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Tűzmenedék-
koncert

Az endrődi 
tájnyelvről

A Költészet Napja alkal-
mából április 7-én 17 órától 
Rejtelmek, ha zengenek cím-
mel zenés irodalmi műsort ad 
az Endrődi Közösségi Házban 
a Tűzmenedék együttes. A 
belépés díjtalan. 

Ismét zsúfolásig megtelt az 
OMart Könyvesbolt március 27-
én este. Dr. Szilágyi Ferencné 
Németh Eszter a Magyar Nyelv 
Hete alkalmából Édesanyám 
nyelve címmel az endrődi táj-
nyelvről tartott előadást. Eszter 
néni a közönség bevonásával 
adta közre azokat a kincseket, 
melyeket az 1980-as évek elejé-
től gyűjtöget és rendszerez. Az 
előadás felépítése, előadásmódja 
magával ragadó, mindenki szá-
mára érthető és élvezetes volt. A 
szakszerű, korrekt terminusokat 
jó pedagógiai érzékkel azonnal 
oldva a laikusok és a gyerekek 
számára is követhetővé vált a 
vizsgálódás menete. Cserenyecz 
Éva, Molnár Albert, Oláh Gizel-
la, Polányi Éva, Szilágyi Zoltán 
és Turnár Marianna vers- és 
prózamondással és endrődi 
népdalokkal színesítették a 
beszámolót, s végül a házigaz-
dák egy endrődi süteménnyel, 
bíbilábbal vendégelték meg a 
jelenlevőket.

Dr. Dénes Zoltán plébános, 
egyetemi tanár megnyitójá-
ban elmondta, mikor Holló 
Lászlót stílusáról faggatták, 
nem fogott hosszadalmas fej-
tegetésbe, hanem egyetlen 
mondattal így fogalmazott: 
„Én magyar festő vagyok.” Dr. 
Dénes Zoltán hangsúlyozta, 
most, mikor a világ a szűkös-
ségről, a szegénységről be-

szél, mi Holló László művei 
mellett a szellemi gazdagság 
tisztaszobájában állhatunk. A 
művészet révén az emberi lé-
tezés magasabb szellemi fokát 
tapasztalhatjuk meg. Végül 
a plébános megáldotta a ki-
állító- és emlékhelyet. 

Dr. Szonda István, a 
Vidovszky Béla Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője – aki 

a közelmúltban védte meg 
doktori disszertációját – az 
adományozóról elmondta, 
manapság ritka, hogy vala-
ki a közösségnek ajánlja fel 
féltve őrzött kincseit. Dr. 
Ujváry Zoltán professzor 
boldog lehet, mert kincsei 
közreadásával ezer és ezer 
művészet rajongónak szerez 
örömöt. Dr. Szonda István 
kiemelte azt is, hogy Holló 
László nagyságát jelzi, hogy 
munkásságáért minden elis-
merést megkapott, amit egy 
festő kiérdemelhet: Kossuth-
díjat, Munkácsy-díjat, illetve 
Kiváló és Érdemes Művész 
címet. 

(Folytatás 3. oldalon)

Holló László képei városunkban
Dr. Ujváry Zoltán professzor az új gyomaendrődi polgár

Március 14-én délelőtt a IV. Gyomaendrődi Világta-
lálkozó keretében dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus 
adománya révén új gyűjteménnyel gazdagodott a városi 
képtár. Vidovszky Béla, Corini Margit, Illéssy Péter, 
Pásztor János munkássága mellé került Holló László 
hetvennél több képe. Az alkotásokat egy külön terembe 
helyezték el, itt állították ki Kövér József szobrászművész 
Holló Lászlóról készült bronz szobrát is, így a Holló 
László-terem egyben emlékhely is.

Dr. Ujváry Zoltán szerint Holló Lászlóról több fejszobor is készült, de ő ezt találta a 
legjellemzőbbnek. 
Dr. Ujváry Zoltán szerint Holló Lászlóról több fejszobor is készült, de ő ezt találta a 

Tisztelt Olvasó! A megújult 
Hírmondó már több mint egy 
esztendeje kerül rendszeresen 
a postaládájába. Lapunk térí-
tésmentesen eljut valamennyi 
háztartásba, illetve kérjük, vi-
déken élő vagy elszármazott 
rokonainak, ismerőseinek 
ajánlja fi gyelmébe, hogy a 
Gyomaendrődi Hírmondó az In-
terneten is megtalálható a www.
gyomaendrod.hu/tájékoztatás/
online újság menüben.

Az újság kiadója a 
Gyomaendrőd Közéletéért 
Egyesület, a kiadás költségeit 
az önkormányzat támogatása és 
a hirdetési bevétel csak részben 
fedezi, ezért szívesen vennék 
áldozatkész lokálpatrióták 

támogatását. Adományukat 
az egyesület Kereskedelmi és 
Hitelbanknál vezetett 10402245-
50505350-49501006 számla 
számán tudja fogadni.   

A lap szerkesztése során arra 
törekszünk, hogy minél széle-
sebb körű tájékoztatást adjunk 
a városban történt események-
ről, bemutassuk értékeinket és 
felvázoljuk az előttünk álló, a 
jövőben rejlő lehetőségeket 
is. Örömmel vennénk Tisz-
telt Olvasóink ötleteit, hogy 
miről szeretnének olvasni az 
újságban, hiszen célunk, hogy 
gyomaendrődieknek írjunk 
Gyomaendrődről.

Tisztelettel: 
Molnár Lajos szerkesztő          

Ön miről olvasna
 a Hírmondóban?

Endrőd nagy fi át, az orszá-
gos hírű József Attila-díjas 
írót, Tímár Mátét valamelyest 
ismeri szűkebb szülőhazája. 
Azt azonban kevesen tudják, 
hogy nemcsak irodalomtörté-
neti jelentőségű regényeket írt, 
hanem kiváló költő is volt. Már 
középiskolás diákként (a szeg-
halmi Péter András Református 
Gimnáziumba járt) jelentek meg 
versei Szeghalmon és a megye 
más vidéki lapjaiban, valamint 
a Tiszántúl fővárosának, Debre-
cennek hírlapjaiban is. De már 
akkoriban sem jelenhetett meg 
minden verse, hiszen az Adyt és 
a József Attilát fölkaroló szegedi 

Juhász Gyula után ő volt az a 
paraszti sorban felnőtt költő, aki 
Dózsa György nevét-szellemét 
idézgette: „Támad-e új Dózsa? 
/ felelj öreg tölgyfa, / ezt ígéri 
Sinka, / ágadból a botja…” 
A 40-es évek elején írta ezt a 
Fokközi balladá-ban, az ugyan-
ekkor tájt írt Némahalom-ban 
pedig azt írja a dombról, amely 
alatt Dózsa egykori harcosai 
nyugosznak, hogy rajta a szellő 
„lázító dallamot susog…” Egyik 
példaképe a sárréti juhászból 
óriássá nőtt költő, Sinka István 
volt, ahogy a prózában pedig a 
székely Tamási Áron.  

(Folytatás a 4. oldalon)

Endrőd ismeretlen költője
Április 11.: a Költészet Napja
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Tavaly az önkormányzat 
21,5 millió forint kamatot fi -
zetett ki, ezzel szemben 61,6 
millió forint bevételt ért el. Ez 
az előzetes várakozásoknál jobb 
eredménynek tekinthető. Az 
önkormányzatnak évente két 
alkalommal, március 31-én 
és szeptember 30-án kell ka-
matot fi zetnie. Március 30-án 
esedékes hat havi kamat szintje 
3 százalékos, így a kifi zetendő 

kamat 117 ezer svájci frank, ez 
megközelítően 21 millió forintot 
tesz ki. A március végén megál-
lapított kamatszint csökken, 1,25 
százalék körül fog alakulni, így 
a szeptember 30-án fi zetendő 
kamat összege jóval kevesebb 
lesz, forintban számolva 7,1 
millió körül várható. Ez évben 
kamatkiadások várható összege 
összesen 28,1 millió forint lesz, 
míg 50 millió forint bevételre 

számítanak. Tehát kötvény a 
kiadásoknál jóval több bevé-
telt hoz.  

Csapó Ágnes hangsúlyozta, 
sokkal többet lehet hallani az 
árfolyamkockázatról, a gyenge 
forintról, mint a kamatkocká-
zatról, holott ez utóbbi inkább 
meghatározó. A svájci kamat 
idei csökkenéséből adódóan az 
önkormányzatnak sokkal keve-
sebb kamatot kell fi zetnie, mint 
tavaly. A pénzügyi tanácsadó 
hangsúlyozta ilyen olcsó pénz-
ügyi forráshoz belátható időn 
belül nem juthat a város, és ez 
az összeg tíz évre szól. A visz-
szafi zetését csak két év múlva 
kezdi meg az önkormányzat, és 
addig ki tudja, miként alakulnak 
az árfolyamok.     

Jó pénzt hoz a kötvény
Nem az árfolyam, a kamat a meghatározó

Gyomaendrőd önkormányzata 2008. február 27-én 
összesen 6,3 millió svájci frank értékben – ez 1 milliárd 
forintnak felelt meg – 10 év futamidőre, három éves tü-
relmi idővel bocsátott ki zárt körben kötvényt. A pénzt 
felhasználásig tőke és hozamgarantált betétekbe helyezték 
el, illetve kis kockázattal bíró magyar állampapírokba 
fektették be – hallhattuk Csapó Ágnes pénzügyi tanács-
adótól, aki a kötvény második félévi menedzsmentjéről 
adott tájékoztatást. 

Az önkormányzat fontos 
célként és szempontként je-
lölte meg a hatékony gazdál-
kodást, így elengedhetetlen 
a különböző kiadások folya-
matos fi gyelemmel kísérése. 
Ennek részeként felülvizsgál-
ták a pénzintézeti kiadásokat 
is, és így került sorra a szám-
lavezetés versenyeztetése. 
Március 4-én az önkormány-
zat négy a városban kiren-
deltséget fenntartó pénzinté-
zetet – közbeszerzési eljárás 
keretében – kért fel ajánlatté-
telre. A felhívásra Endrőd és 

Vidéke Takarékszövetkezet, 
OTP Bank Nyrt., K&H Bank 
Zrt. és Raiffeisen Bank Zrt. 
nyújtott be ajánlatot. 

A március 20-án összeülő 
bíráló bizottság megállapítot-
ta, hogy az ajánlatok érvény-
telenek, egyik sem felel meg 
a felhívásban megfogalma-
zott feltételeknek, így a köz-
beszerzési eljárás eredmény-
telen.

A bíráló bizottság tag-
jai nem látták célszerűnek 
ajánlatok újbóli bekérését a 
pénzintézetektől, mert mind-

egyik ajánlat rosszabb, mint a 
jelenleg az Endrőd és Vidéke 
Takarékszövetkezet részére 
számlavezetési díjként ki-
fi zetett összeg. A pénzinté-
zetek előtt is ismert egymás 
ajánlata. Összességében az 
volt a megállapításuk, hogy a 
számlavezetésen nem érhető 
el jelentős megtakarítás.

Ezért a testület úgy hatá-
rozott, számlavezetésről nem 
kér újabb ajánlatott a pénzin-
tézetektől, tehát számlavezető 
bankként marad az Endrőd és 
Vidéke Takarékszövetkezet. 

Nem lett  olcsóbb a számlavezetés

Dr. Csorba Csaba jegyző a 
napirendi pontok tárgyalása előtt 
arról tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a hulladéklerakó üzemelte-
tésére kiírt közbeszerzési eljárást 
az azon résztvevő ASA Kft. 
kérésére már korábban hatály-
talanította a fővárosi bíróság. 
Ismert, hogy a közbeszerzési 
eljárást a Remondis Kft. nyerte 
meg, és jelenleg ő üzemelteti 
a lerakót. Miután a fővárosi 
bíróság hatálytalanította a 
közbeszerzési döntőbizottság 
határozatát, az ASA Kft. kárté-
rítési pert indított a Békés Me-

gyei Bíróságon, továbbá kérte a 
bíróságtól, hogy kötelezze arra 
a tulajdonos önkormányzatokat, 
hogy vele kössenek szerződést a 
hulladékkezelő üzemeltetésére. 
A megyei bíróság megállapítot-
ta, hogy a hulladéklerakó üze-
meltetésére megkötött szerződés 
a Remondis Kft-vel érvénytelen, 
de az ASA Kft. közel 226 mil-
lió forintos kártérítési igényét 
elutasította. 

Az ASA Kft. jogorvoslati 
kérelmét a testületi ülés napján 
tárgyalta a Szegedi Ítélőtábla, 
határozata szerint jóváhagyta 

a megyei bíróság döntését. Az 
ügyben a jogorvoslati lehetőség 
lezárult. Tehát a hulladéklerakó 
tulajdonos önkormányzatainak 
kártérítést nem kell fi zetniük, és 
lehetőségük nyílik arra, hogy 
ismételten rendelkezzenek az 
üzemeltetésről. 

Várfi  András polgármester 
ehhez hozzátette, a jogi eljárás 
lezárultával a tulajdonos kilenc 
önkormányzat végre újra a saját 
kezébe veheti a hulladéklerakó 
sorsát. Lehet, hogy az elkövet-
kező időben kevesebb költséggel 
és jobban tudják azt üzemeltet-
ni. Kereshetnek új üzemeltetőt, 
vagy az önkormányzatok erre 
a célra saját céget alapíthatnak. 
Igaz, hogy a lerakó tulajdonosa 
kilenc önkormányzat, de geszto-
ra Gyomaendrőd, ezért fokozott 
a város felelőssége. 

Kedvező bírói döntés 
a hulladéklerakó perében

A város számára kedvezően zárult a hulladéklerakó-
val kapcsolatos két per egyike. Az üzemeltetetésre kiírt 
közbeszerzési eljárást megtámadó ASA Magyarország 
Kft. kártérítési igényét a Szegedi Ítélőtábla elvetette, 
és semmisnek nyilvánította a jelenlegi üzemeltetővel: a 
Remondis Kft. megkötött üzemeltetői szerződést is.   

A város önkormányzata 
30 millió forinttal létrehozta 
vállalkozásfejlesztési alap-
ját, és pályázatot hirdetett 
az összeg idei felhaszná-
lására.

A képviselők szerint a 

helyi vállalkozások támo-
gatása, a foglalkoztatás nö-
velése, megtartása, illetve a 
gyomaendrődi álláskeresők 
munkához jutásának előse-
gítése és a városban lakók 
életminőségének javítása 

ma szükséges és időszerű 
feladat, különös tekintettel 
a gazdasági válság negatív 
hatásaira. 

Az alap összege tehát 30 
millió forint, ez kamatmen-
tes hitelként használható fel. 
Erre helyi vállalkozások pá-
lyázhatnak. A kamatmentes 
hitel munkahely teremtésére 
vagy megtartására használ-
ható fel. A támogatás mun-
kahelyteremtés esetén bérre 
és járulékaira használható 
fel, munkahely megtartása 
esetén pedig beruházáshoz, 
eszközbeszerzéshez. A pá-
lyázatról részletes információ 
a város honlapján található: 
www.gyomaendrod.hu.

Alap a foglalkoztatás támogatására

A szarvasi székhelyű 
Dr. Bencze és Társa Egész-
ségügyi Kft. négy oldalas 
levelet írt a város polgár-
mesterének, illetve a kép-
viselő-testületnek. Ebben 
dr. Bencze Sándor az ügy-
vezető leírja, hogy 2001. 
januárjától a Városi Egész-
ségügyi Intézménnyel 
megkötött közreműködési 
szerződés keretén belül 
gyógytornáztatják a be-
tegeket Gyomaendrődön. 
„Komoly szervező, szak-
mai és marketing munká-
juk eredményeként, tevé-
kenységüket ma is magas 
színvonalon végzik. Mun-
kájukkal kapcsolatban sem 
szakmai, sem egyéb kifo-
gás nem merült fel sem az 
orvos kollegák, sem a be-
tegek részéről. Mindezek 
után érthetetlennek tartják, 
hogy dr. Torma Éva, a Vá-
rosi Egészségügyi Intéz-
mény igazgató főorvosa, a 
szerződésüket minden elő-
zetes tájékoztatás nélkül, 
egyoldalúan felbontotta.”

Dr. Torma Éva a testü-
leti ülésen, a napirend tár-

gyalása előtt, a levélről el-
mondta, hogy február 26-
án a közreműködési szer-
ződést, az intézmény való-
ban felmondta. A tervezett 
változtatásokról a cég 
képviselőjét a szerződés 
felmondása előtt szóban 
tájékoztatta. Az intézmény 
célja, hogy mind inkább ta-
karékosan működjön, ezért 
a gyógytornát közalkalma-
zott foglalkoztatásával old-
ják meg. Ez évi több millió 
forintos megtakarítást je-
lent. E megoldásban előny 
az is, hogy intézményük 
így pályázhat a gyógytor-
na támogatására.

Dr. Torma Éva igazgató 
főorvos szólt arról is, hogy 
a szolgáltatás a betegek 
számára folyamatos. A te-
vékenységet az Országos 
Egészségbiztosítási Pénz-
tár továbbra is az intéz-
ménynek fi nanszírozza, 
és az ÁNTSZ engedély is 
rendelkezésre áll. A leendő 
gyógytornász természete-
sen diplomával, nagy gya-
korlattal, szakmai tudással 
rendelkezik.

Nem változik a 
gyógytorna ellátás

Gyomaendrőd önkormány-
zata elismeri és támogatja 
Tímár Máté, endrődi szüle-
tésű író, költő emlékének és 
munkásságának ápolását, és 
elfogadja az Endrődiek Baráti 
Körének azt a javaslatát, hogy 
a Határ Győző Fiók Könyvtár 
a Tímár Máté Fiók Könyvtár 
nevet kapja. Az egyesület a 
február 14-én megtartott 
közgyűlésen határozott úgy, 
hogy kéri az endrődi könyvtár 
nevének megváltoztatását. 

A képviselők a Térségi Hu-
mánsegítő Szolgálat, illetve a 
polgármesteri hivatal humán-
politikai osztálya és gyámhi-
vatala közös munkája révén 
átfogó értékelést kaphattak 
kézhez a családsegítésről, 
illetve a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról. Hangya Lajosné, 
a humánpolitikai bizottság 
elnöke elmondta, hogy a 
gyermekjóléti szolgálat tavaly 
Gyomaendrődön 131 család 
274 gyermekét gondozta. 
Felhívta arra a riasztó adat-
ra a fi gyelmet, hogy város-
unkban vészesen csökken a 
gyerekek, a fi atalok száma. 
Tavaly előtt még 2873 18 év 
alatti élt Gyomaendrődön, 
egy évvel később már 555-
tel kevesebb. 

A képviselő-testülete a 
kirakodó vásár megtartására 
esős időben a gyomai piacteret 
jelölte ki. Az Endrődi utca 
lakói nevében dr. Farkasinszki 
Erzsébet kérelemmel fordult 
a Várfi  András polgármester-
hez, hogy az esős napokon 
megtartott kirakodó vásárt 
máshol rendezzék meg, mert 
az zavarja az ott élők nyugal-
mát, pihenését. A Damjanich 
utcai piactér nem felel meg a 
kirakodó vásár céljára, hiszen 
a területe kicsi, gépjárművek 
közlekedése, parkolása nem 
megoldott. 

A város foglalkoztatási 
terve szerint április 1-től 
– az Út a munkához elne-
vezésű program keretében 
– 158 főnek ad munkát hét 
hónapra az önkormányzat 
tulajdonában lévő Zöldpark 
Kft-nél. A közfoglalkoz-
tatás teljes költsége 118,1 
millió forint, ebből 112,1 
milliót az önkormányzat a 
központi költségvetésből 
kap meg, és közel 6 millió 
forintot kell hozzátennie sa-
ját erőként. A pályázat nem 
tartalmazza a munkavég-
zéshez szükséges anyago-
kat, szerszámokat, ezért az 
önkormányzatnak további 
5 millió forintot kell dologi 
kiadásokra áldoznia. 

Út a munkához
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Fő téma: 
pénz és perTímár Máté 

fi ókkönyvtár

Kevesebb
a gyerek

Vásár a 
gyomai részen

A március 26-án megtar-
tott képviselő-testületi ülés 
napirendi pontjainak sorából 
fontosságával kiemelkedett 
Csapó Ágnes pénzügyi ta-
nácsadó beszámolója a köt-
vényből származó forrás 
második félévi menedzs-
mentjéről, illetve tájékoz-
tatója az önkormányzati 
számlavezetésre beérkezett 

ajánlatokról. Részben a pénz-
ről szólt dr. Csorba Csaba 
jegyző napirend előtti tájé-
koztatója a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyik perről is, 
ugyanis a bíróság döntése 
szerint a működtetésre kiírt 
közbeszerzési eljáráson in-
dult, de nem nyert ASA Kft. 
226 millió forintos kártérítési 
igénye nem jogos.  



TÉ-TÚRA KFT.

Hernádi vízitúra
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-
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GYOMAENDRŐD, BAJCSY-ZS. ÚT 47.
66/280-140; 30/456-98-46; 30/648-00-50

tetura@freemail.hu
www.tetura.segitek.hu

KÉRJEN RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓT!KÉRJEN RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓT!

Saját szervezésű kirándulások autóbusszal:

MÁJUS 19-23. (5 nap/4 éj) ERDÉLY 39.800.-Ft
MÁJ. 30-JÚN. 3. (5 nap/4 éj) PRÁGA 49.800.-Ft
JÚNIUS 5-8. (4 nap/3 éj) DALMÁCIA 39.800.-Ft
JÚNIUS 14-20. (7 nap/6 éj) ERDÉLY 58.900.-Ft
JÚN. 28-JÚL. 3. (6 nap/5 éj) SZLOVÉNIA 59.900.-Ft
JÚLIUS 12-17. (6 nap/5 éj) DÉL-LENGYELORSZÁG 58.900.-Ft

UTAZÁSI IRODA
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Gyomaendrőd várossá 
avatásának 20. évfordulója 
alkalmából március 13-án 
délután Gyomaendrődön, a 
Katona József Művelődési 
Központban nyílt meg a 
IV. Gyomaendrődi Világ-
találkozó. A háromnapos 
rendezvénysorozat részt-
vevőit az önkormányzat 
nevében Várfi  András 
köszöntötte.

A polgármester kifej-
tette, az évszázadok óta 
szomszédos település la-
kói jól ismerték egymást, 

gazdaságuk és kultúrájuk 
egymást kiegészítette, gaz-
dagította, és az egyesülés 
után így váltak várossá. Ez 
évben valamennyi rendez-
vényét a várossá nyilvánítás 
20. évfordulója jegyében 
szervezi meg a város. 

A megnyitón sorrán 
léptek föl a Gyomaendrőd 
művészeti együttesei, az est 
jó alkalmat nyújtott arra, 
hogy a város bemutassa, 
milyen gazdag művészeti 
élettel bír. 

A Kner Gimnázium 
diákjai egy sokszereplős, 

bonyolult színpadi moz-
gást igénylő, jó humorú 
angol bűnügyi komédiát 
adtak elő Malatinszky Zita 
tanárnő irányításával. A vá-
ros mindkét táncklubja: a 
Kner és a Rumba is a latin 
táncok forró ritmusával el-
kápráztatta a közönséget. A 
Színfolt Mazsorett Csoport 
most is lendületes, látványos 
produkciót mutatott be. A 
Körösmenti Táncegyüttes 
moldvai csángó összeállí-
tása pedig az elementáris 
életerőről és az emberi ösz-
szetartozásról szólt.

Húsz gyertya a tortán
A város megmutatta kulturális gazdagságát

(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Ujváry Zoltán arról 

szólt, Holló Lászlónak nem volt 
gyermeke, és rá úgy tekintett, 
mint unokájára. Célja, hogy 
fogadott unokaként népsze-
rűsítse Holló László művé-
szetét. A 20. századi magyar 
festészet két nagy egyénisé-
ge: Vidovszky Béla és Holló 
László kortársak voltak, alföldi 
festőként rokon szellemiséget 
képviselnek, ezért örül neki, 
hogy a két festő alkotásait egy 
képtárban tekinthetik meg az 
érdeklődők. 

A megnyitó után dr. Vitéz 
Ferenc, főiskolai docens mű-
vészeti író mutatta be Szonda 
István: Ecset és toll – Holló 
László Kossuth-díjas festőmű-

vész alkotásai a Vidovszky Béla 
Helytörténeti Gyűjteményben 
című művészeti albumát. A 
könyvet a Gyomai Kner Nyom-
da Zrt. készítette el igényes 
kivitelben.

Március 14-én délután dr. 
Ujváry Zoltán professzor ün-
nepi testületi ülés keretében 
„Gyomaendrőd Város Kul-
túrájáért” kitüntető okleve-
let vehette át Várfi  András 
polgármestertől. Zsúfolásig 
megtelt a városháza díszter-
me. A várossá nyilvánítás 
20. évfordulója alkalmából 
Várfi  András hangsúlyozta, 
Gyoma és Endrőd sok ne-
ves tudóst, képzőművészt, 
írót, költőt és lelkészt adott 
a világnak, ezért az itt élők 

legyenek büszkék arra, hogy 
gyomaendrődiek. 

Dr. Szonda István a ki-
tüntetettről elmondta, közel 
egy évtizede rendszeresen 
jár Gyomaendrődre, segíti a 
tájház szakmai munkáját és az 
évente megrendezendő nép-
rajzi konferencia szervezését. 
Az általa felajánlott hetvennél 
több alkotásból álló, 10 millió 
forint értéket képviselő Holló 
László-hagyatékkal Vidovszky 
Béla és Corini Margit képei 
mellé egy harmadik világhí-
rű alkotó munkái kerülnek a 
városi képtárba. Az elismerés 
átvétele után dr. Ujváry Zoltán 
úgy fogalmazott, a mai nap-
tól gyomaendrődinek vallja 
magát. 

Holló László képei városunkban

Balról jobbra: dr. Dénes Zoltán, dr. Ujváry Zoltán és dr. Szonda István, aki a napokban 
védte meg doktori disszertációját.
Balról jobbra: dr Dénes Zoltán dr Ujváry Zoltán és dr Szonda István aki a napokban

A IV. Gyomaendrődi 
Világtalálkozó keretében 
március 14-én a Katona 
József Művelődési Köz-
pontban mutatták be A 
nemzet színésze címmel 
Sághy Gyula fi lmjét a 
gyomai születésű Kállai 
Ferencről. 

A bemutató előtt Várfi  
András polgármester el-
mondta, hogy Sághy 
Gyula nagy tapasztalt bíró 
fi lmrendező, legismertebb 
munkái: a Kulák golgota 
és a Recsk. Ezeket az alko-
tásokat Gyomaendrődön 
is levetítették. Városunk 
sok híres embert adott 
Magyarországnak, nagy-
világnak, közülük is ki-
magaslik Kállai Ferenc, a 
remek színész. Sajnos, a 
művészt betegsége meggá-
tolta abban, hogy eljöjjön a 
világtalálkozóra. 

Egy jó évvel ezelőtt 
határozta el a képviselő-
testület, hogy a várossá 
avatás 20. évfordulójára 
Sághy Gyulával elkészítte-

tik a Kállai Ferencről szó-
ló portréfi lmet. Sajnos, a 
rendező munkája nem volt 
egyszerű, mert a művész 
betegsége több alkalom-
mal is gátolta a forgatást. 
Várfi  András azt kérte a 
nézőktől, úgy fogadják a 
fi lmet, hogy ez nagy aján-
dék a városnak, a nemzet-
nek, hiszen a mostani ős-
bemutató után ezt később 

bárhol levetíthetik. 
Sághy Gyula arról szólt, 

hogy Gyomaendrőd büsz-
ke lehet arra, hogy Kállai 
Ferenc a városért vállalta 
a forgatást, hiszen a leg-
nagyobb nevű rendezők – 
például a napokban elhunyt 
Bacsó Péter – felkérésére 
sem vállalt szereplést.

A közel egy órás fi lm-
ben Kállai Ferenc vall 
életéről, kezdve egészen 
a gyomai gyermekévek-
től. Nem bújik lepel mögé, 
kertelés nélkül, szókimon-
dóan és jó humorral beszél 
művészi és magánéletéről 
egyaránt. A közös munká-
ra Iglódi István fi lmrende-
ző emlékszik vissza, aki 
Kállai Ferenccel és Major 
Tamással a főszerepben 
Csurka Istvántól a Döglött 
aknák-at vitte színre. A 
bejátszásokból a nézők 
meggyőződhettek róla, 
hogy mind két klasszis szí-
nész feledhetetlen alakítást 
nyújtott. A fi lm után a kö-
zönség vastapssal ismerte 
el Sághy Gyula munkáját.

Kállai Ferenc vall életéről
A neves színész szülővárosáért vállalta a forgatást

Sághy Gyula rendező fi lm-
jével közelebb hozta a né-
zőkhöz Kállai Ferencet, a 
művészt és az embert. 
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Közel száz elszár-
mazott jött haza a IV. 
Gyomaendrődi Világta-
lálkozóra, túlnyomó több-
ségük az országhatáron 
belülről. 

A Holló László-terem 
megnyitóján találkoztunk 
az endrődi születésű Bella 
Rózsa Pilinszky-díjas ta-
nárral, grafi kus művésszel. 
Elmondta, hogy valamennyi 
gyomaendrődi világtalálko-
zón részt vett, mert fontosnak 
tartja, hogy tisztába legyünk 
vele, hogy honnan jöttünk. 
Illyés Gyula szavaival vallja: 
„A fa a szél kihívásainak gyö-
kerével válaszol.” Az élet azt 
bizonyítja, csak azok képesek 
helytállni, akik erős gyöke-
rekkel rendelkeznek. Szülő-
helyétől sohasem szakadt el, 
az Endrődi Füzetek-sorozat 
első hat kötetét illusztrálta, 
2004-ban önálló kiállítása 
volt ugyanitt: a Vidovszky 
Béla Helytörténeti Gyűjte-
ményben. 

Immár közel húsz éve 
Kecskeméten, a  8 osztályos 
Bányai Júlia Gimnáziumban 
tanít rajz és vizuális művé-
szetek tantárgyat. Az évek 
során sok tanítványa került 
műszaki pályára, elsősorban 
építészmérnöki, belsőépítész, 
formatervező és tájépítész 
szakokra.   

Sajnálatosnak tartja, 
hogy a néprajzot, jel-kép-
írásunkat, vizuális népmű-
vészetünket iskolarend-
szerünkben nagyon kevés 
óraszámban lehet átadni 
az újabb generációknak. 
A maga részéről ennek ér-
dekében mindent megtesz. 
A néprajzot – hogy hitele-
sebben tudja megismertetni 
tanítványaival, vagy mint 
előadó hallgatóságával – 
maga is kutatja. Járja a 
Szatmár-beregi falvakat, 

a Dunántúlon az Őrséget, 
Vend-vidéket, a Zseliceket 
és az Ormánságot. Mindezen 
területek építészeti, törté-
nelmi, irodalmi emlékeit is 
megörökíti.

Grafi kusként leginkább 
a rézkarchoz vonzódik, 
amely egy bonyolult, nagy 
türelmet, precíz munkát és 
kitartást igénylő képzőmű-
vészeti technika. Jelenleg 
két helyen látható önálló 
kiállítása: Tiszakécskén és 
Kecskeméten.  Kollektív ki-
állításról most érkezett haza 
a munkája Bukarestből és 
Sepsiszentgyörgyből. 

Bella Rózsa gyökerei
a
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áBella Rózsa alkotói és peda-

gógusi munkáját összeköti az 
életfi lozófi ája.

Látványos műsort adott a Kner Táncsport Egyesület
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PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

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

Hermann Mihály
20/388-2263

hermannkert@fi bermail; fax: 66/610-419

Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

cégek leinformálását vállalom.
Hermann Mihály, 20/388-2263; 

hermannkert@fi bermail.hu; fax: 66/610-419.

MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Avon és Orifl ame termékek heti rendeléssel!

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

-ajándékok, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

Hazai gyártású pólók, pólóruhák, pizsamák kedvező áron! 

Március 15-én Gyoma-
endrődön az endrődi ka-
tolikus templomban meg-
tartott ünnepi mise után 
a Hősök terén emlékeztek 
meg az 1848. március 15-
én kitört forradalomról, 
és megkoszorúzták az ott 
található emlékművet. Az 
idei március 15-i ünnep-
séget a IV. Gyomaendrődi 
Világtalálkozó keretében 
rendezték. 

Domokos László, Gyo-
maendrőd országgyűlési 
képviselője ünnepi beszé-
dében felidézte gyomai és 
endrődi idősek emlékeze-
tében megőrzött szabad-
sági tüzet, melyet minden 
évben március 15-ét meg-
előző este gyújtottak meg. 
A szomszédok összejöttek 
egy-egy udvarra, és a tüzet 
meggyújtva idézték meg 
az 1848-as eseményeket, 
majd Kossuth-nótákat éne-
keltek. 

A máról szólva Domokos 
László kifejtette, meghatá-
rozó erővel csak egységes 
nemzet léphet fel, nem-
zetté pedig a közös haza-
szeretet révén válhatunk. 

Mindannyian érezzük a 
hanyatlás szelét, ezt csak 
az összefogás állíthatja 
meg. Közös, mély erköl-
csi megújulás szükséges 
az országban. A jövő útja 
nem áll készen, azt nekünk 
kell megépítenünk. Lehet 
Magyarországon jó gaz-
daságpolitika, oktatás és 
egészségügy. Lehet felelős 
kormányunk, de csak ak-
kor, ha az összefogás talap-
zata az új Magyarország. 
Ha erősen bennünk él egy 
szabadabb jövő reménye, 
és egymásra támaszkodva 
képesek vagyunk nekiru-
gaszkodni a megvalósí-
tásnak, akkor méltók va-
gyunk 1848 örökségéhez.

A Szent Gellért Kato-
likus Általános Iskola és 
Óvoda műsora után az 
országgyűlési képvise-
lők, az önkormányzat és 
intézményei, a politikai 
pártok és a civil szerveze-
tek képviselői koszorúikat 
helyezték el az emlékmű 
tövében. 

Az önkormányzat nevé-
ben Várfi  András polgár-
mester és dr. Csorba Csaba 
jegyző koszorúzott. 

Erkölcsi megújulás szükséges az országban
Március 15-én Domokos László országgyűlési képviselő mondott beszédet

Kemecsi Ferenc fi lmren-
dező, rendező és előadómű-
vész Lélektől lélekig című 
előadóestje március 27-án a 
Katona József Művelődési 
központban maradandó 
élményt nyújtott a hallga-
tóknak. A rendkívüli elő-
adásmód eredményeként 
az lehetett a benyomásuk, 
az elhangzott művek itt és 
most a színpadon szület-
nek meg. 

Várfi  András polgármes-
ter a művészt bemutatva 
elmondta, korábban Nyugat-
Európa több országában 
megfordult. Svédországban 
a színiakadémián tanított, 
egyik tankönyvéből a svéd 
színinövendékek ma is ta-
nulnak. Személyes isme-
retségük onnan származik, 
hogy Lakitelken, a Polgári 
Magyarországért Alapítvány 
képzésén találkoztak, ahol 
Kemecsi Ferenc kommuni-
kációt és retorikát tanított.  

Kemecsi Ferenc beszélt 
az időélményéről, arról, 
hogy az egyre gyorsabban 
röpül, s míg rohanunk, köz-
ben a lényeget, saját lelkün-
ket veszítjük el. Szólt arról, 
kamaszkorában miként élte 
meg a szerelem ébredését, 

és felidézte egy-egy érzék-
szerveken túli tapasztalatát 
is. E történetek köré fonta a 
magyar líra klasszikusainak 
legszebb alkotásait, és így 
azok is a személyes vallo-
más hitelével hatottak. Estje 
végén elmondta, műsorát 
nem irodalmi estként hir-
deti meg, mert azok nem 
mindig ragadják magukkal 
a hallgatóságot. Ő előadó-

művészként a mű megszüle-
tésének pillanatát igyekszik 
megragadni. A másfél órás 
műsor után a közönség kéré-
sére Kemecsi Ferenc elsza-
valta Vörösmarty Mihály: 
A vén cigány című versét, 
ritkán tapasztalható átélés-
sel, bizonyára a költőnek 
is nagyon tetszett volna. A 
közönség vastapssal fejezte 
ki háláját.        

Lelkek találkozása

(Folytatás az 1. oldalról)
Az 1935-ös keserű emlé-

kű endrődi csendőrsortűzről 
1940-ben írt költeménye – a 
Jóisten látja – sem jelenhetett 
meg akkor. (Egyszer már el-
szavalhatná valaki a verset a 
sortűz emlékművénél.)

Később azonban még inkább 
csak magának írhatta, verseit: 
a lázadó hangú fi atalembert 
berántották katonának, s ha-
marosan a szovjet fogolytá-
bor nyomorúságában csupán 
„fejben” írhatta költeményeit. 
Azt azonban még ma is csak 
igen kevesen tudják, minthogy 
bátor szókimondása és ítéletei 
folytán versei az itthoni dikta-
túrában sem jelenhettek meg.  
Az ’56-os események után is 
fogságba került; így némította 
el a cenzúra.

Költői életműve így mindmá-
ig fölfedezetlen. Pedig a hivata-
los kiadásra váró Lélekváltság 
című kéziratos versgyűjteménye 
valóságos eseménye lehetne 
irodalmunknak. Az Endrődiek 
Baráti Köre legutóbbi februári 
találkozóján javasolták, hogy 
az endrődi könyvtár vegye fel 
Tímár Máté nevét. Jó lenne 
megalakítani a Tímár Máté 
Irodalmi Szakosztályt is, s 

ennek egyik, ha nem legfőbb 
feladata a költő verseskötetének 
szabályszerű kiadása lehetne, 
illetve a nagyszerű író életmű-
vének gondozása és kultuszának 
ápolása. Kinek, minek lehetne 
ez feladata, ha nem szülőváros-
ának, Endrődnek, hiszen a szü-
lőváros, Endrőd egész lelke ott 
lüktet műveiben a legkiválóbb 
írói-költői művészettel megfo-
galmazva! 

Dr. Szilágyi Ferenc
Az egyik javaslat megva-

lósulásáról lapunk 2. oldalan 
olvashatnak.

Gyomaendrőd ismeretlen 
költője, Tímár Máté

k ik h l bb

Kedves Barátaim!
Hogy ezt a nyílt levelet köz-

zé teszem, azaz oka, hogy egy 
tragédia folytán szoros kap-
csolatba kerültem az egyik 
intézménnyel, nevezetesen a 
Rózsakert Idősek Otthonával. 
A feleségem három hónap-
ja eszméletlenül fekszik a Ró-
zsakertben, így módomban állt 
az otthon életébe és munkájába 
belelátni. Meg kell mondanom 
őszintén, hogy szégyellem ma-
gam az ilyen intézményekkel 
való korábbi előítéletem miatt. 
Belépvén az intézetbe legelő-

ször is meglepett a tisztasága, 
a nappalik kényelmet nyúj-
tó berendezése, a lakószobák 
kényelme, a fürdők és a wc-k 
sokasága és ragyogása, úgy-
szintén a járó betegek ebédlője. 
Az ott dolgozók szeretettelje-
sen, szakszerűen és gondosan 
ápolják azokat az idős és be-
teg embereket, és még a fi zi-
kai gondozás mellet – a 12 órás 
műszakban – a betegekkel való 
személyes kapcsolatra is marad 
erejük. Soha egy durva és han-
gos reagálást nem hallottam, 
pedig azt mondhatom, hogy fé-

lig-meddig lakója vagyok az in-
tézetnek, hiszen délelőtt-délután 
a feleségem mellet ülök. Sőt ar-
ra is van gondjuk, hogy a hoz-
zátartozókat vigasztalják.

Komoly eredmény, hogy az 
önkormányzat a fennálló gazda-
sági nehézségek ellenére nívón 
tudja tartani az intézményeit, de 
nem tudná ezt hatékonyan tenni 
az ott dolgozók áldozatvállalása 
nélkül. Ezúttal mondok köszö-
netet az intézmény irányítójá-
nak és az ott dolgozóknak. Isten 
áldását kérem munkájukra.

Vaszkó András

Vaszkó András nyílt levele

Maléth István – aki részben 
gyomai származású amatőr 
családfakutató – már évek 
óta azon munkálkodik, hogy 
a gyomai evangélikus egyházi 
anyakönyveket feldolgozza, s 
az egyes családokat az anya-
könyvi adatok segítségével 
összeállítsa. Célja egy úgyne-
vezett „Ortssippenbuch” (csa-
ládkönyv) készítése, melyben az 
egyes családok ábécérendben 
vannak felsorolva a családfő 
vezetékneve alapján. A csa-
ládfők mellett szerepel(nek) a 
születési (keresztelési) és ha-
lálozási adatok, szülők neve, 
a házasságkötésre vonatkozó 

információk (dátum, házassági 
tanúk), feleség(ek) adatai (szüle-
tés/keresztelés és halálozás ideje, 
szülők neve), majd következnek 
a házasságban született gyerme-
kek adatai (születés, házasságkö-
tés, halálozás, keresztszülők), a 
családfő foglalkozása és a házas-
pár lakhelye (házszám). Ezzel a 
könyvvel lehetővé szeretné tenni, 
hogy minden gyomai, akinek az 
evangélikus ősei itt éltek, játszva, 
akár néhány óra alatt összeál-
líthassa a családfáját. Jelenleg 
már közel ezer család szerepel 
az adatbázisban Adametz-től 
Zimmermannig. 

A könyv megjelenése vár-

hatóan 2010 eleje lesz, az áráról 
a későbbiekben az érdeklődés 
alapján tudunk tájékoztatást 
adni. Előrendelés felvételére 
azonban már most van mód, 
az igényelt darabszám alapján 
tudunk a nyomdától is áraján-
latot kérni.

Amennyiben Önt érdekli 
ez a lehetőség, kérem, jelezze 
szándékát! 

Magyarországi Németek 
Családfakutató Egyesülete, 
6500 Baja, Petőfi  Sándor utca 56. 
e-mail: kornelpencz@gmx.net, 
telefon: Maléth István 20/242-
0620.

Maléth István

Evangélikus családfakutatás Gyomán

Domokos László hangsúlyozta: nemzetté csak közös ha-
zaszeretet révén válhatunk.

Az előadás után Várfi  András (jobbról) ajándékot nyújtott át 
az előadó művésznek
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Az estét Várfi  András pol-
gármester, valamint Domokos 
László országgyűlési képviselő 
is megtisztelte jelenlétével. Az 
estét szórakoztató programok 
színesítették. Éjfélkor követke-
zett a tombolahúzás, kétszáz 
értékes tombolatárgy várt gaz-
dájára. A fődíj egy tévékészülék 
volt, amit a nyertes az iskolánk-
nak adományozott. 

A március 3. és 5. között 
megtartott Rózsahegyi Nyílt 
Napok célja az volt, hogy bemu-
tassuk az iskolát a nagycsoportos 
gyerekeknek és szüleiknek. Ha-
marosan nagyon fontos döntést 
kell hozniuk, mikor gyermekük 
számára a legmegfelelőbb iskolát 
kiválasztják, ebben igyekeztünk 
segítséget nyújtani. Farkas 

Zoltánné igazgatónő köszön-
tője és iskolaismertetője után az 
érdeklődők részt vehettek a taní-
tási órákon, fejlesztő foglalkozá-
sokon, a délutáni felkészülésen 
és a szabadidős tevékenysége-
ken is. Az eddigi vélemények 
szerint a szülők egészen más 
oldalukról is megismerhették 
gyermekeiket. Pozitívnak ítélték 
az iskolai munkát, és változa-
tosnak a korszerű módszere-
ket. A nyílt napok zárásaként 
nagycsoportos ovisok voltak 
a Rózsahegyi iskola vendégei 
egy teadélutánra. A tornate-
remben ügyességi versenyen 
vettek részt a gyerekek. Az is-
kola drámaszobájában énekes, 
zenés drámajáték volt, az elő-
térben pedig tavaszi pillangókat 

készítettek és színezhettek a 
kis vendégek. A sok tennivaló 
után jó étvággyal fogyasztották 
el az iskola konyháján készült 
fi nom lekváros kifl it és almás 
lepényt.

A Play and Win! országos 
angol nyelvi levelező verseny 
egyre népszerűbb, az idén 
háromezer diák nevezett. A 
Rózsahegyiből tizenhárman 
versenyeztek. Oklevelet kapott: 
Liszkai Mária, László Loretta 
és Tokai Kinga. 

Iskolánkban januárban ren-
dezték meg a 7-8. évfolyamosok 
országos történelmi tanulmányi 
versenyének első fordulóját, 
melyen 11-en versenyeztek. 
A téma Róma és a Római Bi-
rodalom volt. A február 24-i 
megyei döntőbe Szentpéteri 
Balázs 8. a osztályos tanuló 
jutott, ahol 27 versenyző közül 
tizedik lett.

Az iskola dolgozói 
és tanulói 

Jótékonysági vacsora a Rózsahegyiben

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége február 28-án ismét megszer-
vezte a hagyományos jótékonysági vacsoráját a Hídfő 
étteremben. Joggal érezhetjük, hogy igen sikeres és 
vonzó esemény volt, hiszen több mint kétszáz vendég 
vett rajta részt. 

A nyílt napon a szülők a saját szemükkel győződhettek meg az iskolai munkáról.A nyílt napon a szülők a saját szemükkel győződhettek meg az iskolai munkáról.

Az OKTADOR Pedagógiai 
Intézmény részéről, mint az 
Integrációs Pedagógiai Szol-
gáltatást koordináló szakmai 
szolgáltatótól megkeresés ér-
kezett intézményünkhöz, a 
Kis Bálint Általános Iskola 
és Óvodához, hogy az Integ-
rációs Pedagógiai Rendszer 
(IPR) helyi gyakorlatát, mint 
„Jó gyakorlatot” szakmai to-
vábbképzéseken mutassuk be 
az érdeklődő közoktatási in-
tézményeknek.

Ennek megfelelően az álta-
lunk kifejlesztett, kipróbált és 
mérési mutatókkal alátámasz-
tott, adaptálható programun-
kat: az intézmény bemutatása, 

bemutató órák, illetve az IPR 
gyakorlati működtetésének, 
kiadványainak és dokumen-
tációinak bemutatása, továbbá 
konzultáció keretében adjuk 
át.

Intézményünk 2004-ben 
kezdte el az Integrációs Pe-
dagógiai Rendszer működte-
tését a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók szociális 
hátrányainak kompenzálása 
érdekében.

A helyi gyakorlatunkat egy 
HEFOP pályázati program ke-
retében továbbfejlesztettük, 
és a Margaréta Óvodával, 
valamint a Bethlen Gábor 
Szakképző Iskolával – mint 
konzorciumi partnerekkel – 

kiterjesztettük óvodára és kö-
zépiskolára is. Így a három 
intézményfokozaton egymásra 
épülve, folyamatában nyomon 
követhető az Integrációs Pe-
dagógiai Program.

A tantestületek szervezett 
fejlesztési tréningek keretében 
látogatnak el intézményünkbe. 
Az itt folyó komoly, magas 
szintű szakmai munkát elis-
merik, átveszik annak gyakor-
latát. Az intézményben töltött 
szakmai programon kívül az 
idelátogatók megismerkednek 
a város kulturális és szabad-
idős lehetőségeivel is.

A Kis Bálint Általános 
Iskola és Óvoda 
nevelőtestülete

Az IPR helyi programjának továbbadása
Fejlesztési tréningek a Kis Bálint-ban

Társastánc párosaik junior 
II. korosztályban a D és a C 
osztályban március 8-án az 
országos bajnokságára utaz-
tak Mezőkövesdre. Fülöp 
Péter - Balog Bianka páros 
D osztályban a középmezőny-
ben végzett mind standard, 
mind latin táncokban. Nagy 
Benjamin - Zuppán Cintia D 
osztályban latin táncokból a 
9. helyen végzett. Papp Péter 
- Lázár Rebeka D standard 
kategóriában a 7. helyezést 
hozták el, C latinból pedig 6. 
helyen végeztek. Czibulka Alex 
és Márki Alexa D osztályban 
a standard táncokban 4. helye-
zést értek el, latin táncokban 
pedig szintén D osztályban 
országos bajnokok lettek. A 
versenyzőket Jenei Éva és 

Tímár Krisztián táncpeda-
gógusok készítették föl. 

A néptáncosok is szép si-
kert értek el a Szülőföldünk 
Békés Megye Amatőr Művé-
szeti fesztiválon február 7-én, 
a Körösmenti Táncegyüttes 
arany minősítést ért el Dezső 
Linda és Weigert László tánc-
pedagógusok irányításával.  

Az iskola képző- és ipar-
művészeti tagozata komoly 
eredményt ért el a Krutilla 
József Országos Akvarellfestő 
Versenyen. A II. korcsoportban 
a legjobb tíz közé négyen is 
bejutottak: Farkas Cintia 2., 
Koma Zsuzsanna 3.,  Kővári 
Lili 6. és Soczó Tamás 8. he-
lyezést ért el. A IV. korcso-
portban Ádám Flóra 5. lett, 
az V. korcsoportban Neubort 

Nelli szintén az 5. helyen vég-
zett, míg a VI. korcsoportban 
Kovács Csilla 3. helyezést ért 
el, és a különdíjat is megkapta. 
Felkészítő tanáruk: Hevesi-
Nagy Anikó. 

A National Geografi c Kids 
gyermekeknek szóló havi lap 
Hogyan nézhetett ki a mesék 
sárkánya? címmel képzőmű-
vészeti pályázatot hirdetett. 
Az országból beérkezett 
munkák közül tíz nyert, 
ezeket közölték a lap már-
ciusi számában. A tíz nyertes 
között ott van az iskola két 
növendéke: Nemes Zita és 
Forgács Genovéva is. Fel-
készülésüket Molnárné Pésó 
Irma tanárnő segítette.  

Battonyán a február 27-én 
megtartott megyei gitárver-
senyen Szabó Mária tanárnő 
tanítványai szép sikert értek 
el. Füzes András első, Kurilla 
Zoltán második, Kovács Áron 
harmadik helyen végzett. Ko-
vács László különdíjban, Var-
ga Rita és Nagy Bence pedig 
dicséretben részesült. 

Czibulka Alex és Márki Alexa 
országos bajnokok

A Város Alapfokú Művészeti Iskola kivette részét a 
IV. Gyomaendrődi Világtalálkozó rendezéséből. Már-
cius 13-án a megnyitót követő gálán a társas, illetve nép 
táncosaik léptek fel. A Kner Gimnázium jelenetében is 
részt vettek a drámatanszak növendékei, március 14-én 
pedig hangversenyt szerveztek a városháza dísztermé-
ben. Mint korábban, az iskola tanulói most is versenyről 
versenyre járnak.  

Az Országos Baleset-meg-
előzési Bizottság felhívására 
a Szarvasi Rendőrkapitányság 
7. alkalommal is megrendezte 
a Közlekedésbiztonság gyer-
mekszemmel című rajzpályá-
zatot. A pályázatra összesen 
399 rajz érkezett, ezeket a 
Vajda Péter Művelődési 
Központ aulájában állítot-
ták ki. A tárlatot Pljesovszki 
György rendőr főhadnagy, a 
szarvasi rendőrkapitányság 

közlekedésrendészeti alosz-
tály vezetője és Szabó László 
nyitotta meg, illetve adta át 
a jutalmakat. A kiállításon 
szereplő képek részt vesznek 
a 2009. májusában Békéscsa-
bán megrendezésre kerülő 
területi megmérettetésen, 
ha itt sikert aratnak, akkor 
részt vehetnek az országos 
döntőben is. 

Gyomaendrődi díjazottak: 
óvodás korosztályban II. he-

lyezett Papp Csenge (6 éves) 
Gyomaendrőd Százszorszép 
Óvoda süni csoportjából, kü-
löndíjban részesült Várkonyi 
Sarolta (5 éves) és Tímár Oli-
vér (4 éves) Gyomaendrőd 
Margaréta Óvoda mókus 
csoportjából. Az alsó tago-
zatosak között II. helyezést 
ért el Csesznak Szabina (10 
éves) a Kis Bálint Általános 
Iskola és Óvoda 4. osztályos 
tanulója. 

Közlekedésbiztonság gyermekszemmel

Várkonyi Sarolta és Tímár Olivér, különdíjasok a Margaréta Óvodából.Várkonyi Sarolta és Tímár Olivér, különdíjasok a Margaréta Óvodából.

TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár és 

moped kategóriában!
Beiratkozás: 

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

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

2009. április 15. (szerda) 17 óra
Endrődön: Endrődi Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth utca 18.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. 
szolgáltatási ajánlata:

Épület (építés, felújítás, burkolatok cseréje)• 
Épületek hőszigetelése, tetőfedés cseréje• 
Térburkolatok, járdák, parkolók építése• 
Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése• 
Kerítésépítés, bontás• 
Betonszállítás (földnedves, mixer)• 
Hulladékszállítás• 
Munkagépek nappali és éjszakai őrzése, parkírozása• 

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 

Tel.: 66/386-269
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A megyei rendőr-főkapi-
tányság sajtóreferense sze-
rint az eljárás az elkövető 
őrizetbe vétele mellett folyik, 
az előzetes letartóztatásának 
indítványozása mellett. A 
verekedés során történteket 
csoportos garázdaság bűntett 
keretében vizsgálják.

Azt már Paraizs Tamás  
gyomaendrődi őrsparancs-
noktól tudtuk meg, hogy 
február 26-án este negyed 
8-kor értesítette a rendőröket 
az egyik halőr, hogy Kálvin 
János úton három személyt 
tartóztattak fel, akik zsákban 
húsz kilógramm élő folyami 
harcsát szállítottak. A rend-
őri intézkedés során kide-
rült, hogy engedély nélkül, 
az úgynevezett gereblyézés 
illegális módszerével fogták 

a halakat. Ellenük lopás mi-
att folytatnak eljárást.

Március 4-én este 9 óra 
körül érkezett bejelentés 
a rendőrőrsre, hogy egy 
mezőőr tartóztatott fel 
egy férfi t, aki kannájában 
30 liter gázolajat cipelt, és 
nem tudott választ adni arra, 
hogy honnan származik az 
üzemanyag. A helyszínre ér-
kező rendőr megállapította, 
hogy a férfi  a nagylaposi 
vasútállomáson lévő egyik 
mozdonyból lopta el a gáz-
olajat. Klasszikus módszer-
rel lefeszítette a mozdony 
tanksapkáját, és lopócsővel 
kiszívta a tankból az üzem-
anyagot. A férfi  ellen lopás 
gyanúja miatt indított eljá-
rást a rendőrség.

Március 12-én délután 

5 óra körül állítottak elő a 
rendőrök egy férfi t, aki azzal 
gyanúsítható, hogy március 
elején a mezőberényi úton 
lévő egyik tanyából két kap-
tárt, benne két méhcsaláddal 
ellopott. Az okozott kár 50 
ezer forint. Ellene is lopás 
miatt folyik eljárás.

Március 22-én akció 
keretében a Bem utcában 
elfogtak egy bíróság által 
körözött férfit. A bíróság 
magánokirat hamisítás 
miatt rendelte el őrizetbe 
vételét, azért az illetőt a 
békéscsabai fogdába szál-
lították. 

Paraizs Tamás tájékozta-
tást adott arról is, hogy az 
Országos Rendőr-főkapi-
tányság utasítása alapján a 
közlekedési ellenőrzéseket 
az elkövetkező hetekben a 
gyalogátkelőhelyekre össz-
pontosítják. Az intézkedés 
célja a gyalogosok fokozot-
tabb védelme. Felhívják a 
gépkocsivezetők figyelmét 
arra, hogy a gyalogátke-
lők környékén a megállás, 
a várakozás és az előzés 
szabályait szigorúan tart-
sák be! 

Késelés az Üvegház Presszó előtt 
Orvhorgászokat fogtak a halőrök

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság életveszélyt 
okozó testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt 
folytat eljárást egy 20 éves budapesti lakos ellen. A 
fi atal férfi  megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 
március 21-én 23 óra körüli időben Gyomaendrőd, 
Pásztor János utcán lévő Üvegház Presszó előtt kitört 
verekedésben részt vett, majd egy alkalommal gyo-
mor tájékon szúrt egy 18 éves gyomaendrődi lakost, a 
sértett ennek következtében nyolc napon túl gyógyuló 
súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett – kaptuk a 
tájékoztatást Albert Istvántól. 

Megkezdődött a tavaszi 
pontvadászat női kézilab-
dásainknál. A 13 csapatos 
bajnokságban a mieink 4. 
helyen várták a folytatást.

A január és a február a fel-
készülés időszaka volt. Ennek 
végén a Horváth István Ku-
pában a felnőttek a II. helyen 
végeztek, míg az utánpótlás két 
korosztálya egyaránt IV. helye-
zést ért el a megyei diákolimpia 
küzdelmeiben. Első hazai baj-
noki mérkőzésen március 14-én 
Kétsopronyt fogadta együtte-
sünk. Igazi közönségcsalogató, 

szoros mérkőzéseken mindkét 
csapatunk megszerezte a két 
pontot. A győzelmek többek 
között köszönhetőek lelkes 
közönségünknek, köztük a 
gyomai gimnázium ’60-as 
évekbeli első kézilabdás csa-
patainak találkozójára érkező 
egykori elődeinknek, akik 
ugyancsak kivették részüket 
a szurkolásból.

Március 21-én a követke-
ző fordulóban a nagy rivális 
Békésszentandrás volt az 
ellenfél. Mindkét mérkőzést 
magabiztosan, végig vezetve 
nyerték meg az infl uenzától 

megtizedelt csapataink. A 
győzelmek ellenére a tabel-
lán előrelépés nem történt, 
ehhez az első három csapat-
tól is pontokat kell szerezni. 
A következő hetek több hazai 
mérkőzést hoznak, melyekre 
az egyesület várja a kézilabda 
barátait, szurkolóit.

Kérjük, hogy adója 1%-ának 
felajánlásával Ön is járuljon 
hozzá egyesületünk műkö-
déséhez! 

Gyomaendrődi Női Kézi-
labda Sportegyesület, adószá-
munk: 18383506-1-04.

Lakatos Tibor

Jól kezdődött  a tavaszi pontvadászat

Január 25-én Békéscsa-
bán Regionális Tehetségku-
tató Fedettpályás Serdülő és 
Gyermekversenyre került sor, 
ahol az iskolánk 17 tanulóval 
vett részt. A rendkívül erős 
mezőnyben atlétáink 4 arany, 
4 ezüst és 7 bronzérmet sze-
reztek. 

Eredményeink:
Aranyérmesek:

1997 600 m fi ú: 
Szerető József 1 : 54,44 p
1999 600 m fi ú: 
Kun Csaba 2 : 05,11 p
1996 távol fi ú:  
Szőke János 438 cm
1999 távol leány: 
Dudás Réka 349 cm

Ezüstérmesek:
Szerető József távolugrás; 

Pintér Nikolett súlylökés; Szőke 
Valentin 60 m; Szőke János 
súlylökés.

Bronzérmeseink:
Dósai Dorina súlylökés; 

Szentmiklósi Márk súlylökés, 
távolugrás; Pádár Bettina 
60 m; Lehóczki Viktor 600 
m; Csapó Elek távolugrás; 

Dudás Réka 60 m.
Játékos sportvetélkedő:
Február 4-én Békésen 9 csa-

pat részvételével került sor a 
megyei döntőre, ahol csapatunk 
49 pontot teljesítve (1 pontra 
a gyulai iskola mögött) a II. 
helyen végzett az 1998 – 1999 
– 2000-es születésű gyerekek 
versenyében. Egy csapat 18 fő-
ből állt (9 lány – 9 fi ú).

Február 28-án Jászberényben 
már az Országos Diákolimpiai 
Elődöntőre került sor, ahová 
3 megye 1-2 helyezett csapata 
kvalifi kálta magát. Kiválóan 
felkészített csapatunk a 10 
játékot bemutató versenyen 
30 pontot teljesítve a két he-
lyi iskola mögött a III. helyen 
végzett!

Március 15-én Békéscsabán 
a városháza dísztermében ke-
rült sor a Békéscsaba sportjáért 
kitüntetés átadására. A Rózsa-
hegyi iskola tanulói immár 6 
éve folyamatosan tagjai megye 
válogatottként a Békéscsabai 
Atlétikai Club csapatának, 
amely az elmúlt két évben az 

országos pontversenyben az 
utánpótlás korúak kategóriájá-
ban az I. helyen végzett, joggal 
érdemelve ki ezt a rangos ki-
tűntetést. A 11 fős szakmai stáb 
tagjaként a díjazottak között 
volt Vaszkán Gábor az iskola 
testnevelő tanára is. A díjakat 
Vantara Gyula Békéscsaba vá-
ros polgármestere adta át.

Március 20-én Csákváron 
került megrendezésre a Mezei 
Futó Országos Bajnokság. Isko-
lánkat három tanuló képviselte 
a Békés megye válogatottjában, 
és mindhárman csapatban a 
dobogóra állhattak fel!

13 éves fi ú csapat,3 km:
II. hely

csapattag: Varga Tibor
14 éves fi ú csapat, 3,5 km: 

II. hely
csapattag: Rau Krisztián
15 éves fi ú csapat, 4 km: 

II. hely 
csapattag: Nándori Nándor

Vaszkán Gábor
testnevelő tanár

atlétika szakedző

Atlétika sikerek Rózsahegyi iskolában

A tavalyi sikerek után a Körös 
Kajak Sportegyesület mindent 
megtesz azért, hogy az idei év, 
ha lehet még eredményesebb 
legyen, mint a tavalyi. Kovács 
Gábor és Kovácsné Kozma 
Diána edzők vezetésével no-
vembertől kezdve egész télen 
kemény szárazföldi edzéseken 
készültek fel a kajakosok az idei 
megmérettetésekre. 

Az öt legsikeresebb verseny-
zőnek már februárban elkez-
dődhetett a vízi edzés, hiszen 
a Multi SE meghívására – az 
egyesület és a szülők fi nanszíro-
zásával – egyhetes horvátországi 
edzőtáborban vehettek részt a 
festői szépségű Krka folyón, 
a tenger közvetlen közelében. 
A fi úk és edzőjük egyöntetű 
véleménye alapján rendkívül 

hasznos volt a tábor. Egyrészt 
kilométerelőnyt szereztek a 
magyar lehetőségekhez ké-
pest, másrészt technikailag 
és állóképességben is sokat 
fejlődtek, hiszen keményen 
végigdolgozták (kb. napi 30 
km-rel) az egy hetet.  

A március már itthon is vízen 
találta a gyerekeket, mivel április 
végén már megkezdődik az idei 
versenyszezon, májusban pedig 
Győrben megrendezik az első 
pontszerző bajnokságot. Ezután 
folyamatosan következnek a 
versenyek, közel 15 kisebb-
nagyobb megmérettetés. 

Nagy az elvárás az egyesü-
lettel szemben, hiszen tavaly a 
314 ponttal igen magasra került 
a mérce. A célok között szerepel 
minél több pont és bajnoki cím 

gyűjtése az országos bajnok-
ságokon, a tavaly megkezdett 
nemzetközi sikerek folytatása 
(EORV, IFI EB) és a válogatott 
kerettagok számának növelé-
se.

A versenyzők szélesebb tá-
borának célja dobogós helyek 
szerzése kisebb-nagyobb ver-
senyeken, és nem elhanyagol-
ható az sem, hogy az egyesü-
let versenyzői tartalmasan és 
egészséges sportot űzve töltik 
szabadidejüket egy jól összeszo-
kott és összetartó csapatban.

Továbbra is várjuk 9-11 éves 
úszni tudó fi úk és lányok jelent-
kezését.  Jelentkezni és érdek-
lődni lehet Kovácsné Kozma 
Diánánál a 06-30/291-36-26-os 
telefonszámon.

Tímár Mariann

A Körös Kajak felkészülése a 2009-es idényre

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 
Közhasznú Közalapítvány ajánlja:

Kedvezményes hitelek vállalkozásoknak
Mikrohitel – helyi alapból • 
Mikrohitel Plusz• 
Új Magyarország Mikrohitel• 
Kisvállalkozói hitel• 

Vállalkozási, önkormányzati projektek
generálása• 
pályázatírás, tanácsadás• 

Keressen bennünket!
További információ: 

www.bmva.hu

Cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4. 
Telefon: 66/442-520; Mobil: 30/466-8367; 20/466-7961;

ÉPÍT ANYAGKERESKEDÉS
Gyomaendr d, H sök útja 51. 

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

Teljeskör  épít anyagkereskedelem: 
Terranova termékek - h szigetel  rendszerek, ragasztók, fugázók,  -
felújító rendszerek
Frühwald betontermékek, térburkolók -
Gipszkartonok, gipszkarton szerelési anyagok, lécek,  gipszek,  -
glettek
Téglák, tet cserepek, tet zsindelyek, lemezes tet fed  anyagok -
H -,hang-, és vízszigetel k -
OSB lapok, tet fóliák, párazáró fóliák, tet kiegészít k, szell z k -
Élvéd k, szeg k, szilikonok -
Schiedel kéményrendszerek, Ytong-Xella falazó elemek -
Kazettás álmennyezeti rendszerek, függeszt k, lapok -
Prokoncept energiatakarékos házépítési renszer -
Grünpower vákumcsöves napkollektor -
Rozetták, stukkók, hászámok, bet k kül-és beltérre -
Kéziszerszámok, csavarok, szegek, segédanyagok -
Hagyományos épít anyagok - 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) -
Aljzatkiegyenlít   2.200,- Ft/zsák (25kg) -
Tet síkfólia  80,- Ft/m - 2-t l
Dry-háló  135,- Ft/m - 2-t l

GELLAI
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INGATLAN HASZNOSÍTÁSOK
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő in-

gatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi 

szám Terület nagysága (m2), egyéb megjegyzés Kikiáltási 
ár (Ft)

Licitlépcső
(Ft)

9869 Kivett 777 m2, szántó 2500 m2 10,43 AK, gyümölcsös 
827 m2 2,16 AK Kocsorhegy, az ingatlanon nincs épület 150000 1000

02380/2
5755 m2, erdő 2. minőségi osztály, 4,03 AK, az ingat-
lanon rossz műszaki állapotban lévő épület található, 

elhelyezkedés: Mezőtúri út mellett
154000 1000

Az árverés időpontja: 2009. április 17-én 1000 óra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbér-

be adását hirdeti meg árverés útján az alábbi feltételek mellett:

Hrsz. Művelési 
ág

Terület 
(ha) AK érték  Induló bérleti díj 

licit
Árverést biztosító 

előleg (Ft)
13845 Szántó 0,2928 9,93 35 kg/AK 1.500
02819 erdő 0,1873 1,31 25 kg/AK 1.300
Az árverés időpontja: 2009. április 17-én 1000 óra. 
Az árverések helye: Városháza kistermében (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.).

Az árverésekkel kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni. Telefon: 66/386-122, 136 –os mellék. 

XI. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
2009. május 1-2.

Helyszín: a Bethlen iskola udvara – Gyomaendrőd, Selyem út 124. (Lidl áruház mögött)

VI. Gyomaendrődi Tudományos 
Néprajzi Konferencia 
„Ártéri gazdálkodás 

és a víz szerepe a népéletben” 
címmel kerül megrendezésre
2009. április 25-én, 14 órai kezdettel

Helyszín: Endrődi Közösségi Ház (nagyterem) 
Gyomaendrőd, Blaha út 19.
Konferencia fővédnöke:

dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus
Konferencia elnök:

dr. Füzes Endre kandidátus
Előadók:
dr. Andrásfalvy Bertalan professzor emeritus
dr. Tóth József egyetemi tanár
dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus
dr. Bartha Elek tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Füzes Endre kandidátus, a Szentendrei Skanzen 
nyugalmazott főigazgatója
dr. Kotics József tanszékvezető egyetemi docens

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
P Á L Y Á Z A T O T

ír ki a:

Gyomaendrőd, Endrődi u. 5 – 7. B/1. szám alatti 
összkomfortos költségalapú bérlakásra.
A bérlakás alapterülete: 33,93 m2, 
lakbére: 10.000,- Ft/hó.

Pályázati adatlapot a polgármesteri hivatal humán-
politikai osztályán lehet kérni, melynek benyújtási 
határideje: 2009. április 30. napja.

A pályázatok elbírálása a képviselő-testület humán-
politikai bizottságának hatáskörébe tartozik.

Bővebb tájékoztatás 
a www.gyomaendrod.hu honlapon.

FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) KT számú 

rendeletének 2007-es módosításakor döntött arról, hogy „Gyomaendrőd Város Önkormányza-
tának Elismerő Oklevele”-t alapít az alábbi kategóriában:

„Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” kitüntető oklevél• 
 „Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért” kitüntető oklevél• 

Gyomaendrőd város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2009-es év elismerő okle-
veleinek kategóriáit, a javaslatok benyújtásának határidejét, az oklevelek adományozásának 
időpontját:

Oklevél megne-
vezése

Oklevélben része-
síthető személyek, 
civil szervezetek, 
intézmények köre

Javaslatok 
benyújtá-
sának ha-
tárideje

Adományo-
zásról szó-
ló döntés 
időpontja

Az oklevél ado-
mányozásának 

időpontja

„Gyomaendrőd 
Város Nevelés-

ügyéért” kitüntető 
oklevél

Gyomaendrődi pe-
dagógusok

2009.
május 04.

2009. 
május 28.

Pedagógus napot 
követően,  2009. jú-
nius 2. 15.00 órakor, 
az egyeztetett okta-
tási intézményben 

„Gyomaendrőd 
Város 

Környezetvédel-
méért”

 kitüntető oklevél

Környezetünk 
védelmében tevéke-
nyen résztvevő sze-
mélyek, szervezetek

2009.
május 04. 2009. 

május 28.

Környezetvédelmi 
Világnapon 

2009. június 25. 
képviselő-testületi 

ülés
További információ: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, 
Gyomaendrőd, Szabadság tér.1; Tóthné Rojík Edit, Tóth Katalin Tel: 66/386-122

A Gyógy-Ház kft. gyógy-
ászati segédeszközök forgal-
mazásával, a fi zikai közér-
zet javításával és sóterápiás 
szolgáltatással foglakozik. A 
boltban mindenféle gyógy-
ászati segédeszköz megvásá-
rolható, illetve vényre bevált-
ható. Sókabinunkba várjuk 
a gyógyulni vágyókat.

A só egy fertőtlenítő anyag, 
amely minden vírust, szinte 
minden gombát és baktériumot 
elpusztít. A sós levegő beléleg-
zésével a légutak bármilyen 
kórokozótól megtisztulnak, ez-
által a szervezetből eltűnnek a 
fertőző gócok. Új és rendkívüli 
a sóterápia sókabinokkal, illetve 
a só aeroszolos formájában is 
alkalmazható légúti megbete-
gedések gyógyítására. 

A kabin nem más, mint 
sóval bélelt tér. A parajdi só 
kiváló gyógyhatása a só tisz-
taságában rejlik. A részecskék 
méretének és az ionizációnak 
köszönhetően a hatóanyag a 
legkisebb hörgőcskékhez is el-
jut. A kabinok további előnye, 
hogy a só nem oldott állapotban 
kerül a szervezetbe, vagyis nem 
párologtatjuk, hanem teljesen 
száraz mikroklímát teremtünk, 
ezáltal elkerülhető a főleg aszt-
másoknál jelentkező vízbázisú 
inhaláció okozta nyálkahártya 
irritáció. A légutakban lerakó-
dott szennyeződés 12-18 napi 
kúra után köpet formájában 
távozik a szervezetből. Egy-egy 
kúra időtartalma napi 30 perctől 
4 óráig tarthat. Gyógyítja és 
megszünteti az összes légúti 

megbetegedést: asztma, fertőző 
asztma, allergiás fertőző aszt-
ma, akut vagy asztmás hörg-
hurutok, mandula és visszaeső 
garatmandula-gyulladásos 
megbetegedések, tüdőtágulás, 
légzéselégtelenség, angolkór, 
mellkas-elváltozások vagy tü-
dőoperáció utáni kezelés. 

Ha fontos Önnek az egész-
sége, próbálja ki, higgye el, 
megéri! A képen látható só-
kabin-szolgáltatás megtalálható 
a Gyógy-Ház kft-nél. Minden 
érdeklődőt és gyógyulni vágyó-
kat sok szeretettel várunk!

Bővebb felvilágosítás: 
Gyógy-Ház Kft. 06 66/280-
258-as telefon számon.
Címünk: 5500, Gyomaendrőd 
Kossuth utca 8. szám

A só mint természetes gyógyító erő

Pihenési lehetőség 
Bükkszentkereszten

Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbaráta-
inak Köre bükkszentkereszti vendégháza családi kirándulások, 
baráti társaságok, iskolai osztálykirándulások számára is kiváló 
helyszínt biztosít.

A felújított, átalakított szállás befogadó képessége 28 fő. Szobái 
14, 6, illetve 2 ágyasak, közös zuhanyzóval és WC-vel. A konyha 
alkalmas az önellátó étkezés megoldására, míg a tágas társalgó 
étkezésre, közös benti programok tervezésére is lehetőséget nyújt. 
A pihenőház körül nagy elkerített udvar teszi lehetővé, hogy a 
sátras kempingezés szerelmesei is kellemes környezetben pihen-
hessenek. Szabadtéri tűzrakó helyen szalonnasütés, bográcsolás 
élménye teszi feledhetetlenné az itt töltött napokat.

A szállásdíj személyenként, éjszakánként 1000 Ft (+ 500 Ft 
egyszeri mosatási díj). Csoportos étkezésre a közeli Borostyán 
Fogadóban van lehetőség: napi 1800 Ft-os áron reggeli, ebéd, vacsora 
igényelhető. A szállás iránti igényeket Lakatos Tibornál kérjük 
bejelenteni személyesen vagy telefonon (06-20-365-3683).

Egyesületünk köszöni a gyomaendrődiek eddigi támogatását, 
és továbbra is számít az szja 1%-ának felajánlására. Kner Imre 
Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre. 
Adószámunk: 19056669-1-04.

A PÁJER KEMPING (ENDRŐD) 
BÜFÉS munkakörbe, továbbá TÁ-
LALÓ-MOSOGATÓ munkakörbe 
keres munkatársakat. Jelentkezni: 
30/475-0852

Gyomaendrődön, az Október 6. 
lakótelepen 55 négyzetméteres, első 
emeleti lakás eladó. Irányár: 5,3 millió. 
Érdeklődni lehet: 70/316-7535. 

Tisztelt Szülők! Ki ne szeretné, 
hogy gyermeke jobban teljesítsen az 
iskolában, és sikerélményekkel térjen 
haza az iskolai órákról? Korrepetálás, 
felzárkóztatás, magánórák, egyéni fej-
lesztő foglalkozások, másnapra, dol-

gozatokra, versenyekre, középiskolai 
felvételire való felkészítés, tantárgy 
specifi kus jártasságok, készségek, ké-
pességek (pl.: fogalmazási tevékenység, 
helyesírás, szövegértés, matematikai 
algoritmusok elsajátítása… stb.) fej-
lesztése, tehetséggondozás általános 
iskolásoknak. Rövid időn belül az is-
kolai teljesítmény ugrásszerű javulása 
érhető el. Cél a kitűnő bizonyítvány, 
tanulmányi versenyeken való ered-
ményes részvétel! Egyéb lehetősé-

gek: hatékonyabb tanulási stratégiák 
elsajátítása, tanulási problémákkal 
küszködő gyerekek felzárkóztatása, 
szakvéleménnyel rendelkező diákok 
fejlesztése. Minden felszerelés ingyen 
biztosított. Iskolai dolgozatlapok, ver-
senytesztek megrendelhetők. A nyári 
hónapokban előkészítő, ismétlő, gyakor-
ló, felzárkóztató, pótvizsgára felkészítő 
foglalkozások indulnak. Minden tanulni 
és tudni vágyó diákot szeretettel várok. 
Érdeklődni lehet: 30/856-3218.

Apróhirdetés

(X)

Május 1. (péntek)

1000 - 1020
A fesztivál ünnepélyes megnyitója. A 
rendezvény fővédnöke Domokos László. 
(Békés Megyei Közgyűlés elnöke)

1020 - 1120 Testvérvárosok műsora 
(4 x 15 perc tánc és ének)

1120 - 1200
Égi Csodaszarvas Hagyományőrző 
Egyesület bemutatója (hagyományőrző 
lovas-nyilas bemutató)

1200 - 1300 Mardi Grass Jazz Band (jazz zene)
1300 - 1400 Tűzoltó bemutató

1400 - 1500 Garagulya Gólyalábas Komédiás 
Kompánia (vásári mutatványosok)

1500 - 1530 Hastánc
1530 - 1630 Divatbemutató
1630 - 1730 Színfolt Mazsorett Csoport
1730 - 1800 Capuera (küzdősport bemutató)

1800 - 1830 Csillogó gyöngyszemek (autentikus 
roma népzene és néptánc bemutató)

1830 - 1900 Skót duda (zenés műsor)
1900 - 2030 100 Folk Celsius (élőkoncert)

2030 - 2050 Tűzlovagok Tűzzsonglőr Társulat 
(tűzzsonglőr műsor)

2100 - 2230 Crystal (élőkoncert)

Május 2. (szombat) 
1000 - 1100 A fesztivál eredményhirdetése
1100 - 1200 Insipid (élőkoncert)
1200 - 1300 Motoros streetfi ghter show
1300 - 1430 Faith Rock (élő rockzene)
1430 - 1530 Motoros felvonulás

1500 - 1630 Gesarol 
(P-Mobil őse, élő rockzene)

1700 - 1830 BriCats (élő rockabili koncert)

1900 - 2030 Black Birds (Beatles zenék élő 
koncertje

2100 Ossian (élő rockkoncert)
 

A szervezők a műsorváltoztatás 
jogát fenntartják! 

A rendezvényre a belépés ingyenes.

Bővebb információ: 
Tourinform-iroda, 

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. 
Tel. / fax: 66/386-851

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Gyomaendrőd 
Közéletéért Egyesület. Engedély szám: 163/0613-1/2007; Felelős ki-
adó: Szabó Balázsné. Szerkesztő: Molnár Lajos. Grafi ka és nyomdai 
előkészítés: Kürti Csaba, (70) 275-5673, www.agstudio.hu; Szer-
kesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon/fax: (66) 
581-237, elektronikus levél: hirmondo@gyomaendrod.hu. Hirdetés-
szervezés: Molnár Lajos, telefon: (30) 561-47-71.Terjeszti: Fazekas 
Jánosné vállalkozó, telefon: (30) 481-52-32.



Hirdetés

Váltson ADSL-ről kábel internetre 
és fizessen kevesebbet!

Szevasz tavasz!
www.fibernet.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: 1280

További információ: Az akció 2009. március 2-től visszavonásig érvényes a Fibernet Zrt. szolgáltatási területein, amennyiben a kívánt szolgáltatás 
külön beruházás nélkül biztosítható. Az akciós ajánlatok az akció ideje alatt csak egyszer vehetők igénybe és egymással össze nem vonhatóak. A 
garantáltként megjelölt le- és feltöltési sebesség az esetek 80%-ban garantált. Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, bővebb információt a www.
fibernet.hu weboldalon, vagy a 1280-as telefonos ügyfélszolgálaton kaphat.

Midi internet csomag

2 990 Ft/hó
letöltési sebesség max. 1024 Kbit/s, garantált 256 Kbit/s
feltöltési sebesség max. 256 Kbit/s, garantált 64 Kbit/s

Az ajánlatok 2010.05.31-ig tartó hűségnyilatkozat vállalása mellett érvényesek. Az internet 
ajánlat kábel TV előfizetés mellett érvényes.

Ügyfélszolgálat: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46. 
Az Ön üzletkötője: Gubucz Tamás 70 / 944 9279
Viszonteladó: Magus Comp, Fő u.230, (66) 581 610

Új nyitvatartás: H - P: 830-1200 – 1330-1800

Sz.:    800-1200

V.:      Zárva


