
A Bethlen Gábor Szak-
képző Iskola és Kollégium és 
a Bethlen Alapítvány 2008. 
május 1-2-án rendezi meg a 
X. Gyomaendrődi Nemzet-
közi Sajt- és Túrófesztivált a 
már megszokott helyszínen, 
Bethlen iskola udvarában, a 
Lidl áruház mögött. 

A kétnapos esemény minden 
esztendőben sok érdeklődőt 

vonz, ez a város kiemelkedő 
turisztikai rendezvénye. A 
fesztiválon a magyar törté-
nelmi borvidékek termelői, 
pincészetei is részt vesznek. A 
rendezvényre mintegy harminc 
kiállítót várnak, a fesztivált 
erdélyi, vajdasági, felvidéki, 
olasz és francia résztvevők 
teszik nemzetközivé. 

(Folytatás a 6. oldalon)

A sajt és bor mellé jön a méz 
Jubileumi sajtfesztivál

közéleti havilap II. évfolyam, 3. szám • 2008. április 

TEMETKEZÉS
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Telefon: 06 (30) 630-80-97

Olyan hitelt tudok, hogy álmai valóra válnak!
Pénzügyi segítségre van szüksége?

AKCIÓS SZEMÉLYI KÖLCSÖN !
600.000.- 84 hónapra 11.995.- (THM 21.44%)

Tavaszi jelzálog és lakáshitel akció! A bank megtéríti 
az értékbecslési díjat!Hitelbírálati díj akár „0” Ft-ra 

csökkenthető!A hitelkihelyezés akár 100%-ig!
 Ilyen még nem volt:Jelzálog és lakáshitel akár 

jövedelemigazolás nélkül is. Ingyenes ügyintézés!

Gschwindtné Marika
06-20-410-5363

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

LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
ALAPKAMAT  1,99%-tól!!!

SVÁJCI FRANK (CHF)  ALAPÚ HITELEK ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL
ÚJ SZUPER AKCIÓ!!! ILYEN MÉG NEM VOLT!!!

2008.02.18 - 2008.03.31-ig!
   ►FORINT ALAPÚ HITELEK (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSA)
   ►LAKÁS- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK (CHF, JPY)
   ►VILÁGHITELEK (lakáslízing, visszlízing, világlízing, lakás- és szabad felhasználású hitelek )
   ►HITELKIVÁLTÁS  ESETÉN

TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!!!
0 Ft ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ, 0 Ft KÖZJEGYZŐI DÍJ, 0 Ft BEJEGYZÉSI ILLETÉK, 

0 Ft FOLYÓSÍTÁSI JUTALÉK , 0 Ft TULAJDONI LAP
(Pl.: 5 millió Ft-os lakáshitelnél 165.000,- Ft MEGTAKARÍTÁS!)
Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!

Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!
Hitelek már minimálbértől vagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhetőek!

FONTOS!!! A hitelszerződések mellé életbiztosítás kötése NEM szükséges!
A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelően lakásán,

vagy az irodánkban történik – személyre szabottan, gyorsan, szakszerűen!
Jelzáloghitelek ügyintézése SORON KÍVÜL akár 1 hét alatt is!

LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK!         HÍVJON BIZALOMMAL!
AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK!

Ügyfélfogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is),  időpont egyeztetéssel!
 Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

Tisztelettel:  TÓTH JÁNOSNÉ  TÓTH JÁNOS  BOROS KRISZTINA
  üzleti főtanácsadó   irodavezető IRODA/  ügyviteli asszisztens
  ingatlanközvetítő, értékbecslő  06/20-9-220-990  06/20-455-1211 v. 06/70-558-9247

 06/20-9-37-67-38      HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!       Tel./ Fax: 66/424-314
Irodánk címe: 5650 MEZŐBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.  (LOTTÓZÓ mellett)

 ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS,  ADÓSSÁGRENDEZÉS,
 ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS,  SZOCPOL  ÜGYINTÉZÉS,   
 HITELKIVÁLTÁS,  GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
 HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS,  FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES KORIG) ,
 LAKÁS FELÚJÍTÁS,  SZEMÉLYI HITELEK,
 LAKÁS  KORSZERŰSÍTÉS,  LAKÁS LÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
 LAKÁS BŐVÍTÉS,  GÉPKOCSI LÍZING ÉS HITELEK,
 IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK,  IDŐSKORI  ÉLETJÁRADÉK,
 KÖZALKALMAZOTTI HITELEK,   KÖZTISZTVISELŐI HITELEK, 
 VÁLLALKOZÓI HITELEK,  TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ HITELLEHETŐSÉG     
 FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,  BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL (NFA PÁLYÁZATRA IS), stb.  

Sipos Tas Töhötöm, refor-
mátus lelkész igehirdetésében 
hangsúlyozta, bár március 15. 
nem egyházi ünnep, de a ke-
resztények abban a bizonyos-

ságban élnek, hogy a világ 
történetében Isten tudta nélkül 
semmi sem történhet.

(Folytatás a 2. oldalon)

A nemzet közös terv 
a jövőre

Március 15.: érezhetjük, hogy összetartozunk
A nemzet közös emlék a múltról és közös terv a jövőre, 

ez alakítja ki azt az erős szolidaritást, amely összeköti 
az egy nemzethez tartozókat. A XIX. század magyar 
sikerei jórészt ennek az összetartó erőnek köszönhe-
tőek – hangsúlyozta dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei 
Levéltár igazgatója a gyomai református templomban 
március 15-én megtartott városi ünnepségen. 

A Körösmenti Táncegyüttes tagjai is koszorúztak

Gyomaendrőd önkor-
mányzata a lakosság jobb 
tájékoztatása érdekében újabb 
hírforrással gyarapodott. A 
Gyomaendrőd Online-on na-
ponta olvashatnak újabb és 
újabb híreket a városról. Már 
érkezett szerkesztőségünkhöz 
olyan panasz, hogy csupán 

egyetlen gyomaendrődi hír 
olvasható az oldalon. Ha az 
érdeklődők a menüben rá-
mennek a „Helyi hírek”-re, 
a települések nevei között 
kattintsanak Gyomaendrődre. 
A Gyomaendrőd Online meg-
található: 
gyomaendrod.mconet.biz  

Gyomaendrőd Online

– Eleinte József Attila, 
Nagy László és Weöres Sán-
dor költészetéhez vonzódtunk 
Sebő Ferenc énekelt versein 
keresztül – szól Gizella. – 
Hamarosan kiderült, hogy 
Albert is ír verseket. Kez-
detben megmutatta, de mivel 
szigorú kritikusnak bizonyul-
tam, később sokáig nem jött 
velük elő, majd csak a 90-es 
években. Én akkor már el-
végeztem a magyar szakot, 
és komoly csatákat vívtunk 

egy-egy sor fölött. Ekkortájt 
kezdett írni Zsuzsa lányunk 
is. Az ő versei teljesen mások, 
mint az apjáé.

Gizella és Albert kiegyen-
súlyozott embernek tűnnek, 
kapcsolatuk harmonikusnak 
látszik. Adott a kérdés, mi 
vonzza őket a versekhez, 
hiszen a költők általában az 
élet árnyékos oldaláról írnak. 
Gizella egyenes választ ad:

(Folytatás az 5. oldalon)

Egy házasság a költészet 
jegyében

Április 11: Költészet Napja
Lehóczkiné Tímár Irén, 

képviselő a márciusi ülésen 
testület előtt elmondta, hogy 
húsvét előtt, nagyszombaton 
reggel rosszul lett az édesap-
ja, légszomja támadt, nehezen 
vette a levegőt, mikor kijött az 
ügyeletes orvos, gyógyszert 
sem adott neki, indokolatlan-
nak tartotta a kihívását, ezért 
ezer forintot kifi zettetett ki 
vele. Délután öt órára belázaso-
dott az édesapja, a lázmérővel 
kezében bement az ügyeletre, 
ott csupán tanácsokat kapott, 
hogy lázcsillapítót és hideg 
vizes borogatást adjon a beteg-
nek. Vasárnap reggelre ismét 
nagyon rosszul lett az édes-
apja, akkor úgy nyilatkozott 
az orvos, ha nagyon akarja, 
beutaltathatja a kórházba. 
Több mint egy órát vártak a 
mentőre, akkor Lehóczkiné 
Tímár Irén telefonált a gyomai 
mentőállomásra, ott nem is 
tudtak a sürgős esetről, ezért 
hívta a békéscsabai központot. 
Továbbra sem történt semmi, 
fél óra múlva újra hívta Csabát, 
csak akkor voltak hajlandók 
értesíteni a gyomai mentőket. 
A kocsiban édesapját ellepte a 
hideg veríték, oxigénmaszkot 
tettek rá. Mire beérkeztek a 

békéscsabai kórházba, már 
nem volt mérhető a vérnyo-
mása, a pulzusa percenként 
húsz és negyven között vert. 
Az orvosok csak délután öt 
órára tudtak stabilizálni az 
állapotát. 

A képviselő szerint, ha 
szombaton a panaszokat nem 
bagatellizálja el az ügyeletes 
orvos, akkor édesapja nem ke-
rül életveszélyes állapotba. Ez 
csupán egy eset, de számos 
hasonlót hallott a városban. 
A testületi ülésen jelenlévő 
dr. Torma Éva, városi főor-
vos megerősítette a képviselő 
véleményét, ugyanis naponta 
két-három panasz is érkezik 
hozzá az orvosi ügyelt nem 
megfelelően működéséről. Az 
ülésen elhangzott, hogy a főor-
vosnő összegyűjti az ügyeletre 
vonatkozó információkat, és 
szükség esetén a testület be-
számoltatja az ügyeletet mű-
ködtető Sano-Med Trans Kft-t. 
Március 28-án, lapzárta előtt 
mobiltelefonon megkerestük 
dr. Piriczki Bélát, a társaság 
vezetőjét, de ő épp külföld-
ön tartózkodott, így nem nem 
tudott nyilatkozni. Következő 
számunkban készséggel helyt 
adunk álláspontjának.

Ügyetlen orvosi ügyelet? 

  
 

Megújult árukészlettel, szolid árakkal várjuk mező-
gazdasági, teher és személyautó tulajdonosokat.
KSZDÉSZ kedvzmény program műhelyünkben.

KATONA GYÖRGY gumijavító
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 107.

Telefon: (66) 285-127

Gyomaendrőd egyik kitöré-
si pontja az turizmus, lapunk 
6. oldalán ezt a témakört 
jártuk körbe. Várfi  András, 
polgármester arról nyilatko-
zik, az önkormányzat eddig 
mit tett az ágazat fejlesztése 

érdekében, Szabados Krisz-
tina, a Liget Fürdő igazgató-
ja pedig a tervezett fejlesz-
tésekről szól. Varga Zsófi a, 
a tourinform iroda vezetője 
az idei gazdag programkí-
nálatból ad ízelítőt. 

A turizmus az egyik 
kitörési pont

Adott, hogy a Költészet Napja alkalmából Gyomaendrődön 
Oláh Gizellát és Molnár Albertet szólaltassuk meg. A 
házaspár már a 70-es évek óta szaval verseket városi ün-
nepségeken és rendezvényeken; Albertnek és lányuknak 
Zsuzsának 2002-ben Hajnal címmel jelent meg közös 
verseskötete Gizella szerkesztésében; újabban pedig a 
Tűzmenedék együttessel adnak elő énekelt verseket. 
Hogyan alakult ki családjukban ez a szoros kötődés a 
költészethez? – erről beszélgettünk Oláh Gizellával és 
Molnár Alberttel
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Közélet

(Folytatás az 1. oldalról)
Százhatvan évvel ezelőtt 

a szabadság vágya ott volt 
valamennyi magyar szívé-
ben, bár a forradalom és a 
szabadságharc elbukott, a sza-
badság vágya újból és újból 
föltámadott, előbb 1956-ban, 
majd végül 1989-ben, amikor 
végre megszabadultunk az 
idegen hatalomtól.

Dr. Erdész Ádám, ünnepi 
beszédében kifejtette, a leg-
több magyar ma is pontosan 
ismeri ennek a napnak a tör-
ténetét, ez az ünnep ma is élő. 
Március 15. egyetlen napban 
összefogja mindazt a pozití-
vumot, amit a XIX. század 
három nemzedéke megélt: a 
nemzeti függetlenség akará-
sát, a sikeres modernizációt, 
illetve mindez nem maradt 
meg az eszmék birodalmá-

ban, hanem magával hozott 
egy civilizációs sikert. Az a 
jobbágy, aki 1848. áprilisában 
felszabadult, az harminc év 
múlva fejlődő mezőváros pol-
gára lehetett egy erős ország-
ban. Az ilyen emlékezés arra 
is alkalmat nyújt, hogy érez-
hetjük, nem egyedül élünk a 
világban, hanem egy önmaga 
sorsát évszázadokkal mérő 
közösség tagjai vagyunk. 
Március 15. fontos üzenete 
a jelennek, hogy akkor ké-
pesek voltak a politikusok és 
a polgárok megteremteni azt 
az erős szolidaritást, az ösz-
szetartozás erejét, amelynek 
sikereiket köszönhették. A 
Rózsahegyi Kálmán Kistér-
ségi Általános Iskola műsora 
után az ünneplők közönsége 
megkoszorúzta a Hősök em-
lékművét. 

A nemzet közös terv a jövőre
Március 15.: érezhetjük, hogy összetartozunk

Az önkormányzat jóvá-
hagyta a Békés Megyei Víz-
művek Zrt. javaslatát, esze-
rint április 1-től a díjemelés 
mértéke 11,9 százalék. A 
díjjavaslatában a cég fi gye-
lembe vette a tavalyi nyolc 
és az ez évre jelzett öt száza-
lékos fogyasztói árindexet, a 
villamos energia ez évre vár-
ható 28,9 százalékos növe-
kedését. Ezek a szempontok 
12,69 százalékos díjemelést 
tennének szükségessé, ezzel 
szemben kisebb áremelést 
javasolt a zrt. 

Vízművek 
díjszabása

A napirendi pontok előtt 
Várfi  András, polgármes-
ter szólt a könyvtári selej-
tezésről, mivel a városban 
sokan nem értik, miért kell 
annyi értékes könyvet az 
állományból kivonni. A 
polgármester hangoztatta, 
a könyvtárat senki sem té-
vessze össze a levéltárral, 
a könyvtár feladata, hogy 
azokat a könyveket tartsa 
polcain, amelyekre tény-
leg van igény. A mostani 
alkalommal 13 ezer 201 
könyvet selejteztek ki, már 
korábban meg kellett volna 
válni 3 ezer 925 darabtól, 
de ez nem történt meg, így 
most összesen 17 ezer 126 
könyv került ki a könyvtár 
állományából. Ha korábban 
is meg történtek volna se-
lejtezések, akkor most csak 
mintegy 3000 könyvet kel-
lett volna levenni polcokról, 
mivel azok tartalma ma már 
elavult, és nem keresik az 
olvasók.

Selejtezés a 
könyvtárban

A Gyomai Gimnáziumban  
1958-ban elsőként érettségi-
zett 32 tanuló, ma már 69-70 
éves öregdiák. Jubileumi, 50. 
éves találkozójukat május 17-
én tartják. A közös fényképet 
elkészítése után emlékeiket 
idézik fel.

Ötven éves 
találkozó

Gyomaendrőd kulturális 
életében negyven éve meg-
határozó szerepet tölt be a 
Körösmenti Táncegyüttes. 
Ez időben tagjai közül szá-
mos zenész, színész, hi-
vatásos a táncos került ki, 
mások pedagógusként adják 
tovább a néptánc szerete-
tét. Weigert László harminc 
éve aktív táncosa, és tizen-
öt éve művészeti vezetője a 
táncegyüttesnek. Irányítása 
alatt a csoport szinte min-

den díjat megszerzett, ami a 
hazai néptáncmozgalomban 
elnyerhető. Több koreog-
ráfusi és együttesvezetői 
díjat kapott, ebből kiemel-
kedik a háromszoros kiváló 
együttesi és az örökös kivá-
ló táncegyüttesi díj, illetve 
az együttes vezetői díj. A 
„Gyomaendrőd Kultúrájá-
ért” elismerő oklevelet Várfi  
András polgármester nyúj-
totta át Weigert Lászlónak.   

Weigert László 
elismerő oklevele

A város önkormányzata 
márciusi ülésén lényegében 
nem fogadta el a Gyoma-
Gyöngye Kft.-nek a városi 
sportcsarnok, illetve az if-
júsági és sporttábor tavalyi 
működtetéséről szóló beszá-
molót, annak újra tárgyalását 
elnapolta áprilisra.

Illés János és Vass Ignác 
képviselők egyaránt szóvá 
tették, hogy a városi sport-
csarnokban az üzemeltető 
nem törekszik az állagmeg-
óvásra. A város turizmusa 
szempontjából sportcsarnok 

fontos létesítmény, és tuso-
lója, WC-je nem felel meg 
az alapvető követelmények. 
Ezért a testület úgy hatá-
rozott, hogy a hivatal szak-
emberei ellenőrizzék, hogy 
a Gyoma-Gyöngye Kft. a 
sportcsarnokban elvégezte-e 
az állagmegóvást. Áprilisban 
az Építési Minőség-ellenőrző 
Intézet is megvizsgálja az if-
júsági és sporttáborban vég-
zett munkálatokat, és akkor 
a két vizsgálat ismeretében 
a beszámolót újra tárgyalja a 
testület. 

Sportcsarnok tisztálkodási 
lehetőség nélkül?

A helyi, menetrend sze-
rinti autóbusz közlekedésre 
kiírt pályázatot a Körös Vo-
lán Zrt-vel szemben a helyi 
székhelyű, a szolgáltatást 
eddig is végző Mobilbusz 
Kft. nyerte. Mindkét cég 
pályázata formailag meg-
felelt, illetve tartalmukban 
is közel azonosak voltak. 
A bírálóbizottság számá-
ra gondot jelentett, hogy a 
Körös Volán helyközi jára-
tait fi gyelembe vehetik-e a 
pályázat elbírálásában, és 
3-3-as szavazataránnyal er-
ről nem is tudtak dönteni. A 
képviselők végül azt mérle-
gelték, hogy a Mobilbusz 
székhelye Gyomaendrődön 
van, tehát itt fi zet iparűzé-
si adót, kilenc helyi lakost 
foglalkoztat, illetve mivel 
helyben van, a menetrendet 
is könnyebben tudják velük 
egyeztetni. 

Nyert a 
Mobilbusz Kft .

A város önkormányzata 
márciusi ülésén úgy hatá-
rozott, hogy 85 ezer négy-
zetméteres parkfelülete ez 
év szeptemberétől 2010. 
december végégig való in-
tenzív gondozására újabb 
közbeszerzési eljárást indít. 
A munka elvégzésére 45 
millió forintot biztosít. A ko-
rábbi eljárást a Gyomaszolg 
Kft. nyerte el, de azt a rivális 
budaörsi székhelyű Örök-
zöld. Kft. megtámadta. A 
közbeszerzési döntőbizott-
ság megállapította, hogy 
Gyomaendrőd önkormány-
zata megsértette a közbe-
szerzésekről szóló törvényt, 

ezért a korábbi eljárást meg-
semmisítette, és a várost 
500 ezer forint bírsággal 
sújtotta. A döntőbizottság 
szerint az Örökzöld Kft. és 
a Gyomaszolg Kft. ajánlata 
egyaránt érvénytelen, tehát 
új eljárást kell lefolytatni. 
Putnoki László képviselő 
megjegyezte, az önkormány-
zat 500 ezer forintos bírsága 
kidobott pénz, olyan durva 
hibák miatt, melyeket a bí-
ráló bizottságnak észre kel-
lett volna vennie. Ugyanis a 
Gyomaszolg Kft. ajánlata a 
14. oldalon nem volt aláírva, 
és az ajánlati nyilatkozata 
nem volt lebélyegezve.

Újabb eljárás 
parkgondozásra

Rövid hírek

Gyomaendrőd önkor-
mányzata március 27-én 
megtartott ülésén úgy ha-
tározott, hogy kiadásainak 
csökkentése érdekében 
közbeszerzési eljárás ke-
retében meghirdeti a Kis 
Bálint Általános Iskola és 
Óvoda, illetve a Rózsa-
hegyi Kálmán Kistérségi 
Általános Iskola konyhá-
jának üzemeltetését három 
évre. Az elmúlt időszak-
ban a polgármesteri hiva-
tal szakemberei azt vizs-
gálták, miként üzemeltet-
hetnék tovább koncesszió 
formájában a két konyhát 
a jelenlegi élelmezésveze-
tők. Árajánlatuk szerint a 
Kis Bálint Általános Iskola 
konyhája az elmúlt évihez 
képest 1,5 milliós többlet-
támogatást kérne, csupán 
a Rózsahegyi Kálmán Ál-
talános Iskolánál érnének 
el 2,5 millió forint megta-
karítást. Ezzel a megoldás-
sal az önkormányzat nem 
érné el az eredeti célját, 
hogy kevesebbe kerülje-
nek a konyhák üzemelteté-
se. Ezek működtetése iránt 
helyi és vidéki vállalkozá-
sok is érdeklődnek. 

Konyhaüzemel-
tetőket keresnek

Egy-egy tanyagondno-
ki szolgálatnak legalább 
négyszáz személyt kell el-
látnia. Gyomaendrőd kül-
területén és tanyáin 994-en 
élnek, ezért két tanyagond-
noki körzet alakítható ki. A 
tanyagondnoki szolgáltatás 
keretében a külterületen 
élők térítésmentesen ve-
hetik igénybe az ételszál-
lítást, a bevásárlást, a házi 
gondozóhoz való szállítást, 
az orvoshoz szállítását, a 
gyógyszer felíratását és 
kiváltását, valamit a hiva-
talos ügyek intézésének se-
gítését. Márciusi ülésükön 
a képviselők úgy döntöttek, 
hogy pályázatot nyújtanak 
be a két tanyagondnoki kör-
zet beindítására, az egyiket 
a Térségi Szociális Gon-
dozási Központ, a másikat 
a Hétszínvirág-Tüskevár 
Nonprofi t Szolgáltató Bt. 
működtetné.       

Tanyagondnoki 
szolgálat

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

TANFOLYAM INDUL 
személygépkocsi, motorkerékpár és 

moped kategóriában!

Beiratkozás: 
Gyoma, Kossuth u. 18. 

minden kedden és csütörtökön 1
7-től 19 óráig. 

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

2008. április 10-én 17 óra
Endrődön: Endrődi Közösségi Ház

Gyomán: Kossuth utca 18.

Március 1-2-án rend-
kívüli vihar söpört végig 
Gyomaendrődön. Ingatla-
nok károsodtak, vezetékek 
szakadtak le, fák törtek ki. 
A védekezési munkákban 
a tűzoltó egyesület tagjai, a 
polgárőrök, a közterület fel-
ügyelők és a Gyomaszolg 
Kft. munkatársai vettek 
részt. Önkormányzati épü-
letekben jelentős kár nem 
keletkezett, ugyanakkor a tu-
lajdonosok 43 lakóingatlan-
ban jeleztek kárt, összesen  
12 millió forint értékben. 
Jelentős kár keletkezett a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai Ti-
sza malomban, ennek teljes 
lemez tetőszerkezetét levitte 

a vihar, illetve a Gyóni Géza 
u. 38/2 ház pala és zsindely 
tetőszerkezete vált a vihar ál-
dozatává. A sérült ingatlanok 
közül 11 nem volt biztosítva. 
A testület márciusi ülésén 
úgy határozott, hogy a vihar-
kár védekezési költségeire 
1,5 millió forint értékben vis 
maior támogatási igényt nyújt 
be a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácshoz. Illet-
ve a képviselők határoztak 
arról is, hogy a biztosítással 
nem rendelkező ingatlantu-
lajdonosoknak kárenyhítését 
részben támogatja. Ennek 
mértékéről és módjáról a 
helyreállítási költségek pon-
tos ismeretében döntenek. 

Részleges kárenyhítés 
a viharkárra

Weigert László az oklevél átvétele utáni pillanatban.



3Közélet

Március 11-én délelőtt halá-
los kimenetelű baleset történt 
a 46-os főúton a nagylaposi 
kanyar után. Két gépjármű 
közlekedett Mezőtúr felé, 
és az egyik a 46-os főútról 
a Mester utcába akart balra 
befordulni. A mögötte lévő 
terepjáró a kanyarodást nem 
vette észre, és hátulról neki 
ütközött. A baleset következ-
tében mindkét gépkocsi az 
árokba borult, az elől haladó 
gépkocsi vezetője a helyszínen 
az életét vesztette, az utasát 
pedig életveszélyes sérülé-
sekkel a gyulai kórházba 
szállították. A balesetben a 
felelősséget a terepjáró ve-
zetője nem ismerte el, azt az 
eljárás során állapítja meg a 
rendőrség.

Február 28-án az egyik 
családi házban veszekedés 
történt, ennek következté-
ben az ott lévő unoka késsel 
megszúrta a nagymamáját. A 
szúrások a nyaki részt érték, 

így a nagymama életveszélyes 
sérülésekkel kórházba került. 
Az eset után nem sokkal az 
elkövető beismerő vallomást 
tett, ellene a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság em-
berölés kísérlete miatt folytat 
eljárást.

Március 1-én a Sugár úton 
igazoltatott a járőr egy fel-
tűnően viselkedő személyt, 
akiről az intézkedés során 
kiderült, hogy a szegedi rend-
őrkapitányság körözi vagyon 
elleni bűncselekmények mi-
att. Március 14-én az éjszakai 
órákban igazoltatott a járőr a 
Hősök terénél egy gépkocsive-
zetőt, aki az intézkedés során 
végig nyugtalanul viselkedett. 
A gépkocsi átvizsgálása és a 
gépkocsivezető ellenőrzése 
során kiderült, hogy őt vagyon 
elleni bűncselekmények miatt 
a mohácsi rendőrkapitányság 
körözi. A gépkocsivezetőt még 
akkor éjjel a békéscsabai fog-
dába szállították.

Március 18-án délután 
fél ötkor érkezett bejelentés 
a vasútállomásról, hogy egy 
férfi  segítséget kért a forgal-
mistától, mert egy másik 
férfi  az állomás WC-jében 
többször megütötte, majd 
miután a földre esett, meg 
is rugdosta. A kiérkező rendőr 
az ismeretlen elkövetőt már 
nem találta a helyszínen, de a 
sértett leírása alapján néhány 
perc múlva elfogta őt, és az 
ügyben garázdaság miatt 
indult eljárás. 

Március 19-én 16 óra után 
érkezett bejelentés, miszerint 
Mezőberény határában a 46-
os főút 43-as kilométerszel-
vényénél baleset történt. A 
helyszíni intézkedés során 
megállapították, hogy a 
balesetben résztvevő jármű 
vezetője közepesen ittas ál-
lapotban közlekedett, ezért a 
járőr őt vérvételre kísérte el, 
természetesen a jogosítványát 
is bevonta. 

Halálos baleset Nagylaposon
Nagymamáját szurkálta az unoka

Városunkban egyre több 
az elszegényedő család, a 
szülők keveset törődnek 
a gyerekekkel, a tévé, a 
videó, a DVD elé ültetik 
őket, már az alsóban is 
sokat hiányoznak az isko-
lából, és visszatérő gond a 
fejtetvesség. Mindez a Tér-
ségi Humánsegítő Szolgálat 
március 20-án megtartott 
gyermekvédelmi konferen-
ciáját derült ki. 

Az endrődi védőnői szol-
gálat munkatársai szerint az 
elszegényedés és a munka-
nélküliség megnehezíti mun-
kájukat, mivel a család szo-
ciális helyzete a gyermekek 
jólétének egyik meghatározó 
eleme. A Jókai úton levő óvo-
da beszámolójában elmondta, 

egyre több családban okoz 
gondot a mindennapi meg-
élhetés. A Napsugár óvodák 
Fő úti intézményegységében 
járó gyermekek háromnegye-
de részesül gyermekvédelmi 
kedvezményben. A Selyem 
úti óvoda gyermekvédelmi 
problémájának fő célja a pre-
ventív gyermekvédelem. Ve-
szélyeztetettnek tartják azo-
kat a gyermekeket, akiknél 
„gyermekmegőrző” szerepet 
kap a tévé, video, DVD. A 
Napsugár Óvodák Szabadság 
úti egységében sajnos nagy 
problémát jelent a fejtetű 
gyakori megjelenése. 

A Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola 424 tanu-
lójának fele hátrányos hely-
zetű. A Kis Bálint Általános 
Iskolában folyamatosan nő 

az iskolai hiányzások száma. 
Újabb tapasztalat, hogy az 
alsós osztályokban hiányza-
nak többet a gyermekek, ami 
egyértelműen szülői nemtö-
rődömségre utal. A Bethlen 
Gábor Szakképző Iskolában 
a 481 tanuló csaknem tíz szá-
zaléka halmozottan hátrányos 
helyzetű. Legnagyobb problé-
mát az igazolatlan hiányzások 
okozzák, illetve a magatartási 
problémák is előfordulnak. 

A konferencián a 2007-es 
év áttekintésekor felmerült, 
hogy nagy problémát jelent, 
hogy törvényi szabályozás mi-
att a gyermeknevelési támo-
gatásban részesülők („főállású 
anyák”) gyermekeik számára 
nem vehetik igénybe a napkö-
zit, pedig az mindenképpen 
hasznos lenne. 

Egyre több az iskolai hiányzás
Visszatérő gond a fejtetvesség

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő ingatla-
nokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:

Helyrajzi 
szám Terület nagysága, cím, egyéb megjegyzés Kikiáltási ár  

( Ft )  
Licitlépcső

( Ft )
1045 1238 m2, Révlapos, töltéshez közel 247.000 10.000
1388/2 289 m2, Kálvin János utca 28.900 1.000
1390/1 81 m2, Kálvin János utca 8.100 500
1390/2 268 m2, Kálvin János utca 26.800 1.000
1391/1 343 m2, Kálvin János utca 34.300 1.000
1391/2 343 m2, Kálvin János utca 34.300 1.000
1391/3 339 m2, Kálvin János utca 33.900 1.000
1391/4 417 m2, Kálvin János utca 41.700 1.000
3542/20 1271 m2, Gutenberg utca 508.000 10.000
3542/22 1270 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
3542/23 1271 m2, Gutenberg utca 508.000 10.000
3542/25 1271 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
3542/26 1270 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
3542/27 1270 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
3542/28 1271 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000

5475 592 m2, Juhász Gy. utca 19. 
az épületet bontani kell 400.000 10.000

5723 1066 m2, Polányi Máté u. 71. 640.000 10.000
6552 745 m2, Vadász u. 10. 50.000 1.000
6553 675 m2, Vadász u. 9. 50.000 1.000
6554 632 m2, Vadász u. 8. 50.000 1.000
6555 638 m2, Vadász u. 7. 50.000 1.000
6556 573 m2, Táncsics u. 19. 50.000 1.000
6557 514 m2, Táncsics u. 17. 50.000 1.000
6708 1053 m2, Fő út 90. 630.000 10.000
7507 1191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos ) 297.000 10.000
7523 1162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos ) 290.000 10.000

Az árverés időpontja: 2008. április 28-án de. 10.00 óra.1. 
Az árverés helye: 2. Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
Felvilágosítást Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottjától lehet kérni. 3. 
Telefon: 386-122/136-os mellék. 

Nyílt árverés

A Leader közösségi kez-
deményezés a térség gazda-
sági, kulturális felemelke-
dése érdekében. A közösségi 
kezdeményezések szereplői 
az önkormányzatok, a vál-
lalkozók és a civil szerveze-
tek. Ezek a partnerség elvén 
működnek együtt– hangsú-
lyozta Pásztohy András a 
közelmúltban, az Endrődi 
Közösségi Házban megtar-
tott lakossági fórumon. 

 A Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Miniszté-

rium miniszteri biztosa az 
Új Magyar Vidékfejlesztési 
Program keretében rendel-
kezésre álló mintegy 1 300 
milliárd forint 5,5 százalé-
ka, azaz 71,6 milliárd jut a 
Leader+ programra 2013-ig. 
Erre 105 helyi közösség re-
gisztráltatta magát, és 3018 
település vesz benne részt. A 
105 közösségből január 21-
én 63 elkezdhette a stratégiai 
tervezést, erre négy hónapjuk 
van. További 26 közösség – 
köztük a Körösök Völgye 

Leader+ Akciócsoport is 
– március 10-én foghatott a 
tervezéshez. A stratégiai terv 
elkészülése után az irányító 
hatóság eldönti, hogy Leader 
akciócsoportként vagy helyi 
közösségként tevékenykedhet-
nek tovább. Bármilyen dön-
tés is születik, a közösségnek 
nonprofi t jogi formát kell föl-
vennie. A jogi személyiségnek 
lesz munkaszervezete, amely 
befogadja a kérelmeket, és a 
döntéshozó testülete, amely 
elbírálja a kérelmeket. 

A helyi stratégiai tervet készítenek

– Az elmúlt időszak nem 
volt könnyű a civil szerve-
zetek számára, pályázati 
kiírások nem jelentek meg, 
a megnyert pályázatok ki-
fi zetései csúsztak. Mára 
túl vagyunk a legnagyobb 
nehézségeken. 

– Jelenleg milyen pályázati 
programokon dolgoznak?   

– Májusban zárul az „Együtt 
könnyebb” szociális szakembe-
rek képzése Gyomaendrődön 
és vonzáskörzetében című 
HEFOP-os pályázatunk. Ebben 
a Térségi Humánsegítő Szolgá-
lat a konzorciumi partnerünk. 
A pályázat keretében harminc 
olyan szociális szakember 
továbbképzését vállaltuk, 
akik munkájukban hátrányos 
helyzetűekkel és romákkal 
foglalkoznak. Most zárjuk 
a Tanoda-programot, és pá-
lyázni fogunk a most tavasz-

szal kiírandó új programra 
is. A Tanoda-programban 
a tanórák után, délutánon-
ként és hétvégeken segítjük a 
hátrányos helyzetű gyerekek 
felkészülését. Ezen túlme-
nően végezzük a napi teen-
dőinket, két munkatársunk 
dolgozik a közösségi házban, 
az érdekképviselet feladatát 
folyamatosan ellátjuk. 

– Néhány évvel ezelőtt a 
kondorosi út mellett állami 
támogatással mintafarmot 
működtettek, a közösségi 
házzal egy telken pedig var-
rodát? Mi lett a két foglal-
koztatási program sorsa?

– Ezt nagyon sokan meg-
kérdezik tőlem a városban 
is. Mindkét foglalkoztatási 
programot tisztességgel vé-
gigcsináltuk, eleget tettünk 
a továbbfoglalkoztatási köte-
lezettségünknek is. Mindkét 

pályázattal elszámoltunk, 
azokat rendben lezártuk. 
Tapasztalatunk szerint az 
nem járható út, hogy egy 
nonprofi t civil szervezet 
maga foglalkoztasson, bért 
és járulékokat fi zessen ak-
kor is, ha van bevétele, és 
akkor is, ha nincs. Minden 
takarmányt vásárolnunk 
kellett. Az nem megoldás, 
hogy napi húsz-harmincezer 
forint veszteséget termelünk. 
A tanyát és a földet elad-
tuk, ezek árából kifi zettük 
az adósságainkat, a megma-
radt pénzt pedig a követke-
ző pályázathoz szeretnénk 
felhasználni saját erőként. 
Ez a program a város javá-
ra szolgált, hiszen az a 14 
dolgozó másfél évig fi zetést 
kapott, néhányukat három 
évig is foglalkoztattuk. Az 
alapítvány és a kisebbségi 
önkormányzat helyzetét jól 
mutatja, hogy a kilencvenes 
évek derekán egy romos épü-
letet kaptunk meg, ezt felújí-
tottuk, és két új épületrészt 
is toldottunk hozzá, ezzel az 

ingatlan értéke a tízszeresére 
növekedett. Esetünkben szó 
sincs a vagyon csökkenésé-
ről, annak föléléséről.            

– A jövőről mi az elkép-
zelésük?

– Az egyik tervünk, hogy 
Gyomaendrőd és környéké-
re betelepülni szándékozó 
cégekkel felvesszük velük 
a kapcsolatot, és kiképez-
zük számukra a szükséges 
munkaerőt. A másik elkép-
zelésünk fölvázolásához egy 
kis kitérőt kell tennem. A 
rendszerváltáskor született 
gyerekek most töltik be tizen-
nyolcadik életévüket. Ezek a 
gyerekek már azt látták, hogy 
– munkahelyek hiányában – 
apuka és anyuka otthon van, 
és különböző szociális ellá-
tásokból élnek. Ők szüleik 
példája nyomán kilátástalan-
nak érzik a jövőjüket. Ezek-
nek a fi ataloknak képzést és 
foglalkoztatási lehetőséget 
kell nyújtanunk. Mindnyá-
junk közös felelőssége, hogy 
ennek a generációnak pozitív 
jövőképet adjunk.

Túl a pénzügyi mélyponton 
A fi atalokon kíván segíteni a cigány kisebbségi önkormányzat

Az utóbbi időben a városban arról lehet hallani, hogy 
a Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, il-
letve „A Művelt Cigány Ifjúságért” Alapítvány anyagi 
nehézségekkel küzd. Mi az igazság? – tettük fel a kérdést 
Dógi Jánosnak, a kisebbségi önkormányzat elnökének 
és az alapítvány kuratóriumi tagjának.  

A Gyomaszolg Kft. 
Gyomaendrőd, Nyárszegi utca 6. szám alatti 

2007-ben épített 100 négyzetméter alapterületű 
sorháza garázzsal, 400 négyzetméter kerttel eladó. 

Ár: 15 millió 800 ezer forint. 

Érdeklődni: 
Fábián Lajos igazgatatónál,

 telefon: (20)95-53-607 vagy (66)386-233.   

Ház eladó
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Gyomaendrőd város Képvi-
selő-testülete 2007. évben mó-
dosította a közterület rendjé-
ről és a köztisztaságról szóló 
rendeletet. A változások egy 
része 2008. január 1-vel lépett 
életbe. Mivel a rendelet tartal-
maz olyan változásokat, me-
lyek az eddig megszokottaktól 
eltérnek, ezért folyamatosan 
tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot a közterületek rendjének 
szabályairól. 

Az ingatlan tulajdonosok 
általános fenntartási kötele-
zettségei:

Tulajdonos feladata közé 
tartozik a közterületen a gyep 
kaszálása, az ingatlan előtti 
járda folyamatos tisztántartása, 
síkosság mentesítése, felületéről 
a hó eltakarítása, - nyílt csa-
padékelvezető árok és átfolyók 
folyamatos tisztántartása, a csa-
padékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok, hulladé-
kok eltávolítása, a fenntartási 
munka során helyben keletkezett 
hulladék elszállítása, valamint 
az aranka fajok, parlagfű elleni 
védekezés a virágzásuktól a ve-
getációs időszak végéig.

Zöldterülettel és köztéri 
növényekkel kapcsolatos 
rendelkezések:

Az ingatlanok előtti fák, 
bokrok közlekedésbiztonsági 
szempontból szükséges gon-
dozását, gallyazását az ingatlan 
tulajdonos köteles elvégezni.

TILOS a városban közterü-
leten a vegyszeres gyomirtás! 
Sok gondot okoz a csapadék 
csatornák vegyszeres gyom-
irtása, mivel fű hiányában a 
csapadék a csatornába mossa 
a földet. Kérjük, ezt ne tegyék! 
Fás szárú növények kivágása 
csak külön engedély alapján 
végezhető el. E rendelkezés 
kiterjed Gyomaendrőd minden 
közigazgatási területén lévő fás 
szárú növényre, bel- és külterü-
leten egyaránt. A kivágott fák 
pótlása az ingatlan tulajdonos 

kötelessége. Gyümölcsfa, egy-
nyári és évelő haszonnövény 
közterületre nem telepíthető!

A bel- és külterületi holt-
ágakon a víz feletti növényzet 
– különösen a nád, sás és ezek 
elszáradt növényi részeinek 
eltakarítása az ingatlan hasz-
nálójának - ennek hiányában 
a tulajdonosnak – kötelessége 
elvégezni, minden év március 
31-ig.

Közlekedéssel és járművekkel 
kapcsolatos rendelkezések:

Az ingatlan tulajdonosa a 
közút szélétől egy méterre nem 
helyezhet el és nem telepíthet 
olyan tárgyakat, berendezést, 
építményt, növényt, mely a 
parkolást vagy a közlekedést 
akadályozza, veszélyezteti. A 
város területén intézményes 
gondozásban részesülő zöld-
területeken jármű nem vára-
kozhat, nem parkolhat. Sűrűn 
előfordul, hogy a tiltótáblák 
ellenére megállnak, várakoz-
nak gépjárművel, főleg az áru 
rakodás alkalmával. Közterü-
leten üzemképtelen jármű nem 
tárolható, az üzembentartó az 
üzemképtelenné vált járművét 
saját költségén köteles a közte-
rületről a felszólítást követő 8 
napon belül eltávolítani.

Telephellyel rendelkező és 
telephellyel nem rendelkező 
vállalkozók járműveiket és 
azok tartozékait közterületen 
nem tárolhatják. Közterületen 
telephelyhez kötött munka és 
gépjármű vizes vegyszeres ta-
karítása nem végezhető. Több-
ször előfordult, hogy a termálvíz 
kifolyó kútnál autót mosnak, 
mely tilos. 

A helyi természetvédelmi te-
rületek különös védelem alatt 
állnak, ezeken a területeken 
csak az intézményes gondozá-
si feladatokat ellátó járművek 
közlekedhetnek. A földutak 
karbantartása, a járművek által 
végzett kátyúk megszüntetését 
közszolgáltatás keretén belül há-
rom alkalommal a közút keze-

lője végzi. A közbenső időben 
az ingatlan használója köteles 
elvégezni.

Hulladékszállítás közterü-
letet érintő rendelkezései:

Kereskedelmi és szórakozó 
hely előtti közterületen azok üze-
meltetője köteles gondoskodni a 
hulladékgyűjtők elhelyezéséről, 
ürítéséről, tisztántartásáról, pót-
lásáról. Ezek hiányában műkö-
dési és telephely engedély nem 
adható ki.

A szemétszállítás és az éves 
lomtalanításkor a hulladékot 
közterületen a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszol-
gáltatás kötelező igénybevételé-
ről szóló rendelettel összhangban 
a szállítás/lomtalanítás napján 
az ingatlan előtt, rendezetten 
és szelektíven kell elhelyezni. 
Aki a rendezett kirakást meg-
bontja a rendelet szabálysértési 
tételének megfelelően bírsággal 
sújtható.

A lomtalanítás alkalmával 
több helyen szeméthegyeket 
hord össze a lakosság egy része, 
amiben megtalálható olyan lom, 
ami környezetre káros, veszélyes 
hulladék, amit csak szelektíven 
az erre kijelölt helyen lehetne 
kitenni (pl.: hulladékudvar). 

A település bel- és külte-
rületén az avar, kerti hulladék 
és háztartási szilárd hulladék 
szabadon történő égetése nem 
megengedett. A közterületen 
lévő állati tetemeket, mielőb-
bi eltávolítása érdekében, min-
denki köteles a közút kezelő-
jének, vagy a gyepmesternek 
bejelenteni (Közútkezelő Kht., 
Gyomaszolg Kft.).

Közterületi létesítményekkel 
kapcsolatos rendelkezések:

A reklámtáblák kihelyezése 
1 m2 alatt közterület használa-
ti engedély köteles. 1 m2 felett 
építési engedély köteles. TILOS 
hirdetést elhelyezni közterületen 
lévő fákon, köztárgyakon, vil-
lanyoszlopokon, elektromos kap-
csolószekrényeken buszmegállók 
oldalán, stb.! Engedély szükséges 
árusító és árusítással kapcsolatos 
fülke, pavilon, kerthelyiség, üzlet 
előtti árusításhoz. Közterületen 
szeszes ital nem fogyasztható. 
A közterület használata után a 
közterületeket az eredeti álla-
potára vissza kell állítani. Aki a 
témában bővebb felvilágosítást 
kér, az önkormányzat honlap-
ján tájékozódhat. Gyomaendrőd 
közigazgatási területén az in-
gatlan tulajdonosa köteles az 
ingatlan házszámát közterületről 
jól látható módon feltüntetni. 
Építőanyag közterület-használati 
engedéllyel csak akkor tárolható 
a közterületen, ha az építési terü-
leten a tárolásra nincs alkalmas 
hely. A közterület használatért 
díjat kell fi zetni.

Kérjük, hogy Ön is óvja, 
védje közterületeinket, hiszen 
használhatóságuk, állaguk és 
szépségük megőrzése közös 
érdekünk! Amennyiben sza-
bálytalanságot észlel, bejelen-
tésével segítse munkánkat!

Köszönjük!

Közterület-felügyelet

Fontos tudnivalók a közterületek rendjéről!

ol
ár
fü
el
sz
A
kö
po
té
ké
já
kö
ga
in
jó
Ép
j

en
a 
le
he
dí

vé
h
sz
ér
b
té

ÉPÍTŐANYAGKERESKEDÉS
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. 

Telefon: 66/282-440; 30/33-26-075; 30/48-80-326

Teljeskörű építőanyagkereskedelem: 
Terranova termékek - hőszigetelő rendszerek, ragasztók, fugázók,  -
felújító rendszerek
Frühwald betontermékek, térburkolók -
Gipszkartonok, gipszkarton szerelési anyagok, lécek,  gipszek,  -
glettek
Téglák, tetőcserepek, tetőzsindelyek, lemezes tetőfedő anyagok -
Hő-,hang-, és vízszigetelők -
OSB lapok, tetőfóliák, párazáró fóliák, tetőkiegészítők, szellőzők -
Élvédők, szegők, szilikonok -
Schiedel kéményrendszerek, Ytong-Xella falazó elemek -
Kazettás álmennyezeti rendszerek, függesztők, lapok -
Prokoncept energiatakarékos házépítési renszer -
Grünpower vákumcsöves napkollektor -
Rozetták, stukkók, hászámok, betűk kül-és beltérre -
Kéziszerszámok, csavarok, szegek, segédanyagok -
Hagyományos építőanyagok - 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) -
Aljzatkiegyenlítő  2.200,- Ft/zsák (25kg) -
Tetősíkfólia  80,- Ft/m - 2-től
Dry-háló  135,- Ft/m - 2-től

GELLAI

Gyomaendrőd Polgármesteri 
Hivatala tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy a SADE – Ma-
gyarország Kft. megkezdte 
a belvíz elvezető csatornák 
felújítási munkálatait, azaz a 
Belvíz II. ütemet. 

A beruházás az alábbi te-
rületeket érinti:
- 1. öblözet – CS-1-0-0 (Pásztor 
J. utca környéke, Gyomai csa-
torna rekonstrukció, Ipartelepi 
és Selyem utca)
- 2. öblözet – CS-2-0-0 (Polányi 
M. utca, Fazekasi út, Orgona 
utca, Endrődi mellék csatorna 
rekonstrukció)
- 3. öblözet – CS-3-0-0 (Ságvári 
- B. Molnár úti csapadékcsa-
torna rekonstrukció)
- Szénáskerti csatorna rekonst-
rukció (Sebes György utca)
- Görbekút-Vidólaposi csatorna 
karbantartása a gyomai teme-
tőig (Rácz Lajos utca, Selyem 
utca, Újkert sor, Fő út)
- Hantoskerti-holtág szivaty-
tyútelep építés
- Rév-zugi szivattyútelep bő-
vítés

Beruházó: Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata, Kap-
csolattartó: Liszkainé Nagy 
Mária

Kivitelező: SADE-Magyar-
ország Kft., Kapcsolattartó: 
Németh Zoltán építésvezető

Műszaki ellenőr: Work-
Metall Trans Kft., Kapcso-
lattartó: Paluska Zoltán

Műszaki lebonyolító és ter-
vező: Békés Planum Kft., Kap-
csolattartó: Dr. Goda Péter 

A csatorna felújítás ke-
retében az egyes szakaszok 
műszaki tartalomtól függő-
en kotrásra kerülnek, beton 
mederburkolást kapnak és a 
nem megfelelő átereszek cseréje 

történik meg. A felújítási mun-
kák pontos műszaki tartalma 
a kiviteli tervekből a polgár-
mesteri hivatalban megismer-
hető. A kivitelező a munkák 
megkezdése előtt szórólapokkal 
köteles tájékoztatni a lakosságot 
az utcában folyó munkálatok-
ról, az átereszek (kocsibejárók) 
felbontása esetén az ingatlan 
tulajdonosát személyesen ke-
resi meg. A munkálatok vár-
hatóan sok kellemetlenséget 
fognak okozni az érintett utcák 
lakóinak, melyért kérjük szíves 
megértésüket és türelmüket. A 
beruházás alapvetően a város 
belvíz elvezetésének biztonsá-
gát hivatott szolgálni.

A kivitelező köteles a beavat-
kozás elvégzését követően az 
eredeti állapotnak megfelelően 
a bejárókat helyreállítani. Az 
eredeti állapotról videó felvétel 
készült, melyet az átvételkor fel 
fogunk használni. Amennyi-
ben a helyreállítás nem meg-
felelően történik meg, kérjük, 
azt jelezzék hivatalunknak. A 
helyreállítást minden esetben 
a beruházó, a kivitelező, a mű-
szaki ellenőr, a lebonyolító és 
az érintett ingatlan tulajdonos 
képviselői fogják megtekinte-
ni. A kivitelezőnek az átadást 
követően 36 hónap időtartamra 
garanciavállalási kötelezettsége 
van az általa elvégzett munkák 
után.

A munkák kivitelezésének 
várható ütemezése a követke-
ző:

Görbekút – Vidólaposi 
csatorna:
- Rácz Lajos utca + külterületi 
szakasz:

március, április, május
- Fő út – Lidl áruház:

április, május

- Újkert u. – Selyem út:
június, július

Szénáskerti csatorna:
- Selyem  u. – Sebes Gy. u.  + 
külterület:

március, április, május, 
június

Cs-1-0-0 jelű csatorna:
- Selyem u.:

március, április
- Garázssor – Pásztor János u.:

április, május, június
- Petőfi  Sándor u. :

július, augusztus

Cs-2-0-0 jelű csatorna:
- Temető mellett + Orgona u.:

március, április
- Selyem u. – Polányi M. u.: 

május, június, július

Cs-3-0-0 jelű csatorna:
- Ságvári E. u.:

május, június
- Besenyszegi u.:

június
- B. Molnár u.:

június, július, augusztus

Hantoskerti szivattyútelep:
- Szivattyú telep:

augusztus, szeptember
- Nyomóvezeték:

szeptember, október

További információ esetén 
forduljanak az alábbi elérhe-
tőségre:

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Vagyon-
gazdálkodási Osztály
5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1.
Tel./Fax: 66/581-231
E-mail: varosuzem@gyoma-
endrod.hu

Megkezdődtek a Belvíz II. ütem 
kivitelezési munkálatai

A Jegyző és Közigazgatás 
című szaklap soros konferenciá-
ját márciusban Gyomaendrődön, 
a Katona József Városi Művelő-
dési Központban tartotta. A ren-
dezvényein a szaklap igyekszik 
mindig a legfontosabb szakmai 
kérdéseket fölvetni. Dr. Dióssy 
László, a Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Minisztérium 
szakállamtitkára hangsúlyozta, 
a környezetvédelem alapvető je-
lentősége, hogy a jövő nemzedék 
számára is élhető környezetet 
hagyjunk magunk után. Ez a ma 
élők felelőssége az utódokkal 
szemben. Sajnos e téren csekély 
eredményről tudunk beszámolni. 
Nem mérsékeltük a nem meg-
újuló energiák kitermelését, nem 
hatékony az anyag- és energia-
felhasználásunk. Célunk, hogy a 
hulladékban rejlő anyagot vagy 
energiát hasznosítsuk. Ártalmat-
lanításra valóban csak az kerül-
jön, aminek a hasznosítására 
még nem adottak a feltételek. 
Sajnos a szaktárca törekvéseivel 
ellentétben még most is egyre 
inkább növekszik a hulladék 
mennyisége. Ugyanakkor po-
zitívumnak számít, hogy most 
már a képződött hulladék teljes 
mennyiségét begyűjtik. Ma már 
a lakosság fele számára elér-
hető a szelektív gyűjtési rend-
szer, további feladatuk ennek 
a továbbfejlesztése, és ez csak 
úgy oldható meg, ha a lakosok 
anyagilag is érdekeltté vállnak 
a szelektív gyűjtésben. 

Felelősség az 
utódokért Személygépkocsi, motorkerék-

pár, pótkocsi (utánfutó) átírásával 
kapcsolatosan az alábbiakról tájé-
koztatjuk ügyfeleinket. A járművek 
átírását az adásvételi szerződés 
megkötésének napjától számított 
15 napon belül kell kezdeményezni 
az okmányirodában.

Az átíráshoz a következő iratok 
bemutatása szükséges:

adásvételi szerződés eredeti - 
példánya - két tanú aláírásával 
ellátva (ajánljuk a papír-, vagy 
nyomtatványboltokban beszerez-
hető, több példányos, önindigós 
adásvételi szerződés nyomtatvány 
használatát)
a jármű forgalmi engedélye- 
a jármű törzskönyve (amennyiben - 
rendelkezik már vele a jármű)
eredetiség vizsgálat elvégzéséről - 
szóló igazolás
a vevő nevére, a kötelező fele-- 
lősségbiztosítás megkötéséről 
szóló igazolás (ez lehet: ajánlat, 
kötvény)
az eljáró személy személyazo-- 
nosságát és lakcímét igazoló 
okmány (személyazonosító 
igazolvány, útlevél, új típusú 
– kártyás - vezetői engedély, 
lakcímigazolvány)
ha nem a vevő jár el személyesen, - 
szükséges az eljáró személy ré-
szére szóló meghatalmazás (két 
tanúval ellátva) – a szükséges 

nyomtatvány kérhető az ok-
mányirodában

Az átírás során fi zetendő díjak-
hoz, illetékekhez az okmányiroda 
ad csekkeket, melyeket a postán 
kell befi zetni. Ezek az illetékek 
alapesetben a következők: 

6.000 Ft új forgalmi engedély - 
illetéke
6.000 Ft új törzskönyv illetéke- 
vagyonszerzési illeték, melynek - 
mértéke:

személygépkocsinál: 1890 cm3 
hengerűrtartalomig 18 Ft/cm3, 
ezt meghaladóan 24 Ft/cm3

motorkerékpárnál: 500 cm3 hen-
gerűrtartalomig 18 Ft/cm3, ezt 
meghaladóan 24 Ft/cm3

pótkocsinál (utánfutó): 2.500 kg 
össztömegig 9.000 Ft, ezt megha-
ladóan 22.000 Ft 

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy 
jármű eladása esetén, az eladó 
az adásvételi szerződés másolati 
példányával keresse fel az ok-
mányirodát, az eladás tényének 
bejegyzése céljából. Így a nyil-
vántartásba feljegyzésre kerül az 
eladás ténye abban az esetben is, 
ha az új tulajdonos nem íratná át, 
vagy később íratná át az eladott 
járművet. Ennek a gépjárműadó 
kivetésében is nagy szerepe van, 
mivel az adóosztály a központi 
járműnyilvántartásból kapja meg 
az adatokat az adó kivetéséhez. 

Gépjárművek átírása

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Pelyváné Hornok Erika
temetésén megjelenek, sírjára virágot helyeztek,

ezzel fájdalmunkban osztoztak!
A gyászoló család
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Kis Bálint Általános 
Iskolában és Óvodában 
március 11-én egészség-
napot tartottak Magyar 
Béláné igazgatóhelyettes 
és Gálné Juhos Éva tanár 
szervezésében. A rendez-
vényre ellátogatott Várfi 
András, polgármester és 
Keresztesné Jáksó Éva, 
oktatási előadó is.

Az egészségnap dr. Tor-
ma Éva főorvos előadásával 
kezdődött, aki az agresszivi-
tásról beszélt a tanároknak 
és a szülőknek. Ezt köve-
tően a felsős diákok meg-
ismerkedhettek a helyes és 
koruknak illő hajápolással, 
bőrápolással, sminkkészí-
téssel. Az elsősegélynyújtás 
fontosságát hangsúlyozta dr. 
Katona Piroska gyermekor-
vos. A vitaminok jelentősé-
géről tartott rövid bemutatót 
Gálné Juhos Éva tanár, és 
lehetőség volt vérnyomás 
és testzsír mérésére. Rédai 
Tünde zenés aerobic bemu-
tatójára jót mozogtak a ta-
nulók. A vidám és érdekes 
délután eredményhirdetéssel 
zárult. Minden osztály gyü-
mölcsöt kapott ajándékba, 
a legjobbak: a 7. a, 6. b, 
7. b pedig finom joghurtot 
vehettek át.

Alsó tagozatban a program 
megnyitásaként Mészáros 
Gáborné, nyugdíjas védőnő 
érdekes előadást tartott a 
vitaminokról és azok fon-
tos szerepéről. Ezt követően 
vetélkedőn, sportversenyen 
és daltanuláson vettek részt 
a kisdiákok. Eközben az 
osztályok vitaminsalátát és 
plakátot készítettek a meg-
hívott szülők segítségével. 
A rendezvény zárásaként 
közös éneklésre, a csapa-
tok díjazására került sor. A 
sokszínű, figyelemfelkeltő 
feladatok során diákok, szü-
lők és pedagógusok együttes 
munkájával közösen értük 
el a nap célját: mindenki-
ben tudatosult a rendezvény 
jelmondata: „Drága kincs 
az egészség.”

A Százszorszép Óvoda 
tavaly augusztustól az iskola 
tagintézménye. Sokoldalú, 
vidám óvodai életet hirdet-
tünk és vállaltunk fel neve-
lőtestületünkkel és nevelési 
programunkkal. Hatalmas 
közösségformáló ereje van 
a kialakult hagyományok, 
ünnepek, jeles napok meg-
őrzésének, továbbvitelének. 
Részt vettünk az őszi ter-
mésbáb kiállításon, szüreti 
játékokkal ismertettük meg 
óvodásainkat. Beneveztünk 
a harmadik alkalommal 
megrendezett városi „Ugra-
bugra Sportnapra.” E rendez-
vénysorozaton kollektívánk 
a szervezési feladatokban is 
kivette részét. A háromfor-
dulós sorversenyeken első 
helyezettként örülhettünk 
győzelmünknek.

Tavaly októberben a 
Gyomaendrődiek III. Vi-
lágtalálkozóján a Kis Bá-

lint Általános Iskola és 
Óvoda tagintézményeként 
óvodások is színesítették a 
gálaműsort. Novemberben 
rendeztük meg az óvoda va-
csoráját, amely nagyon jó 
hangulatban telt, a szülők 
és a pedagógusok közelebb 
kerülhettek egymáshoz. A 
kisgyermekek életében a 
Mikulás várása és a kará-
csonyi ünnepkör szokásai, 
hagyományai nagyon fontos 
szerepet töltenek be. A vára-
kozás időszakában az óvoda 
dolgozói sokat tettek azért, 
hogy megteremtsék az ün-
nepi hangulatot. December 
6-án meglátogatta az óvo-
dát a Mikulás, ajándékokat 
hozott. Köszönetképpen a 
Mikulás sapkás és rénszar-
vas fejdíszbe bújtatott lurkók 
verset mondtak és énekel-
tek. Adventi játszóházat 
szerveztek, ahol szülők és 
gyermekeik együtt készít-
hettek karácsonyi díszeket, 
mécseseket, tobozmanókat, 
dióhéj bölcsőben alvó an-
gyalkákat. Az év zárásaként 
december 22-én meghitt Bet-
lehemes műsorral készültek 
a Maci csoport gyermekei 
és az óvó nénik. Ugyanezzel 
a műsorral kedveskedtek a 
nyugdíjas óvó néniknek és a 
Városi Gondozási Központ 
időseinek is. 

Újabb nagyszabású ren-
dezvényünk február 8-ára, 
a farsang idejére esett. E 
jeles eseményre nagy izga-
lommal készültünk, együtt 
számoltuk a napokat, ün-
nepi díszbe öltöztettük a 
csoportszobákat, vidám 
bohócokat, álarcokat készí-
tettünk a gyerekekkel. Tél 
végi, tavaszváró népszokást: 
a kiszézést elevenítettünk fel 
a Maci csoporttal. Nemzeti 
ünnepünkről is megemlé-
keztünk, huszárokat haj-
togattunk, verset, éneket 
tanultunk, magyar zászlót, 
kokárdát készítettünk. A ta-
vasz beköszöntével március 
14-én húsvéti játszóházat 
tartottunk, ahol ismét le-
hetősége volt szülőknek, 
gyermekeknek együtt készí-
teni tyúkocskákat, húsvéti 
tojásokat, tavaszi virágokat, 
nyulakat és csibéket.

Természetesen nagyon 
sok olyan eseményen, prog-
ramon is részt veszünk, 
amelyek heti vagy havi 
rendszerességgel vannak 
jelen életünkben, például a 
tanév első felében hetente 
hordtuk a nagycsoportos 
gyermekeket a Liget Für-
dőbe. Havonta járunk szín-
házba és moziba. Hetente 
valósulnak meg térítésmen-
tes tevékenységeink: mint 
a néptánc, tartásjavító- és 
gyógytorna, angol nyelvi- 
és kézműves foglalkozás, 
valamint a zene-ovi. Tehát 
ilyen a Százszorszép Óvo-
dában a sokoldalú, vidám 
óvodai élet. 

Kis Bálint Általános Iskola 
és Óvoda nevelőtestülete

Drága kincs az egészség 
– vallják a Kis Bálint Általános Iskolában 

és Óvodában
Gubucz Józsefnek, a Beth-

len Gábor Szakképző Iskola 
és Kollégium igazgatójának 
a földművelésügyi szaktár-
ca vezetője felterjesztésére a 
köztársasági elnök a nemzeti 
ünnep alkalmából a Magyar 
Köztársaság Arany Érdem-
keresztjét adományozta. Az 
intézményvezető az elismerést 
az FVM központi ünnepségén 
vett át. 

A kitüntetés indoklása sze-
rint Gubucz József igazgatói 
tevékenységét menedzser 
szemlélettel végzi, ennek 
eredményeként az elmúlt 15 
évben az intézmény minden 
területen sokat fejlődött. Erre 
az időszakra esik a tanügyi 
épület bővítése, a kollégium 
felújítása, a tangazdaság ki-
alakítása, a tejfeldolgozó és 
a sütőüzem megvalósítása, 
illetve az információs és ta-
nulmányi központ megépíté-
se. Az igazgató munkájának 
eredménye az is, hogy 1999-
ben az intézményben bevezet-
ték a felsőfokú szakképzést, 
2004-ben pedig akkreditált 
felnőttképzési intézménnyé 
vált az iskola. A fejlődés, az 
innováció érdekében kiemelt 
jelentőségűnek tartja a kül-
földi kapcsolatok kiépítését, 
a nemzetközi programokban 
való részvételt. 

Kitüntetés

A kitüntetés indoklása sze-

(Folytatás az 1. oldalról)
– A látszat csalóka, nem va-

gyunk harmonikus emberek, 
és a kapcsolatunk sem az. Aki 
kissé több időt tölt el velünk, 
hamar rájön erre. Viszonyunk 
leginkább küzdelemhez ha-
sonlít. A költészet segít, hogy 
teljesebben éljük meg e harcot, 
az életünket. Nemrégen Nagy 
László verseit hallgatva Albert 
elérzékenyült. Akkor fogal-
mazódott meg bennem: nem 
is tudnék olyan férfi val élni, 
aki nem tudja elsírni magát 
egy lélek-forgató versen, mert 
akkor érzéketlen a körülötte 
lévő világra. Harminckét éve 
ismerjük egymást, huszon-
nyolc éve élünk együtt. Egy 
tartalmas kapcsolat mindig 
képes a megújulásra, és én 
nem tudom elképzelni, hogy 
ő ne legyen velem. 

– A tartós kapcsolat titka a 
tolerancia is – vélekedik Al-
bert. – Sok válás arra vezet-
hető vissza, hogy a feleknek 
nincs türelmük egymáshoz, 
a másik hibáját nem tudják 
elnézni. Nem beszélik meg a 
gondjaikat, nem őszinték.  

– Rengeteg problémát 
megoldottunk már együtt – 
meséli Gizella – a házunkat 
úgy építettük föl, hogy ott 
nem volt mester. Éjjel a szak-
könyveket bújtuk, és másnap 
nekiláttunk az adott feladat-
nak. Mindig adódnak olyan 
céljaink, amiket csak ketten 
érhetünk el. Albert életében 
központi helyet foglal el a 
zene, a Tűzmenedékben és 
a Zenebarátok Kamarakóru-
sában együtt zenélünk. Úgy 
fogalmazhatok, hogy kata-
lizátorok vagyunk a másik 
életében. 

A Tűzmenedék együttes 
érdekes színfolt Gyomaendrőd 
gazdag zenei életében. Albert 
régóta zenél. 

– Még 1986-ban Kalmár 
Lászlóval megalapítottuk a 
Zabhegyezők zenekart – em-
lékszik vissza a kezdetekre. 
– Laci 2005-ben feloszlatta 
a zenekart, és én dacból úgy 
döntöttem, a kedvesemmel 
csinálok egy saját együttest. 
Tavaly Tatabányán a VIII. „Jó-
zsef Attila” Vers, Énekelt Vers 
és Prózamondó Verseny or-

szágos döntőjében különdíjat 
kaptunk. Sebő Ferenc is ott 
ült a zsűriben, ezért nagyon 
izgultunk.                      

Hogy a könyvesbolt mű-
ködtetésébe miért vágtak bele, 
erről Gizella beszél: 

– Mikor a testvérem bér-
lőtársa elköltözött, és a fél 
üzlet kiürült, egy hónapig 
gondolkodtunk rajta bele-
vágjunk-e. Láttuk, olyan 
nagy ez a helyiség, hogy itt 
tarthatunk rendezvényeket. 
Az OMart Könyvesbolt és 
Kulturális Műhely 2004 
őszétől tizenöt műsoros es-
tet, tizenkét kiállítást és há-
rom pályázatot szervezett. 
A Tűzmenedékkel beneveztek 
az április 11-12-én megrende-
zendő I. Győri Internetes Vers-
fesztiválra. A Hangraforgó 
együttes pályázatára bekül-
dött költői művek közül Albert 
Nagy Bandó András Fakutya 
című versét zenésítette meg. 
Gyomaendrődöt képviselve 
többek között ezt, valamint 
Valuska Lajos és Gizella egy-
egy dalát adják majd elő a 
fesztiválon.

Egy házasság a költészet jegyében
Április 11: Költészet Napja
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kÖsszekötik őket a gyerekek, a vers, a zene, illetve a közös emlékek és a közös célok.

A tervek szerint 
Gyomaendrőd Város Tűzoltó 
Egyesülete jövő év január-
tól önkéntes tűzoltóságként 
köztestületi formában, sa-
ját működési területtel fog 
tevékenykedni, és ez időtől 
állami normatívát kap. 
Szemlits Gyula, parancsnok 
a megyei katasztrófavédel-
mi igazgatóság ajánlására 
került tavaly július 1-től 
Gyomaendrődre.

 
– A tavaly júliusi újrain-

duláskor a tárgyi feltételek 
kialakításában a személyi 
védelem javítása élvezett el-
sőbbséget. Tavaly év végére 
a használhatatlanná vált esz-
közöket pótoltuk, és elkezd-
tük a fejlesztést. Személyi 
védőfelszereléseket vásárol-
tunk, ezekből hiányzik még 
hat darab új légzőkészülék, 
ezek megközelítően egymillió 
forintba kerülnek. Áldoztunk 
járművek fejlesztésére is. Van 
egy 28 éves Mercedes kisbu-
szunk, ezt most ügyintézésre 
használjuk, és gyorsbeavat-
kozó járművé szeretnénk 

átalakítani. Rendelkezünk 
egy 35 éves Mercedes típu-
sú középkategóriás gépjármű 
fecskendővel, jelenleg ezzel 
vonulunk, illetve vásároltuk 
egy 1978-as gyártású szintén 
Mercedes gépjármű fecsken-
dőt. A másiknál ez újabb típus, 
erőteljesebb, jobban gyorsul, 
nagyobb a végsebessége is, 
így két-három perccel rövidül 
a kiérkezési idő. 

– Az egyesületnél jelenleg 
négy híradó ügyeletes és egy 
parancsnok dolgozik főállás-
ban. A 24 órai szolgálat után 
elvileg 72 órát pihenhetné-
nek, de ennek egy részében 
önkéntes munkát vállalnak. 
Jelenleg 15 önkéntes teljesít 
rendszeresen készenléti szol-
gálatot. Tavaly júliusban öten 
kezdtük, fél év alatt meghá-
romszorozódott a létszámunk, 
de valójában 30-40 önkéntesre 
lenne szükségünk. 

– Tavaly július 1-től eddig 
negyvenhat eseményhez érke-
zett riasztás. A közelmúltban 
a városra lesújtó vihar követ-
keztében 14 káresethez kellett 
vonulnunk. Az elmúlt félévben 

sokkal több értéket mentettünk 
meg, mint amennyit a város 
áldozott ránk. Csupán egyetlen 
raktártűznél megközelítően 
5-6 millió forint értéket véd-
tünk meg a lángoktól. Máskor 
egy mozgásképtelen beteget 
mentettünk ki a lakástűzből. 
Égő épületből többször hoz-
tunk ki gázpalackot, ha azok 
fölrobbannak, az egész épület 
megsemmisül.          

– Gyomaendrőd területét 
hivatalosan jelenleg a Szarva-
si Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság látja el. 
Ha köztestületté, azaz önkén-
tes tűzoltósággá alakulunk 
át, akkor működési területet 

kapunk, és a szakhatósági fel-
adatokon kívül minden más 
munkát elvégezhetünk. Ez 
esetben – a jelenlegi szabá-
lyozás szerint – 20-21 millió 
forint állami normatíva illetne 
meg bennünket. Ezt az össze-
get kizárólag működésre és 
fejlesztésre fordítanánk. Ter-
veink szerint kilenc főállású 
tűzoltót foglalkoztatnánk, 
nyolc híradó ügyeletes lenne 
és egy parancsnok. Ugyanis 
a területi ellátási kötelezett-
ségnél már magasabb szintű 
tűzoltói és műszaki mentői 
tevékenység szükséges – 
hallhattuk Szemlits Gyula 
parancsnoktól.

Tűzoltó egyesületből köztestület?
Önkéntes tűzoltóság lehet Gyomaendrődön 
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6 Gazdaság

Varga Zsófi a, a tourinform 
iroda vezetője szerint még 
mindig sokan félreértik a fel-
adatukat, holott nem utazási 
irodaként tevékenykednek, 
hanem turisztikai informáci-
ókat szolgáltatnak. Tehát nem 
utakat értékesítenek, hanem 
ismereteket nyújtanak. 

Március 27-30-án volt Bu-
dapesten a Fegyver, Horgá-
szat, Vadászat Nemzetközi 
Kiállítás. Erre az alkalomra 
a tourinform iroda két kiad-
ványt készíttetett el. Az egyik 
kiadvány a holtágakat mutatja 
be, a másik pedig az öt va-
dásztársaságot. A város nem 
saját standon mutatkozott be, 
hanem az Utazás Kiállításhoz 
hasonlóan most is a megye 
standján képviseltette ma-
gát. 

Irodájuk nem csak a 
város turisztikáját koordi-
nálja, hanem részt vesz a 
Gyomaendrőd mindennapi 
életében is. Április 16. a 
Holokauszt Áldozatainak 
Emléknapja, ebből az alka-

lomból április 16-17-én az 
iskolák bevonásával tervezik 
Az elveszett hős című fi lm 
vetítését az Apolló Moziban. 
Május 21-én, szerdán lesz a 
Kihívás Napja, ekkor nem 
lesz tanítás, így a diákok részt 
vehetnek a programon. Föltett 
céljuk, hogy Gyomaendrőd a 
kategóriájában Dévaványától 
elhódítsa az első helyezést. 
Tavaly a város 21. lett, ez is 
szép eredmény, de az idén 
még jobb helyezésben bíznak. 
A vállalkozók, munkaadók 
segítségét is kérik, hogy alkal-
mazottaiknak tegyék lehetővé 
a 15 perces mozgást. 

Április 22-én, a Föld Nap-
ján a diákok segítségével a 
túraútvonalakat szeretnék 
karbantartani, összeszedni 
a szemetet.

Varga Zsófi a szólt arról is, 
hogy irodájuk közreműködik 
a sajtfesztivál május elsejei 
kulturális programjának meg-
szervezésében is. A tervezett 
műsor már összeállt, de ez 
május 1-ig még változhat.         

Gazdag programkínálat 
városunkban

– Valóban úgy ítéltem meg, 
hogy Gyomaendrőd számára 
az egyik kitörési pont a turisz-
tika lehet. Tíz évvel ezelőtt, 
mikor alpolgármester voltam, 
akkor is nagyon fontosnak 
neveztük, de azóta e téren 
keveset léptünk előre. Rend-
kívül gazdagok a természeti 
értékeink, itt a Hármas-Körös 
és a hozzá kapcsolódó 16 holt-
ág. Van fürdőnk és számos 
kulturális nevezetességünk, 
látnivalónk. A város rendelke-
zik szállásokkal, éttermekkel 
is. A turisztika különböző 
elemei nem külön-külön mű-
ködnek, hanem egységben. 
Ezért tartottuk fontosnak, 
hogy készüljön el a város 

turisztikai koncepciója, erre 
egy budapesti céget bíztunk 
meg. Ez nem azt jelentette, 
hogy a pestiek alkották meg 
a mi koncepciónkat, hanem 
Csányi István alpolgármester 
vezetésével a turisztikában 
érintettek körével megbeszélve 
föltárták a város lehetőségeit, 
és az úgynevezett értékelem-
ző módszerrel elkészült ez 
a koncepció. A koncepció a 
lehetőségek föltérképezése, 
az ötletek tárháza, ebből le-
het meríteni a turisztikával 
foglalkozóknak, számukra ez 
nagy segítséget jelenthet. 

– Korábban vállalkozás-
ban működött a tourinform 
iroda, 2006-ban ennek az 

éves költségvetése 2 millió 
forintot tett ki, 2007-ben ez 
növekedett az infl ációval és 
elkészítettük a koncepciót, 
tehát 4 millió 120 ezer forintot 
fordítottunk a turisztikára. 
Ez évben a tourinform iroda 
az önkormányzat intézmé-
nyeként működik, és ebben 
a formában a költségvetése 
7 millió forint.

– Ez évben létrehoztuk 
az idegenforgalmi alapot. 
A turisztikából befolyó adó 
egy-egy forintjához az állam 
két forint támogatást nyújt. 
Az adóból befolyt összeg ki-
lencven százaléka képezi az 
alapot. Ennek felhasználáshoz 
március végégig pályázhat-
tak a turisztikában érdekelt 
vállalkozások és civil szer-
vezetek, például programok 
megszervezésére vagy új szol-
gáltatások kialakítására. Ez-

zel szeretnénk Gyomaendrőd 
turisztikai kínálatát bővíteni. 
Érdekessége ennek a pályá-
zatnak, hogy akár egyetlen 
személy is elviheti a teljes 
összeget, mind a közel 2,8 
millió forintot. Mivel ezt az 
összeget az idegenforgalmi 
adó határozza meg, ezért ezt 
érdemes az érintetteknek be-
fi zetniük, mert visszakerül 
a turisztikába, és bővíti a 
szolgáltatások kínálatát.

– Ha a turisztikáról beszé-
lünk, nem mehetünk el szó 
nélkül a mellett, hogy néhány 
évvel ezelőtt Gyomaendrődön 
működött egy színvonalas 
Soczó Motormúzeum. A 
tulajdonosokkal keressük 
annak lehetőségét, hogy is-
mét Gyomaendrőd hírnevét 
növelje ez a gyűjtemény, és 
valamilyen formában még ez 
idén látogathatóvá váljon.  

Idegenforgalmi koncepció: a lehetőségek föltérképezése
Várfi  András polgármester többször hangoztatja, a 

város számára két jelentősebb kitörési pontot lát: az ipari 
park betelepítését vállalkozókkal, illetve a turisztika 
fejlesztését. Ez utóbbi érdekében mit tehet az önkormány-
zat? – fordultunk kérdésünkkel a polgármesterhez.

MÁJUS 1. PROGRAM

10:00 - 10:30 Ünnepélyes megnyitó

10:30 - 11:00 Májusfa állítása a Körösmenti Táncegyüttessel

11:00 - 12:00 Tücsök Peti és Hangya Levi 

12:00 - 13:00 Jó ebédhez szól a nóta
Horváth Rudolf és cigányzenekara

13:00 - 14:00 Lovaskocsis felvonulás és bemutató

13:00 - 13:30 Paczuk Gabi színművész énekel

13:30 - 14:00 Hastánc bemutató

14:00 - 14:30 Komédiás Kör műsora

14:30 - 15:00 Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesületének
bemutatója

15:00 - 15:30 Kner Tánccsoport

15:30 - 16:00 Schönecki énekkórus

16:00 - 16:30 Rumba Táncklub

16:30 - 17:15 Erős-ember bemutató

17:30 - 18:30 Színfolt Mazsorettcsoport

18:30 - 19:10 Motoros felvonulás és bemutató

19:10 - 19:30 Flame Flowers Tűzzsonglőr Csapat

20:00 - 22:00 Danubius Best Of zenekara

A Liget Fürdő Gyoma-
endrőd legnagyobb idegen-
forgalmi vonzereje, hogy ez 
így is maradjon szolgál-
tatásaikat folyamatosan 
gyarapítják. Még a télen 
a fedett részben bővítet-
ték a különböző wellness 
szolgáltatások körét. A 
fedett uszoda területén az 
önkormányzat 8 milliós 
beruházásában pancsoló 
medencét építtetett.

  
– A nyári strandszezon 

hagyományosan ez évben 
is május 1-én kezdődik, és 
most is ingyenes lesz a be-
lépés – hallhattuk Szabados 
Krisztina igazgatótól. – Ez 
évre bővítettük a szabadtéri 
sportolási lehetőségeket. Ed-
dig csak vízi focira és röp-
labdázásra nyílott lehetőség. 
Most a röplabda pályát úgy 
alakítjuk át, hogy az tollas-
labdára és a lábteniszre is al-
kalmas legyen. A gyerekek 
által kedvelt strandmedencébe 
csúszda kerül, ennek hasz-
nálatáért külön térítést nem 
kérünk. A strandmedence 
hátsó részét beépítjük pihe-
nő padsorral. A gyógyvizes 
medencét korszerűsítjük, az 
új burkolatot kap. A pancsoló 
medencébe a gyerekeknek él-
ményelemeket helyezünk el. 
Tavaly műanyag csúszdával 
próbálkoztunk, az idén már 
komolyabb csúszdát helye-

zünk oda. A napozni vágyók 
számára az úszómedence mel-
lé napozó ágyakat helyezünk 
ki, ez növeli a vendégeink 
komfortérzetét. Már tavaly is 
két-három hetente valamilyen 
programokat szerveztünk a 
különböző korosztályok ré-
szére, ezt a kezdeményezést 
ez évben is folytatjuk. A nyári 
időszakban a főpénztár két ab-
lakkal tudja majd kiszolgálni 
a belépő vendégeket. 

A nyári jó időben, amíg 
vendégek a szabadban 
strandolnak, és a forgalom 
alól mentesül a fedett rész, 
a két gyógyvizes medence 
új burkolatot kap, továbbá 
szeretnék megoldani a sza-
una túlterheltségét is. Erre 
megoldás az lehet, hogy 
valamiképpen bővítik ezt a 
szolgáltatásukat. 

A távolabbi tervekről Sza-
bados Krisztina elmondta, az 
önkormányzattal most egyez-
tetnek arról, hogy a fürdő te-
rületét bővítenék, szeretnék, 
ha megkaphatnák az Erzsébet-
liget holtág felé eső részét, és 
ott a vendégeik hódolhatnának 
a különböző vízi sportoknak. 
Megoldandó feladataik közé 
tartozik még a parkoló meg-
építése és a geotermikus hő 
hasznosítása fűtésre. E két 
kérdés megoldása olyan nagy 
kiadást jelent, hogy csakis a 
tulajdonos önkormányzat se-
gítségével kivitelezhető. 

A Liget Fürdő folyamatosan 
bővíti szolgáltatásait

„Együtt a Kárpát-me-
dencében” VII. Suttyomba 
Népzenei Fesztivál ez év-
ben május 1-én és 2-án 
tartják meg. Május 2-án 
a rendezvény a helyi sajt- 
és a túrófesztivál kísérő 
eseménye lesz. A zenekar-
ok Gyomaendrődön kívül 
fellépnek még május 1-én 
Mezőtúron, május 2-án 
pedig Szarvason is. Ez a 
forgószínpad-szerű ren-
dezés teszi kuriózummá 
a fesztivált. 

Az eseményre a szervezők 
várják a már világot bejárt, a 
hagyományokat híven őrző, 
sőt a kutatók számára ma 
is adatközlőnek számító er-
délyi Szászcsávási Bandát. 
Mellettük olyan együttesek 
vesznek még részt, mint 
például a Pravo Zenekar, 
amely a „Megy a gőzös” 
című fi lmből vált ismertté, 
vagy a Balkán Táncegyüttes, 
a MATOCSÁV Zenekar, ró-
luk nem túlozás azt állítani, 
hogy az ország három leg-
jobb fúvósa játszik náluk. 
Természetesen meg kell 
említeni a helyi Körösmenti 

Táncegyüttest is, ők szín-
vonalas műsorral készülnek 
az esti néptánc gálára. Az 
este a Beshodrom Zenekar 
ad koncertet. A fesztivál há-
zigazdája: a gyomaendrődi 
Suttyomba Zenekar előadá-
sában igazi örömzenét hall-
hatunk május 2-án, hiszen 
koncertjükhöz meghívták 
Békés megye népzenésze-
inek színe-javát. 

A Suttyomba együttest 
igyekszik megőrizni az Al-
föld népzenei örökségét. 

A zenekar 1993-ban ala-
kult népzenét kedvelő helyi 
fi atalok összefogásával. A 
zenekar nevét a régióban 
szinte mindenki ismeri, sőt 
elmondható, hogy mára or-
szágosan, sőt külföldön is 
sokak számára ismerősen 
cseng a nevük. A zenekar 
tagjai: Szujó Zsolt – hegedű, 
Schäfer Szilveszter – hege-
dű, Bohák Endre – brácsa, 
Laurik László - nagybőgő, 
Szabó Dániel – cimbalom, 
Makó Péter – fúvós. A zene-
kar vezetője: Szujó Zsolt. 

Szilágyi Sándor 

Világ- és országszerte ismert mu-
zsikusok a népzenei fesztiválon

Felhívás
IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozója

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összefogva a 
város civil szervezeteivel, intézményeivel már három 
alkalommal rendezte meg a Gyomaendrődiek Világta-
lálkozóját. A következő világtalálkozó tervezett időpontja 
2009. márciusa. A világtalálkozó településünk várossá 
avatásának 20. évfordulójára tervezett ünnepségsorozat 
részeként kerül megrendezésre.

Tisztelt Gyomaendrődi Lakosok!

A világtalálkozóra meghívottak adatbázisának frissí-
tésében kérnénk az Önök segítségét:

Kérem, hogy jutassák el azon ismerősük, rokonuk ne-
vét és címét a Polgármesteri Hivatal Titkárságára, akik 
elkerültek szülővárosukból, de szívesen részt vennének 
az elszármazottak találkozóján. 

Kérem, hogy a rendezvény sikerét pontos címek (pos-
ta irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó) 
megadásával segítse. Leadási határidő: 2008. szeptember 
30.

A címek leadhatók és további információ kérhető a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán Keresztesné Jáksó Éva 
oktatási előadótól és Tóth Katalin ifjúsági referenstől.

Telefon: 66/386-122 vagy 66/581-232, 
e-mail: oktatasugy@gyomaendrod.hu

Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatal

(Folytatás az 1. oldalról)
Nem csak a hazai tejter-

mékeket szeretnék megis-
mertetni, hanem az egész-
séges táplálkozás fontossá-
gára is fel kívánják hívni 
a fi gyelmet. Épp ezért az 
idei, jubileumi fesztiválra 
meghívták a méhészeket 
is. A rendezvényt kísérő 
szakmai fórum fő témája 
ez évben a méhészet lesz. 
Természetesen továbbra is a 
tejtermékek határozzák meg 
a fesztivál jellegét.

A középiskola 1993-ban 
tartott először általános mező-
gazdasági és ipari kiállítást, 
ezt öt alkalommal rendezték 
meg, először Bethlen Expo, 
majd Vita Agricolae néven. 

Mivel valamennyi alkalom-
mal ugyanazok a kiállítók 
mutatkoztak be, és a közön-
séget is ugyanazok alkották, 
a rendezvény kezdett kevésbé 
érdekfeszítővé válni. Ezért 
a szervezők arra gondoltak, 
hogy a helyi sajátosságokra 
kell építeniük. Mivel a térsé-
get évszázadokon keresztül 
az állattartás jellemezte, a 
tejtermékeket feldolgozták, 
illetve az iskola már negyven 
éve állattenyésztést is oktat, 
így adott volt, hogy a vissza 
kell hozni a hagyományos 
termékeket és ízeket. A fesz-
tivál kísérő eseményeként 
május 2-án rendezik meg a 
VII. Suttyomba Népzenei 
Fesztivált.

A sajt és bor mellé 
jön a méz

MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

-papíráru, irodafelszerelés
-nyomtatványok
-játék-ajándék, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

Avon és Orifl ame termékek heti rendeléssel!
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– Na, mije van a fának? 
– kérdezi Sanyi bácsi hun-
cut mosolygással, és mi már 
emeljük is poharainkat, hogy 
egyszerre válaszolhassunk: 
hát levele! Le-ve-le!

Így dobáljuk a kupica 
pálinkákat, és hallgatjuk a 
törékeny öreg barátunkból 
fölfölfakadó, egyszerű és 
tiszta természetéből áradó 
emlékezéseket.

Én is emlékezni próbálok: 
Juhász Sándor szobrászra, aki 
úgy élt alkotói magányban 
Gyomán, hogy szinte senki 
sem tudott létezéséről, ám fő-
leg nem tudott a kezei alatt 
születő nagyszerű alkotások-
ról: rajzairól, vegyes techniká-
jú vázlatairól, kisplasztikáiról, 
égetett és nyers agyagszob-
rairól. Cs. Nagy Lajos „talált 
rá” Sanyi bácsira, és hosszas 
ismerkedés után meggyőzte, 
majd segítette, hogy egy ki-
állítás által a helyi közönség 
előtt is föltárulhassanak e 

rejtett művész tehetségének 
sokféle alakjai. 

Nagyjából 7-8 éve ismerem 
őt, szinte egész nap vázlatolt, 
mintázott, szárított, alakítgatta 
alföldi munkásait, történelmi 
vagy bibliai alakjait.  

Tavaly karácsonykor arra 
ébredt, hogy valamit teljesen 
elfelejtett. A napi újságot ol-
vasta nagyítójával, valamit 

fel akart jegyezni, amikor 
rájött, hogy a ty-t, a zs-t, 
sőt, az összes kettős betűt 
képtelen leírni. 

– Egy éjszaka kialudtak 
belőlem –mondta, majd így 
folytatta – aztán mosakod-
nék, nekivetkőzök, és nézem 
magam a tükörben, na, Sán-
dor, a rabló életbe, most már 
nagyon összementél, akár az 
aszalt szilva, hát hullik le a 
bőröd.

Akkor még készítettem róla 
két-három pipázós és macskás 
fényképet, koccintottunk is 
(nemrég a 99-ik életévébe 
lépett), fátylas szemei csil-
logtak, ölelkezve búcsúztunk. 
Aztán, idén januárban jött a 
hír: Sanyi bácsi végleg el-
aludt. És csak mostanság ju-
tott eszembe, hogy akkor, ott, 
utoljára már nem mondta, és 
nem kérdezte, hogy: na, mije 
van a fának?

Nagy Zopán

Na, mije van a fának? 
Emlékezés Juhász Sándor szobrászra (1909-2008) 

Tavaly karácsonykor arra
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Az Endrődi Közösségi 
Házban április 26-án 15 
órakor rendezzük meg az 
V. Gyomaendrődi Tudomá-
nyos Néprajzi Konferenciát. 
A tanácskozást 2004-ben in-
dítottuk útjára, akkor a szak-
rális népi emlékek témakörét 
dolgoztuk fel. A Debreceni 
Egyetem Néprajzi Tanszék-
ének vezetősége segítségével 
megfelelő szakmai színvo-
nalú konferenciákat tudtunk 
rendezni. Dr. Ujváry Zoltán 
professzor emeritus fővéd-
nöksége és prof. dr. Bartha 
Elek tanszékvezető egyetemi 
tanár szakmai segítségével az 
ország jeles kutatóit tudtuk 
felvonultatni. Az elmúlt négy 
évben a szakrális kisemlékek, 

az iskolatörténet, a háborús 
emlékek, a paraszti szőttesek 
eddigi magyarországi kuta-
tásainak szintézisét mutatták 
be az elhangzott előadások. 
A konferenciákhoz z időszaki 
kiállítások kapcsolódtak. 

Az idei kiállítás és konfe-
rencia a vendéglátás gazdag 
témaköréből merítkezik. Az 
Endrődi Tájház és Helytör-
téneti Gyűjteményben 2008. 
április 26-án 10 órakor nyílik 
meg az ételkóstolóval és sü-
tésbemutatóval egybekötött 
ételkiállítás: „Nagyanyáink 
öröksége” címmel. A kiállítást 
dr. Ujváry Zoltán professzor 
emeritus nyitja meg. A ki-
állítás felvonultatja régiónk 
és ezen belül lakóhelyünk 

Gyoma-Endrőd hagyományos 
ételeit. Az ételek mellett kö-
zöljük a recepteket és az elké-
szítés pontos leírását is. 

Ahhoz, hogy kiállításunk 
gazdagabb legyen az Önök 
(kedves városlakók) segít-
ségét is kérjük. Ha tudnak 
olyan recepteket, melyek 
nemzedékről nemzedékre 
hagyományozódtak a csa-
ládban, küldjék el nekünk, 
vagy ha a kiállításra elkészítik 
az ételt – segítve rendezvé-
nyünket – a később megjelenő 
receptkönyvünkben névvel 
és fényképpel közöljük. 

További információ kér-
hető: Szonda Istvántól, tele-
fon: 06(70)635-33-45, e-mail: 
tajhaz@gyomaendrod.hu

Nagyanyáink öröksége 

Programajánló
Endrődi Közösségi Ház
Minden hónap első hétfőjén 16 órától Egész-ség Kör. Minden hétfőn jóga 19 órától 21 óráig, belépési díj 

200 forint. Minden hétfőn és szerdán 12 és 13 óra között gyógytorna, melyhez beutaló szükséges. Április 9-én 
15 órától zenés teadélután a Barátság Klub szervezésében. Április 8-án 15 órától cukorbetegek klubja, 19 
órától KDNP-gyűlés. Április 10-én és 24-én 19 órától az Endrődi Gazdakör összejövetele. Április 14-én és 
28-án 17 órától nyugdíjas klub, április 16-án 15 órától Barátság Klub összejövetele. Április 30-án a Barátság 
Klubnak vacsora.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A „Zenélő esték”-sorozat következő alkalma április 22-én 17 órától lesz. Közreműködnek az iskola volt 

növendékei: Dinya Milán zongorán, aki az általános iskola elvégzése után felvételt nyert a Békéscsabai Bartók 
Béla Szakközépiskola zongora tanszakára. Felkészítő tanára: Berg Andrea volt. Fellép: Cserenyecz Dóra gitáron, 
aki már több nemzetközi versenyen sikeresen vett részt, jelenleg a Szegedi Egyetem Vántus István Gyakorló 
Zeneiskola növendéke. Felkészítő tanára: Szabó Mária volt. Valamint közreműködik: Uhrin Viktor hegedűn, 
aki szintén az iskola volt növendéke, Pappné Németh Hedvig tanítványa volt. Uhrin Viktor a zenei szakközép 
után az akadémiát is elvégezte.

Endrődi Tájház
A sütőtanfolyam következő foglalkozása 2008. május 3-án 10 órakor kezdődik az Endrődi Tájházban. Ezen 

alkalommal hájas tésztát sütünk. A jelentkezők hozzanak magukkal egy kis fém vajlingot, kötényt, nyújtófát, 
valamint fél kiló kigyúrt hájat és tölteléknek lekvárt, diót stb. Jelentkezni lehet: Szonda Istvánnál, telefonon: 
06-70/635-3345 vagy e-mailen: tajhaz@gyomaendrod.hu

Egy tucatnyi éremmel 
kezdték az idei versenyévadot 
a Rumba Táncklub verseny-
zői. A Kelet-Magyarországi 
Területi és a Budapest Baj-
nokságról két arany-, négy 
ezüst- és egy bronzérmet 
hoztak haza. Kulik Andor 
és Paróczai Zsófi a a keleti 
országrész, míg Mészáros 
András és Oláh Dorottya 
a budapesti területi bajnok-
ságon győzedelmeskedett. A 
keleti országrészben további 
érmeket szerzett még Deák 
András és Andor Barbara, 
Czeglédi Dávid és Andor 
Nikola, Szendrei Balázs és 

Suha Vanda, Perei Péter és 
Sárközi Noémi (ezüstérem) 
továbbá Molnár Bence és 
Czeglédi Renáta (bronz-
érem). Negyedik helyezett lett 
Poharelec Csaba és Hegedűs 
Zoé a junior I korcsoportban, 
míg az eggyel idősebbeknél 
Palercsik Dávid és Kovács Ida 
ért el hatodik helyezést.

A ’D’ Osztályos Országos 
Bajnokságon a legkisebbek 
remekeltek. Szendrei Balázs 
és Suha Vanda harmadik, míg 
Molnár Bence és Czeglédi 
Renáta negyedik helyezést ért 
el. A ’C’ Osztályos Országos 
Bajnokságról Deák András és 

Andor Barbara ezüstérmet, 
míg Czeglédi Dávid és An-
dor Nikola egy bronzérmet 
vihetett haza. 

A vajdasági Szabadkán 
megrendezett Fiesta Open 
nemzetközi táncverseny-
ről is éremmel tértek haza 
versenyzőink. Junior I kor-
osztályban Kulik Andor és 
Paróczai Zsófi a basic prog-
rammal második, míg az 
open programmal harmadik 
helyezést ért el. A junior II 
korosztály basic versenyét 
Palercsik Dávid és Kovács 
Ida győzelemmel zárta.

Érmekkel kezdték az évet 
a Rumba Táncklub versenyzői

„Az aranyérmes párosok: Paróczai Zsófi a, Kulik Andor, Kovács Ida, Palercsik Dávid, 
Oláh Dorottya és Mészáros András”
„Az aranyérmes párosok: Paróczai Zsófi a, Kulik Andor, Kovács Ida, Palercsik Dávid, 

A Gyomaendrődi Női 
Kézilabda Sport Egyesület 
felnőtt és utánpótlás csapata 
számára a megyei I. osztály-
ban március 23-án kezdő-
dött el a bajnokság tavaszi 
idénye, mindkét korosztály 
itthon küzdött meg békési 
kézisekkel. Az utánpótlás 
korú lányok 25:17-re nyertek, 
a felnőttek sajnos két góllal 
kikaptak.

– A lányok nem megfe-
lelően koncentráltak, sok 
gólhelyzetünk kimaradt, 
sőt tíz hétméteresből hatot 
kihagytak, ezért bosszantó 
ez a mostani vereség – je-
lentette ki Lakatos Tibor, 
aki mindkét korcsoport 
edzője.

Bár ezen a meccsen ki-

kaptak, mégsem reményte-
len a női kézilabda helyzete 
Gyomaendrődön. Tavaly 
megnyerték az utánpótlás 
bajnokságot, és a jelenlegi 
felnőtt csapat gerincét a tava-
lyi utánpótlás bajnokcsapat 
16-17 éves tagjai alkotják, 
kiegészülve néhány valóban 
felnőtt játékossal. Ha a mos-
tani csapatot sikerül együtt 
tartani, és megfelelő rutin-
ra tesznek szert a felnőttek 
között, akkor sok örömöt 
szerezhetnek a kézilabda 
gyomaendrődi híveinek. 

Mint általában más sport-
ágakat, a női kézilabdát sem 
veti fel a pénz. Az önkor-
mányzattól évi egymillió 
forint támogatáshoz jutnak, 
a szponzoroktól és külön-

böző pályázatokból további 
félmillió gyűlik össze. A 
felnőttek a bajnokság hét 
csapata között jelenleg az 
ötödik helyet foglalják el. 
Ha a mostani, nagyrészt 
utánpótlás korú lányokból 
álló csapat megfelelő tapasz-
talatra tesz szert a felnőttek 
között, elvileg akár NB II-be 
való feljutás is elképzelhető. 
Ehhez azonban a szakveze-
tők és a kézis lányok erő-
feszítése kevés, az is szük-
séges, hogy a sportszerető 
gyomaendrődiek segítsék 
őket, legalább azzal, hogy 
minél nagyobb számban 
kilátogatnak a mérkőzé-
seikre. 

Szilágyi Sándor

Utánpótlás korúakkal a felnőtt ek között 

COLOR SHOP PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Petőfi  u. 4.

Telefon: 66/284-552, 
e-mail: uhrinzoltan@globonet.hu

- játék, ajándék
- papír
- írószer
- bélyegzőkészítés
- laminálás
- iratfűzés
- fénymásolás
- fi lmelőhívás

Nyitva:
hétköznap: 7.00 – 17.30
szombaton 8.00 – 12.00

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

Kézműves foglalkozások:
április 5-én: névtábla készítése (600 forint)
április 12-én: fadoboz díszítése szalvétatechnikával (600 Ft.)
április 19-én: falap díszítése fél cseréppel és zsákszalaggal (700 Ft.)
május 2-án: képkeret festése üvegmatricával (700 Ft.)
május 3-án: fi lcvirág készítése cserépben (600 Ft.)

Mindenkit szeretettel várunk!
Jelentkezés telefonon vagy személyesen! 

Apróhirdetések
Gyomaendrőd, Öregszőlőben 

a kondorosi kövesút mellett 500 
négyszögölös telken 76 négyzet-
méteres, komfort nélküli 1,5 szo-
bás családi ház eladó. Helységek: 
szoba, konyha, előszoba, spájz, 
kamra. Gazdálkodásra alkalmas 
épületek: 3 db csirke ól, 2 db szín, 
2 db góré, 1 db nagy disznóól, 2 
db kis disznóól, istálló, kamra. 
Lakható melléképülettel az alsó 
konyha lambériás. Garázs is van. 
Vezetékes víz az udvarban + ásott 
kút. Villany, telefon van, a gáz a 
kövesút másik oldalán. Ár: meg-
egyezés szerint. Érdeklődni lehet: 
06 (30) 595-50-45 telefonszámon 
reggel 7-től este 8 óráig.
Gyomaendrődön, az Október 
6. lakótelepen, egy 59 m2-s, 2 
szobás, erkélyes, nagy konyhás, 
gázfűtéses, csodálatos panorámás, 
tulajdoni lakás a LYDL áruház 
közvetlen szomszédságában ol-
csón, 6.800.000 forintért eladó. 
Érdeklődni lehet: 06 (30) 324-
1512.

Gyomán, a Bajcsy út 113. szám 
alatt 95 négyzetméteres padlás-
szobás ház eladó. Irányár: 8 millió 
forint. Érdeklődni lehet: 06 (30) 
95-84-793.

Gyomaendrődön, a Zrínyi Mik-
lós utcában két szoba összkomfor-
tos családi ház eladó. Érdeklődni 
lehet: 06 (30) 22-95-880.

Kúltúra/Sport



A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 
Közhasznú Közalapítvány ajánlja:

i n f o @ b m v a . h uw w w . b m v a . h u

azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek az árbevétele nem haladja 
meg az éves 200 milliót; foglalkoztatotti létszámuk nem több 9 főnél; 

a maximálisan felvehető hitelösszeg 6 350 000 Ft; felhasználható gé-
pek, új és használt eszközök, valamint forgóeszközök beszerzésére; 
a futamidő akár 8 év is lehet; kamata változó, a mindenkori jegybanki 
alapkamattal egyező (jelenleg 7,5 %); megkívánt saját erő mértéke 20 %;

5600 Békéscsaba, József Attila út 2-4.  
Telefon: 06/66-442520 06/30-4668367 06/20-4667961

További részletek:

Gyomafon
Rádiótelefon szaküzlet

Gyomaendrőd, Fő út 188.
Tel.: 66/283-474

Hirdetés


