emberek életét, de városunkban
az egészségügyi szolgáltató
rendszer jól működik.

Ki-ki tegye szívére a kezét és
nézzen magába, mindent megtesz
az egészségéért? Eljár a szű

rővizsgálatokra? Mértékletesen
él (evés, ivás, dohányzás, alko
hol, hajszoltság)? Eleget és vál
tozatosan mozog? Törekszik a
testi, lelki harmóniára? Mert
tudják: "Ép testben, ép lélekl"

Az egészség felelősség és első

sorban a saját felelősségünk!

Vigyázzunk rá nagyon, mert
érték!! !

Hangya Lajosné

Gyomaendrődi Városi Szakren
delő Intézet

Betegelőjegyzés, betegirányí
tás: 66/580-180

Szakrendelés Telephely Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Pintek
581-180 581-180 On·os De. DlL De. Du. De. DlL De. Du. De. Du.

Sebé.szet Hősök u. 386-923 Dr. Fabó 10.30-13 10.30-13 10..30-13 10.30·13 10.30-13
:::J. János

Szemészet Hősök u.5í 386-401 Dr. Gedei 8..30·13.30 8.30-13.30 8.30-13.30 8.30-13.30 8..30-13.30
;\Ia~it

Belgyögy:iszat Hősök 386-Hl Dr. C'Iikola í·H ;-14 6-12 í-14 í·14
u.57. Julianna

Pulmonológia Hősök 386-345 Dr. Bánki 10.12 10-12 10-12 10-12 10-12
Gondozás u.57. Gyula 12-13 12-13 12-13 12-13 12-13
Röntgen Hősök 386-345 Dr: '-ajda 8-12 8-12 8·12 8·12 8-12

u.5í. .-\enes
ultrahang Hősök 386-345 Dr. Vajda 12-13 12-13 12·13 12-13
egyeb u.S7. Agnes

Ultrahang Hősök 386-345 Dr. Fekete 14-18
doppler u.S7. Mariann
Labor Hősök u.5í 386-111 Megyeri

"én-étel Zoltánné 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
l\óg:'ógyáuat Hősök 386-923 Dr. Csaba
ultrahang u.57. Kalmán 8.30·12 14·16 8.30-12 15-16 8.30-12 :VISZSZ 8.30-12 C'1SZSZ - 8.30-12 14-16
BÖrg)'ógyaszat Hősök 386-923 Dr. Bede 13.15· 14.15-1 í

0.57. Julianna 15.30
'Urológi3 Hősök 386-923 Dr.

u.Sí. f~.~.siv.,lk.1si 13-19 13-19-
Erzsébet

Reumatológia Hősök 386-923 Dr.•Varga 13.00- 9.00- 13.00·
Ortopedia u.5i. .\kos 18,00 13.00-k~tJ.iLJ;{I_ő_ 18,00

n~i.<n~ú'pj.'!. Hősök 386-923 :\-Ieszárosné ;·9 i-9 í-9 i-9 i·9
u.Si. Faragó .o\gnes

:rW.$.~ég~ Hősök 386-101 Dr. Halmai 14,00-16 14-16 14-16.30
aJldiolő~ia. u..5i. Zoltán 6-8- 6-8 6-8- 6-S~ 6-8-
IdeO'~'óO',"ászat Hősök 386-345 Dr. :f~J.p.&t 14.00- 14.00-

::l~. :::o.
Pszichiátria u..5i. C'lagdolna l í.30 l í.30

Gyógytorn.a Hősök Szaknyéri 8,30-}4 11,30-14 8-13,30 11.30-14 8-12
uoS!. :'\ikolett

Közp.onti Fő út3. 386-520 ~.~~i~!!:Hl.,~I~6...00-8.00
On'osi t'gyeler Hén·égé" és ii.l.lRell.H~p~~~.00-8.00



Szabó Balázsné képviselő

Menetrend az újság mellék
leteként.

2007. október 30. napjától
VASÚT JÁRAT

Fontos közlemény!!!
A Mobilbusz Közlekedési
Kft. próbajáratot indít.

I
Hirdetésfelvétel:
Iványi Lajosné

tel.: 06-20-57-34-290

Zárt ülésen olyan döntést hoz
tak a képviseló1c egyhangúlag,
mely lehetővé teszi két felső

fokú intézményben tanuló
hallgató ösztöndíjának támo
gatását.
Ez az összeg félévenként egy
összegben kifizetésre kerül,
mely 40.000 Ft! fő.

Tárgyalásra került még egy
szociális bérlakás, mely
sajnálatos módon rendezetlen
körülmények áldozatává vált.

lyek a város mindkét részén
igyekszenek az ünnepi hangu
latot fokozni decemberben)
fordítandó nagyon szerény
összegró1 döntött a testület.
Ez az összeg 500.000 Ft.

Iskolai pályázat benyújtásáról
döntött a testület, mely a váro
sunkban működő mindkét
általános iskola fej lődését
tenné lehetővé.

Bölcsődei férőhely bővítését

engedélyezte a képviselő

testület 10 főról 20 főre. Azzal
a feltétellel, hogy anyagi
támogatást csak az eddigi 10
főre nyújt. A férőhelybővítés

sel járó kiadásokhoz anyagi
támogatást nem áll módjában
nyújtani.

2007. november 10. napjától
RENDELŐ JÁRAT indul
Déryné 7.45 kor, vissza
Hősök u. 12.00 kor.

Döntés született a testületben
az elektronikus rendszer, va
lamint az írott sajtó anyagi
támogatását illetően.

Ezzel a szándékával is biz
tosítja a testület mú1cödésének
nyilvánosságát a lakosság
felé.

A továbbiakban nyílt
árverésen értékesített ingat
lanokról történt beszámolás.
A díszkivilágosításra, (me-

A növekvő forgalom szük
ségessé teszi a forgalom csil
lapítását városunkban. Ennek
érdekében pályázatot nyúj
tunk be, mely összegból a jár
művek sebességének csök
kentésére alkalmas beren
dezéseket vásárolna a város a
forgalom csillapítása, és a
gyalogosok védelmének nö
velése érdekében.

A Békési Kistérségi Társu
lásban feladatellátás vál
lalásának teljesítését vállalta
Gyomaendrőd, így a társulás
ból történő kilépést követően

nem terheli támogatás visz
sz.afizetési kötelezettség váro
sunkat.
A feladatellátás,- vállalás
időpontja: 2008. junius 30.

Döntés született: a helyi vé
dettségű természeti terüle
tekról, és azok értékének
számbavételéról.

A képviselő-testület döntése
értelmében támogatja Doboz
Békési Kistérségi Társuláshoz
történő csatlakozását.

mető bővítési ügyében, meg
történt a tervező cég kivá
lasztása.

Az Endrődiek Ba.ráti Köre
indítványozta a Szent Gellért
Katolikus Iskola előtti terület
elnevezését, melyet jóváha
gyólag a testület egyhangúlag
elfogadott.
Így az új közterület Szent
Erzsébet utca néven lesz beje
gyezve.

Ipari Park ügyvezetője eddigi
munkájukról tájékoztatták be
számolójukban a testületi ta
gokat.
7. Pályázati kiírásról döntött a
képviselő-testület: Igazgató
főorvosi álláshelyre, melynek
határideje: Az Egészségügyi
Közlönyben való megjelenés
tól számított 30 nap.
8. Változás történik: a házior
vosok többségének egyetérté
se alapján a krónikus betegel
látásban, mely a jövóoen a
Szarvasi Szakorvosi KFT.
Ápolási Intézethez tartozik.
9. DR. CSIZMADIA TAMÁS
fogorvos "körzet működési

jogát" 2007. december Ol.
napjától DR. BICZÓ VIRÁG
MÁRIA fogorvos veszi át. Ez a
változás a 3.számú fogorvosi
körzetet érinti. Rendelési
hely: Gyomaendrőd, Kossuth
u. 30. sz. Rendelési napok is
mertetve lesznek.
10. Döntött a képviselő

testület a Tourinform iroda
mú1cödése területén, melynek
oka: Gyomaendrőd Turiz
musáért Közhasznú Ala
píványnyal kötött szerződés

2007. október 30. napján
közös megegyezéssel meg
szűnik. A továbbiakban szak
feladaton kívánja mú1cödtet
ni az önkormányzat a
Tourinform irodát, melyhez
pályázatot hirdet a vezetői

álláshely betöltésére.
A képviselő testület egy jelen
tős dologban döntött. amikor
is a hulladékgazdálkodás át
szervezéséról hozták meg
határozatukat. A hulladék
gazdálkodás elengedhetetlen
része a hulladékszállítási díj
bevezetése.
Erró1 a nagyon fontos kérdés
ről döntött a testület, melynek
részleteit a következő ülésre
kidolgozzák.
A hulladékszállítás települési
szinten 2007-ben 59.500 OOO
Ft, amely összeget az önkor
mányzat fedez a lakosság
helyett. Ezt az összeget a
további időszakra nem tudja
felvállalni.
Döntés született a gyomai te-

Az év hátra lévő részében a
tak:arékosság jegyében fognak
a kiadások megtörténni.
2. A város további fejlődése

és szinten tartás érdekében az
anyagi források megteremté
séhez szükséges intézkedések
vizsgálatához a lakosság köz
meghallgatására tett javaslatot
a polgármester, és képviselő

testület.
3. Rendeletek módosításáról
döntöttek a képviseló1c, me
lyek a Környezetvédelmi
Alapról, az önkormányzat
vagyonáról, vagyontárgyairól
szólnak.
4. A Szociális törvény mó
dosítása kapcsán szükséges a
2008-as térítési díjak megál
lapításához az önköltség szá
mításának elvégzése, amely a
személyi térítési díjak ki
számításának alapja.
s. Döntés született a Városi
Alapfokú Művészetoktatási

Intézményben beiratkozott
tényleges tanulólétszámra
vonatkozóan. Sajnos a nor
matív támogatás elvonás érez
hető. Drasztikusan csökkent a
tanulók létszáma.
6. Önkormányzati intézmé
nyek beszámolói kötele
zettségeiknek eleget téve a
Kner Imre Gimnázium
Szakközépiskola a település
egészségügyi helyzetéról DR.
GEDEI MARGIT igazgató főor

vos a Tűzoltó Egyesület és az

LI-III. negyedévi pénzügyi
beszámoló elfogadása, mely
ból megtudhatjuk, hogy a
bevételek teljesítésének ala
kulása 64,56 % - os, a kiadá
sok teljesítése önkormányzati
szinten 62,05 % - os arány
ban történt az előirányzathoz

viszonyítva.
Jelentős elmaradás: bevételi

oldalon - kommunális adó
- talajterhelési díj és
- pótlékok befizetéséből

Javítani kell abefizetési
morálon! (megjegyzés!)

Kiadási oldalon: .a túltel
jesítés a városgazdálkodás
területén tovább számlázott
szolgáltatásokból adódóan.



szerepe volt a városi egész
ségügyi ellátás teljes átalakí
tásában. Az egészségügyi in
tézményhálózatban több évti
zedes munkája során szakor
vosként és intézményvezető

ként egyaránt magas szakmai
igényességgel látta el felada
tát. A hivatása iránt érzett
szakmai alázat és a betegként
hozzáforduló személyek
iránti segító1cészsége példa
értékű.

Hosszú időn át kifejtett elhi
vatott szakmai és vezetői

munkásságáért Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának
képviselő-testülete "Gyoma
endrődért" kitüntető emlék
plakettben részesítette.

HEGEDŰS JÓZSEF vízveze
tékszerelő mester 1960-tól
nyugdíjazásáig példaértékű

munkát végzett Gyoma és
Endrőd fejlesztéséért. Mun
kájával mindig a város lakóit
szolgálta. Kulcsembere volt a
helyi vízvezetékhálózat kié
pítésének és üzemeltetésé
nek. Számos önkéntes mun
kával járult hozzá települé
sünk fejlődéséhez.

Hosszú időn át végzett példa
értékű munkásságáért Gyo
maendrőd Város Önkor
mányzatának képviselő-tes

tülete "Gyomaendrődért" ki
tüntető emlékplakettben ré
szesítette.

Folyamatosan több éven ke
resztül kifejtett mUnkásságá- •.
val a közszolgálat terén vég
zett tevékenységével kiemel
kedő érdemeket szerzett a
város fejlődésében.

Lelkiismeretes és kimagasló
közéleti munkásságáért Gyo
maendrőd Város Önkor
mányzatának képviselő-tes

tülete posztumusz "Gyoma
endrődért" kitüntető emlék
plakettben részesíette. A ki
tüntetést leánya, Császár
Claudia vette át.

DR. GEDEI MARGIT 33 éve
dolgozik városunkban szemész
szakorvosként. Meghatározó

DR. CSOMA ANTAL GÁBORNÉ

pedagógiai és vezetői mun
kásságát, emberi magatartását
áthatotta az emberek szere
tete, az emberi humánum.
1975. szeptemberétó1 óvo
dapedagógusként, majd óvo
davezetőként c1o1gozott váro
sunkban. Óvodavezetését csa
ládias melegség hatotta át, a
gyerekekkel, a szülóKkel egy
aránt odaadó, türelmes maga
tartás jellemzi. Önfejlesztő

pedagógusként több megyei
és országos óvodapedagógusi
egyesület tagja és vezetője. A
művészet megszerettetéséért
megnyitotta óvodája kapuját
a városlakók előtt. Több
amatőrművészeti együttes
mú1cödését támogatja.
Hosszú időn át szakmai
megszállottsággal végzett
munkásságáért Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának
képviselő-testülete "Gyoma
endrődért" kitüntető emlék
plakettben részesítette.

KUNKOVÁcs LÁSZLÓ etno
gráfust.

Néhai CSÁSZÁRNÉ GYURICZA

ÉVA szülőföldjének felemel
kedése érdekében több ala
pítvány létrehozásában is
részt vett. Férjével együtt
megalapította a Városunk CÍ

mű helyi újságot, férje halálát
követően töretlen szellemben
folytatta a lap szerkesztését,
terjesztését. .Szerette az em
bereket, segítségére mindig
számíthattak közösségek és
magánszemélyek egyaránt.

SÁRHEGYI ANDRÁS az 1947
ben alakult Cipész Ktsz. el
nökeként tevékenykedett.
Irányító munkájának érdeme
volt a cipőgyártás felvirágoz
tatása, a munkahely, a bizton
ságos megélhetés lehető

ségének megteremtése, szü
lőföldünkjó hírnevének meg
alapozása, fejlődésének elő

segítése. Az ENCr egykori
elnökeként végzett munkájá
val, gazdasági tevékenysé
gével a város fejlődésében

kiemelkedő szerepet játszott.
Munkásságának elismeréséül
Gyomaendrőd Város Önkor
mányzatának Képviselő-tes

tülete a város díszpolgárává
fogadta SÁRHEGYI ANDRÁST

az egykori Endrődi Cipész
Szövetkezet elnökét.

KUNKOVÁcs LÁSZLÓ szemé
lyében szerencsésen ötvöző

dött az újságíró - ifjan az
MTI országjáró tudósítója
volt -, aztán fotóművész és
néprajzkutató. Régtől önálló
alkotó. Magára vállalta azt az
újfajta néprajzi gyűjtést, ami
a holt tárgyak összeszedése
helyett élethelyzeteket igyek
szik megörökíteni. Szú1cebb
pátriája gyakran megjelenik a
képein és írásaiban. Pász
tarkadásunk és ősi hitvilá
gunk forrásvidéke Ázsia,
ezért rendszeresen dolgozik
keleten. Tizennyolc népnél
járt hátizsákos tanulmány
úton. Kutatási módszerét
vizuális antropológiának ne
vezik.
Jegyzetekkel ellátott etnográ
fiai - kultúrtörténeti témájú
fotóarchivuma páratlan érték.
Életművéró1 szépen beszél
nek az állandó kiállításai, így
a szülőföldje Tájházában lé
vő kiállítás is.
Több száz tudomány-nép
szerűsítő újságcikk szerzője

és húsz, különféle témájú
önálló fotókiállítás összeál
lítója. Ezek hazánkban 120
helyen, és 15 külországban is
megfordultak. Eddig 4 köny
ve jelent meg. Több rangos
elismerésben részesült, úgy
mint a Magyar Művészetért

díj, Pro Natura, Balogh
Rudolf-díj, Magyar Köz
társaság Érdemrend Lovag
keresztje, Bács-Kiskun me
gye tudományos díja, s az
idén, 65 évesen művészeti

doktorátust szerzett.
Munkásságának elismeréséül
Gyomaendrőd Város Önkor
mányzatának képviselő-tes

tülete a város díszpolgárává
fogadta városunk szüIöttét,
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Gyomaendrőd fennállásának 25. évfordulója alkalmából háromnapos ünnepségsorozattal
emlékezett a város. Az ünnepségsorozat alatt került megrendezésre a Gyomaendrődiek III.
Világtalálkozója is, melyre külhonba szakadt és más városokba elszármazott gyomaend
rődiek egyaránt hazalátogattak, hogy együtt ünnepelhessenek régi ismerőseikkel, rokona
ikkal.

maendrődi diákok és civil szervezetek
gálaműsorát élvezhettük.
A nap a Gyomai Református Temp
lomban Varnus Xaver orgonaestjével
zárult.

Az ünnepségsorozat október
21-én vasárnap kezdődött.

A polgármester VÁRFI

ANDRÁS ünnepi beszéde
után SÁGHY GYULA

Bölcsőtől a sírig című

napokban megjelent köny
vének volt a bemutatója,
majd ezt követően gyo-

került megrendezésre. A művészt DR. CSOMA ANTAL a
Körös Halászati Szövetkezet elnöke méltatta szavaival, s
a megnyitó után maga a fotográfus mesélte el a képek

Október 22.

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ Halászat című kiállítás megnyitója indí
totta a második napot, mely a Vidovszky Béla Városi Képtárban

készítésekor megélt élményeit. A délutáni sétako- J

csikázás a rossz idő miatt elmaradt. Délután az Endrődi '
városrészben folytatódott a programsorozat. Az Endrődi l
Közösségi házban Településünk múltja, jelene, jövője ~

című konferenciával, majd este a a Szent Imre Katolikus f

Templomban a Gyomaendrődi Zenebarátok r
Kamarakórus hangversenyét neves Gyomaendrődról 1
származó művészek fellépése színesítette. l



pos ünnepélysorozatot a Körös étteremben tar
tott állófogadás zárta.

Október 23.

Ünnepi istentisztelettel kezdődött az ünnepély a Gyomai
Református Templomban, majd DOMOKOS LÁSZLÓ

országgyúlési képviselő ünnepi beszédét a Gyomai Kner
Imre Gimnázium tanulói által előadott nagyon színvonalas
műsor kö-
vette.
Ezután ko
szorúzás a
Hősök em
lékmű

véné!. II
órakor

kezdődött Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testületének

ünnepi ülése Gyomán a Kultúrházban, ahol átadták a Gyomaendrődért Em
lékplaketteket és a Gyomaendrőd Díszpolgára kitüntetéseket. A háromna-

KÖSZÖNTŐAZ IDŐSEKVILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
Az Idősek Világnapján sze
retettel gondolunk mind
azokra, akik egy ~osszú élet
munkáját és rengeteg ta
pasztalatát tudhatják maguk
mögött. Min<!len évben egy
szer köszönlJiik őket, de sze
retetüket, bölcsességüket az
év minden napján érezzük.
Ők hordozzák generációkon
keresztül azokat a tapaszta
latokat, hagyományokat,
melyek be vannak kódolva
valamennyiünk génjeibe.
Figyelnünk kell rájuk, hi
szen óK azok, akik végigélve
egy örömökkel és küzdel
mekkel teli életet, az idős

kor bölcsességével már
helyre tudják tenni a dolgo-

kat és tudják, mi az a jó,
amit tovább kell adni, és mi
az a rossz, amit el kell kerül
ni az utánuk jövő generá
cióknak.

A mi feladatunk, hogy idős

embertársaink számára
olyan életkörülményeket
biztosítsunk, melyek lehető

vé teszik számukra az
öregkorhoz méltó derűs éle
tet. A család gondoskodása
mellett a társadalomnak is
mindent meg kell tenni
azért, hogy a megérdemelt
pihenés éveiben megkapják
mindazt a támaszt, mely
megszépítheti, teljesebbé te
heti napjaikat. Vigyáznunk

kell rájuk, segíteni óKet,
hogy a hosszú évek kemény
munkája után megkapják azt
az anyagi és erkölcsi támo
gatást, amellyel örömteli
életet élhetnek.

Nemcsak ezen a napon,
hanem mindig meg kell tenni
mindent azért, hogy érezzék,
fontos részei az életünknek, és
nem hagyjuk magukra óKet.
Ez azért is nagyon fontos,
mert most óK a megszorítások
legnagyobb vesztesei. A gyó
gyszerek árának emelkedése,
a vizitdíj, a rezsiköltségek, az
élelmiszerárak növekedése
óKet sújtja leginkább. Nem
hagyhatjuk, hogy kiszolgálta-

tottságuk tovább növekedjen.
Meg kell állitani az időseket

sújtó intézkedések
bevezetését!

Szüleink, nagyszüleink mo
solya és gondoskodása most is
rengeteg erőt sugároz felénk,
az ő kitartásuk, szeretetük fel
becsülhetetlen kincs szá
munkra.
Köszönettel tartozunk a
hosszú évek alatt végzett be
csületes munkáért, és jó
egészséget, tartalmas, boldog
életet kívánunk minden idős

embertársunknak!
Domokos László

a Békés Megyei Közgyúlés
elnöke



GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

(5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi

Intézmény
Igazgató főorvos magasabb vezető beosztására

heti 20 órában

Pályázati feltételek:
1. Munkahely: Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd,

Hősök út 57.
2. Beosztás: Igazgató főorvos (egészségügyi közintézmény
vezet6)
3. ElIátandó feladatok:
- Az intézmény irányitása, az alapító okiratban meghatározott
sza.kfeladatok mú1cödtetése
- A kötelezően ellátandó alapellátással kapcsolatos koordinációs
teendó1c ellátása
- Az éves költségvetés elkészítése
- Munkáltatói feladatok ellátása az intézmény dolgozói
vonatkozásában
- A munkaköri leírásban meghatározottak végrehajtása
- Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézményi
szabályzatok jóváhagyása

GYOMAENDRŐDVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

(5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet a Tourinform Iroda
(Gyomaendrőd,Erzséber liget 2.)
vezető álláshelyének betöltésére.

Feltétel: szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, legalább egy
(angol, német) idegen nyelvból középfokú nyelvvizsga, előnyt jelent
két nyelv ismerete.

Az iroda tevékenységi köre:
Utazásszervezés. idegenvezetés,
Hirdetési tevékenység,
Kiadványok készítése,
Rendezvények koordinálása, szervezése.

Bérezés: Az 1992. évi XXXIll. tv. szerint.

A megbízás ideje: 2008. január l-től 2012. december 31-ig, a meg
bízás 5 évre szóJ.

A pályázatot 3 példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell:
szakmai program, önéletrajz, végzettséget igazoló okiratról fénymá
solat, erkölcsi bizonyítvány, referenciák.

A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér l.

Határideje: 2007. november 30.

Elbírálásának határideje:
Abenyújtási határidőt követő 30 nap.

Az intévnényrőlérdeklődhet:

VÁRFI ANDRÁS polgármester tel: 06/66/386-122

- Mindaz, arnit a jogszabály az igazgató kizárólagos hatáskörébe
utal
- Az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok
és utasítások végrehajtása
4. Képesítés: a 13/2002. (III.28.) EüM. rendelet l. §-ban
meghatározott
Előnyben részesül az intézmény szakellátásához kapcsolódó
végzettséggel rendelkező.

5. Bérezés: Az 1992. évi XXXIII. tv. szerint.
6. A vezetői megbízás ideje: 5 évre szól, 2008. január l-től

2012. december 31-ig.
7. A pályázat benyújtásának határideje: Az Eü. Közlönyben
való megjelenéstó1 számitott 30 nap.
Helye: Gyomaendrőd Város Önkonnányzatának képviselő

testülete 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér l.
Elbírálásának határideje: Abenyújtási határidőt követő 30 nap.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, melyhez csatolni
kell: részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére
vonatkozó szakmai program, végzettséget igazoló okiratok hite
les másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat.

Az intézményrőlérdeklődhet:

VÁRFI ANDRÁS polgánnester tel: 06/66/386-122

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

(5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet a Városi Könyvtár

(Gyomaendrőd,Kossuth út 45.)
igazgatói álláshelyének betöltésére.

Feltételek:
• Képesítési követelmény: szakirányú egyetemi
vagy főiskolai végzettség, 5 év szakmai gyakorlat.

• Bérezés:
Az 1992. évi XXXIII. tv. szerint.
• A megbízás ideje:
2008. január l-tól 2012. december 31-ig,
a megbízás 5 évre szól.

A pályázatot 3 példányban kell benyújtani, melyhez
csatolni kell: szakmai program, önéletrajz, végzettséget
igazoló okiratról fénymásolat, erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő

testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér l.

Határideje:
A közlönyben való megjelenéstól szánútott 30 nap.
Elbírálásának határideje:
Abenyújtási határidőt követő 30 nap.

Az intézményró1 érdeklődhet:

KERESZTESNÉ JÁKSÓ ÉVA főtanácsos

Tel.: 06/66/581-232, 06/66/386-122/124 mell.

-



~GYOMAENDRŐDI
~ IFüggetlen közéle li havilaPI~~

Kiadja:
GYOMAENDRŐD KÖZÉLETÉÉRT

EGYESÜLET

Felelős kiadó:
SZABÓ BALÁZSNÉ

csopi1955 @globonet.hu

Főszerkesztő:

CSÁSZÁR CLAUDIA
e-maiI:

gyomaendrodihirmondo@gmail.com

Korrektor:
FÉLEGYHÁZI ENDRE

felegyhaziendre@t-online.hu

Hirdetésfelvétel:
IvÁNYI LAJOSNÉ

Tel.: 06/20-57-34-290

Tipográfia:
ESEK CSABA

e-maiI: esekcsaba@t-online.hu

Nyomdai eló1<.észítés:
FUTURE MARKETING KFT.

(Esek Csaba)
Tel.: 06-20924-5641

Levilágítás és nyomás:
GYOMAPRESS

A Szerkesztőség fenntartja az érkező írások
szerkesztett formában való közlésének jogát.
Kéziratokat nem őrzünk meg. és nem küldünk
vissza.

Engedélyszáma: 163/0613-1/2007

Gyomaendrőd város képviselő-testülete

belterületi ingatlanokat hirdet meg
értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:

1. Az árverések időpontja:
belterületi ingatlanok 2007. november 23-án de. 10.00 óra.

2. Az árverések helye:
A Városháza kisterme (Gyomaendrőd,Szabadság tér 1.).

3. Az induló licit az árverési kijelölt ingatlanokról készült
kimutatásban szerepel. A licitálandó ingatlanokra legkésóob

2007. november 23-án de. 9.00-ig a kikiáltási ár 10 %-át kitevő

szerződés megkötését biztosító eló1eget /bánatpénz/
kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.

4. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja.
A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül

szerződést kell kötnie.
A vevőnek a vételárat a szerződéskötéssel egyidejúleg kell meg

fizetnie.

Az ingatlanok részletezése megtekinthető

a www.eyomaendrod.hu honlapon.

Gyomaendrőd város képviselő-testületea tulajdonában lévő

"Juh nyári szállást" tartós bérlet formájában
hasznosításra meghirdeti.

Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást
a Polgármesteri Hivatal Műszaki és

Vagyongazdálkodási osztályán
lehet kérni. Telefon: 66/386-122/136 mellék

Cseme-cekert: Óvoda és Családlil
lIapközi

GyomendrődBlaha L. u.a
Tel.: 66/28;1 ..278

nobil: 06·2014·540..29!1
( BárdIiI Zoltánné) ..
06·20/ 570·59·86
(Bárcli Gabrjella)

GyomaendrődiPolgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadása

Hirdetésfelvétel:

Iványi Lajosné
Telefon:

06-20-57-34-290

Városháza
(Gyomaendrőd,Szabadság tér l.)

Kirendeltség
(Gyomaendrőd, Fő út 2.)

A Future Marketing Kft.
várja megrendeléseiket

minden típusú nyomdai munkában.
A tervezés/ől a szál/ításig,

európai minőség, alacsony árak!
Esek Csaba (06-20 924-5641)
Szikszay Pál (06-20 388-8052)

Hétfő

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8-16
8-12
8-16
8-12
8-12

Hétfő

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8-16
8-16
8-16
8-16
8-12



GUMIJAVíTÓ MŰHELVÜNKIDEI AJÁNLATA:
KÉSZÜLJÖN FEL A TÉ RE! - GONDOLJON AUTÓjÁRA IS!
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ÚJ ABRONCS
VÁSÁRLÁSA ESETÉN

A SZERELÉS AJÁNDÉK

, rJuk szeretettel teher - és mezőgazdaságijármú - brolW"bla

Nyitva:

H.-P. :1/2 8 - 17
. S :1/28- 12
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Gyomaend őd,..F.őú 174.-
tel.: 06/68-285-451, 06/70-2110-744

fax.: 06/88-386-444
e-maii: info@timarpanzio.hu

www.timarpanzio.hu

Dreher Söröző - Restaurant
NYITVA:MINDENNNAP

10-23 óráig
Rendezvények, családi

ünnepségek,
lakodalmak, partik,

szervezését, és
lebonyolítását vállalju

Dreher Delikát
Sörkülönlegességek,
desszertek, csokoládéktll.-..I
Ajándékkosarak készítése"'-- ---1
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