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Hagyományainkat ápoltuk
VIII. Suttyomba Népzenei Fesztivál ~

Díjeső és színes programok
Kis Bálint Napok

Telefon: 20/27-88-176

ZÖLDPARK Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Zöld felületek,
kertek kaszálása,

gépi fűnyírása.

tanév utolsó hete (immár
hagyományosnak mond
ható módon) a gondtalan
ünnepléssel telt.

(Folytatás a 6. oldalon.)

Vállaljuk:

fenti anyagokból.

(fenyő, akác)

- Egyéb faipari termékek gyártását a

- Kerítés elemek, lécek, garázskapuk

- Nyílás árók (l c, borovi, vörösfenyő)

- Egy~di bútorok (bút rlap, fenyő, tölgy)

- KertLkomposzttárolók

a város, hiszen nemcsak az
intézmény két iskolaépület
ében, hanem Gyomaendrőd

utcáin, terein is zajlott a
sokszínű program. Az idei

Három napon k,eresztül
tartott a Kis BálintAltalános
Iskola és Óvoda ünnepség
sorozata. Ebben az időszak

ban nyüzsgő arcát mutatta

Fák gallyazása,
gallyaprítás egész évben,
akár éves szerződésselis.

Szép példája volt június
4-e az összefogásnak. Az
arra rászoruló családok EU
s segélycsomagokat vehet
tek át az önzetlen segítőktőL

A két hónapos szervező

munkát követően 145 család
részesült a pártoktól függet
len adományozásban.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Adománya
rászorulóknak

müves bemutatókon vehet
tek részt és a tökéletesen
elkészített marhapörkölt
tel sem lehetett gondja az
ínyenceknek.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Vásároljon Július 1-30·Ig

a Diadem Patikában,

hogya fizetendőszámla

.végös zegéből receptenként

Kovacsics Imre közös
gondolkodásban bízik

Az új igazgató azt mond- ---
ja, most még csak egy a sok
közül a gyomaendrődi für
dő, de azon lesznek, hogy
egyedivé alakítsák azt.
Szeptemberre ígéri az át
világítást, ezután kezdőd
hetnek meg a fejlesztések,
átalakítások.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Június közepén a Gyo- fesztivál. A szervezők úgy
mai Tájház adott otthont gondolják, hogy most már
a rendezvénynek. 2002 . megtalálták azt a helyet,
óta minden évben más ami a legideálisabb helyszín
és más helyszínen került lehet számukra a jövőben.

megrendezésre a népzenei Szólt a zene, a gyerekek kéz-
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Váltás az iskola élén

el, hogy mindenképpen
fejlesztéseket kell végre
hajtani a vál/alaton beliil,
ha a világcégekkel verseny
ben szeretnénk maradni.
Három iitemben szerettiik
volna ezt elérni, először

egy korszeríífestőiizemet
hoztunk létre, második
ütemben egy technológi
ai raktárt valósitattunk
meg, a mostani átadással
pedig teljesítettük a harma
dik lépcsőfokat is, illetve
óriásit léptünk előre a 42
éve piacon lévő vál/alat
életében" - szólt Winkler
János összegzése.

pot készültem a versenyre,
azért voltam kicsit csalódott,
mert nem sok hiányzott a
továbbjutáshoz. A ló is ma
ximálisan versenyzett, ami
benne volt, azt kiadta. Most
nem volt annyi bukás, mint
az előző évben, idén az eső

nehezítette a dolgunkat. Ha
felkérnek, úgy állok a dolgok
elé, hogyjövőre is elvállalom
a feladatot" - szólt Kohut
Gyöngyi értékelése.

szeptemberre kidolgozzuk azt most folyik a fürdő átvilágítá
a ko~stru.kciót, ami egyedivé sa. Vallom azt, hogy nincsen
teszI a LIget Fürdőt, ezután olyan gyógyszer) ami minden
az önkormányzattal fogunk betegségre jó. Eppen ezért,
egyeztetni és a jóváhagyá- amikor megtaláltuk a hiá
suk után tudjuk elindítani az nyosságokat, akkor tudjuk
elképzeléseinket, fejlesztési elkezdeni a célirányos "keze
terveinket. lést" a fürdővel kapcsolatban.

Ahogyan egy adott rendszerbe
beletartozik a gyomai fürdő,
úgy ez a főbb vonalakban is
látszódni fog. Ez a rendszer
szemlélet az alapvetőgondo-
latokon nyugszik, úgymint a
minőségen, valamint az ár- és
értékarányosságon.

- Még csak egy hónapja van
a fürdő élén, de milyen benyo
másokat szerzett eddig?

- Meglátásom szerint ez
egy nagyon kedves, családi
fürdő, és ha megtaláljuk a
közös gondolkodásmódot a
város vezetőivel és a város
lakosságával, akkor mind a
helybélieknek, mind az ide
látogató vendégeknek sokkal
nagyobb öröme lesz a Liget
Fürdőben, mint amit eddig
tapasztaltak.

- Elég sok fürdőt igazgat.
Mindenhol egy adott rend
szerben gondolkodik, vagy
más-más stratégiát kell kidol
gozni az egyes helyeken?

- Ahogy már említettem,

hogy odaérjiink az első két
hely valamelyikére, azaz a
középdöntőbe kerüljünk. Az
idei és a tavalyi versenyt
összehason/ítva nem volt sok
különbség a szervezésben,
bár most azért látszott, hogy
profibb módon lett összeál
lítva az esemény. A 2008-as
tapasztalatokból kiindulva
úgy döntöttünk, hogy gyor
sabb lovat kell megülnöm,
ezért váltottunk. Két hóna-

hetőség nyílik a meglévő
termékek fejlesztésére, illet
ve új piacok nyíltak meg az
üzem előtt. A technológiát
Winkler János, ügyvezető
igazgató és Varju László,
a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium
államtitkára adta át. A
június 24-én megtartott
ünnepélyes átadón részt
vettek: Domokos László,
Földesi Zoltán, Latorczai
János országgyűlésikép
viselők, Várfi András,
Gyomaendrődpolgármeste
re, illetve a kft. több part
nere. ,,7-8 éve határoztuk

Kovacsics Imreközös gondolkodásbanbízik
Interjú a Liget Fürdő igazgatójával

Június l-től Kovacsics Imre
látja el a gyomaendrődi fürdő

ügyvezetői teendőit. Az új
igazgató abban bízik, hogy
megtalálja az összhangot,
mind a város vezetésével,
mind a helyi lakossággal. Azt
mondja, hogyegyedivé lehet
tenni a legfőbb turisztikai cél
pontot, de ehhez még fel kell
tárni a hiányosságokat.

- A gyomaendrődi für
dőben járt-e a kinevezése
előtt, mennyire volt tájéko
zott az itteni viszonyokat
illetően?

- A tárgyalások kezdetéig
nem ismertem a fürdőt. Miu
tán megkerestek, kollégáimat
megbíztam, hogy tekintsék
át a fürdő működését és így
a szerződés aláírásakor már
volt képem arról, hogy miként
működik a fürdő.

- Milyen perspektívát lát
a Liget Fürdőben?

- Jelen pillanatban egy a
sok közül a magyarországi
fürdőkközött. A nyári hóna
pok arra lesznek jók, hogy

A Hőtechnikai és Gé
pipari Kft. finomplazma
lemezmegmunkáló központ
tal bővítette gépparkját. A
legmodernebb technológiát
jelentő gép, illetve a hozzá
kapcsolódó infra?truktúrális
beruházás az "Uj Magyar
ország Fejlesztési Terv" ke
retein belül valósult meg. A
projekt teljes költsége közel
40 millió forint volt, ami
hez az állam 13 millió 400
ezer forinttal járult hozzá,
azaz vissza nem térítendő

támogatás formájában kap
ta a kazángyártó üzem. A
beruházás segítségével le-

A szalag átvágása hagyományos, a gépsor a legmodernebb

Idén ismét nyeregbe pattant

Csúcstechnológia a városban

A Nemzeti Vágtán Kohut
Gyöngyi vehetett részt a
gyoJ1laendrődi színeket.
Az-Ur nyergében próbálta
meg kiharcolni a középdön
tőbe jutást, ami hajszál hí
ján sikerült is. Már tavaly
is ő képviselte városunkat
a lovas ünnepen, az akkor
szerzett tapasztalatokkal
felvértezve indult neki az
idei megmérettetésnek.
"Nem sok hiányzott a végén,

Iyallép érvénybe a szerződés,

ami öt éves időtartamra szól. A
leköszönő igazgatónő II évig
töltötte be a posztot, a testü
leti döntés után Várfi András,
Gyomaendrőd polgármestere
megköszönte Fülöp Istvánné
eddigi munkáját.

meg? Ez a nagy értéktárgy
nem lehet a képviselő-testület

kísérleti terepe, ezért döntött
a testület úgy, hogy egy ko
moly referenciákkal rendelkező
szakemberre bízza az igazgatói
posztot. Többen sokallják az
új vezető havi fizetését, ter
mészetesen a szerződésnek

nemcsak ez a fontos része,
ugyanennyire lényeges, hogy
a megbízott vállalta, az idén
már 10 millió forinttal csökken
az önkormányzati támogatás,
2012-re pedig már nem lesz
szükség a város segítségére.
Gondolják el a Tisztelt Vá
roslakók, hogy az 50 millió
forintos támogatási összeget
(amit most kap a fürdő) másra
is fel lehet használni. Pályázat
esetén, akár egy tízszeres ér
tékű beruházás része is lehet.
A megbízási szerződés és a
Liget Fürdő Kft. alapító okirata
nyilvános és megtekinthető a
város honlapján" - zárta a be
szélgetést a polgármester.

volt közvetlen hatása a leg
több választópolgár életére,
mégis, Közép-Európában a
legtöbben, Magyarországon
járultak az urnákhoz, hogy
kifejezzék véleményüket a
belpolitikáról. A választás
országos eredményeiből az
is kitűnik, hogy az MSZP
kormány a változás akadá
lyává vált.

szemben pedig a választók
teljes bizalmatlansága nyilvá
nult meg. Az emberek, akik
reményt, rendet és biztonságot
akarnak, azok a Fideszben
megtalálják a kiszámítható
ságot, a válság túlélésének
megoldását.

Fülöp Istvánn~ és az intézmény
pedagógusa, Agostonné Farkas
Mária jelentkezett a pozícióra.
Gyomaendrőd képviselő-testü

lete titkos szavazással döntött
és megbízta Ágostonné Farkas
Máriát az intézmény vezetésé
vel. 2009. augusztus 16-i hatály-

képviselő-testület pályázatot
írt ki és szerette volna kineve
zéssei betölteni ezt a posztot.
Az áprilisban bírált pályázatok
közül egy felelt meg formailag a
követelményeknek, ugyanakkor
a testület a hat pályázat bírálata
után, eredménytelennek nyil
vánította azt. Még ekkor dön
tött a testület úgy, hogy vagy
ismét kiírja a pályázatot, vagy
megbízási szerződéssellétesít
jogviszonyt. A fürdő jelenlegi
vezetőjét én kerestem fel, mivel
hallottam, hogy hatékonyan irá
nyít fürdőket az országban. Ezt
követően meghívtuk a testületi
ülést előkészítő bizottsági-elnö
ki értekezletre, itt a tagok előtt

elmondta elképzeléseit a Liget
Fürdőt illetően. A bizottsági
üléseken tárgyaltuk a megbízás
lehetőségét, majd a május végi
képviselő-testületi ülés döntött
és megbízta Kovacsics Imrét,
2009.június l-től, öt éves idő

tartamra a vezetéssel. Miért
nem helyi embert bíztunk

FIDESZ- MCF MUN- LMp·Települések MSZP JOBBIK MDF SZDSZ ROMA KÁS·KDNP ö. PÁRT HP

Gyomaendrőd 1750 565 758 175 32 4 70 68
Szarvas 2485 759 1960 156 67 4 49 115

Békésszentandrás 737 144 451 41 7 1 27 24
Csabacsűd 332 92 162 22 9 1 3 2

Hunya 143 29 37 12 2 1 O O
Kardos 155 15 26 6 O 1 O 5

Kondoros 835 158 163 71 11 1 20 6
Örménykút 75 22 26 6 1 O 2 2

Választókerület 6512 1784 3583 489 129 13 171 222összesen

Domokos László,
Szarvas, Gyomaendrőd,Békésszentandrás,

Kondoros, Kardos, Hunya, Csabacsüd, Örménykút
országgyűlésiképviselője

A Kis Bálint Általános Is
kola és Óvoda vezetőjének a
megbízatása 2009. augusztus
~.5-én lejár, ezért Gyomaendrőd
Onkom1ányzata pályázatot írt ki
a tisztség betöltésére. Az április
15-i határidőig két érvényes pá
lyázat érkezett, az eddigi vezető

Sokan szavaztak a változásra
Köszönöm Békésszent

andrás, Csabacsüd, Hunya,
Gyomaendrőd,Kardos, Kon
doros, Örménykút Szarvas
lakosságának, hogy elmentek
véleményt nyilvánítani. Az
Európai Parlamenti válasz
tások kapcsán bebizonyoso
dott, hogya Fidesz-KDNP
kormányképes erőt alkot, az Annak ellenére, hogy
MSZP-vel és az SZDSZ-szel ennek a választásnak nem

Nyílt levélben érkeztek a kérdések
Ajúniusi képviselő-testületi

ülés napirendjeinek a tárgyalása
előtt, Dezső Zoltán egy nyílt
levelet nyújtott át Vádi And
rásnak. A levélben kérdések
fogalmazódtak meg a Liget
Fürdő új vezetésével kapcso
latban. Szerkesztőségünk meg
kereste a város polgármesterét,
hogy reagáljon a felvetésekre:
"Polgármesterként nagyon fon
tosnak tartom, hogy a város
lakói, az adófizető állampol
gárok érezzék magukénak a
várost, érdeklődjenek a város
ügyei iránt és segítsenek a
döntések előkészítésében. A
város legfontosabb turiszti
kai attrakciója a Liget Fürdő.
A Széchenyi-terv során több
százmillió forint lett felújítás
ra fordítva, azóta évről-évre

több tízmillió forintot költ a
város az üzemeltetésre. Ez
így természetesen nem helyes,
ezért kerestük azt a megfelelő

személyt, aki eredményesen
tudja üzemeltetni a fürdőt. A

--------------------'-
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Adományarászorulóknak

Elköszöntek az iskolától
a Rózsahegyisek

Azáldozatokra
emlékeznek

Hív Fest néven filmes ver
senyt rendez Szarvas, Gyula
és Békés megye önkormány
zata. A fődíj egymillió forint,
ehhez egy kétperces filmet
kell elkészíteni. A beérkezett
munkákról szakmai zsűri

dönt majd, eredményhirdetés
július közepén. Eddig több
mint ötvenen jelentkeztek
a versenyre, az ünnepélyes
eredményhirdetésre július
IS-án, 20.00 órakor kerül
sor a szarvasi Szent István
Parkban felállított színpadon.
Természetesen a nagyközön
ség is láthatja majd az elké
szült filmeket.

Mozi
amegyéről

Helytölténeti gyűjteményt
alakítanak ki Békéssámsonban.
A helyiség egyik sarkába. a te
lepülés melletti mezőgazdasági
területen 1963. június 16-án le
zuhant román személyszállító
repülőgép tavaly ősszel előbá

nyászott roncsdarabjai, az idő

viszontagságait túlélő tárgyi
emlékeit kívánják elhelyezni.

Megyei hírek
Esély

a munkára

Fontos pozíció
Nem csak a pártelnök poszt

járól, de számos fontos tisztség
betöltéséről is döntött a XXIII.
Fidesz kongresszus. A tisztújí
tás során fontos tisztséget kapott
Erdős Norbert, Békés megyei
országgyűlési képviselő, Békés
városának alpolgármestere. A
politikus továbbiakban a pénz
ügyeket ellenőrző Számvizsgáló
Bizottság munkáját segíti. Az
ötfós testület tagja lett még:
Répássy Róbert, Póka István.
Nagy Andor, Nagy Gábor. A
tisztségviselőket két évre vá
lasztották.

Esélyteremtő munkaerő

piaci szolgáltatások címmel
taltottak előadást Békéscsa
bán, az Ifiházban. A program
során olyan Békés megyei ci
vil szel-vezetek mutatkoztak
be, amelyek a hátrányos hely
zetű, vagy megváltozott mun
kaképességű munkanélküli
eket támogatnak, segítik őket

az újbóli munkába állásba. A
Civil Szervezetek Szövetsé
ge. mint fópályázó konzorci
umban Bék~.scsaba Megyei
Jogú Város Onkormányzatá
val, 2009. május 8-án benyúj
tott, HEFOP 2.3.3-09/1.-2009
-05-0019/2.0 .,Esé6;teremtő

munkaerő-piaci szolgáltatá
sok Békés megyében" című

sikeres pályázatának köszön
hetően három hét alatt 260 fó,
munkaügyi központ által re
gisztrált, alacsony iskolai vég
zettséggel, vagy elavult szak
mával rendelkező álláskeresőt

vontak be a munkaerő-piaci

. reintegrációba.

november végére már visz
szaadják a forgalomnak. A
munka több mint 800 mil
lió forintba kerül. A hidat
kiszélesítik, szerkezetét pedig
megerősítik - közölte Fazakas
Orsolya, a beruházást végző
Nemzeti Infrastruktúra Fej
lesztő ZRT. kommunikációs
vezetője.

Marika néni és Hunya Alajos
gyémánt diplomája, Farkas
Istvánné, Pöszike néni arany
diplomája, Halász István tanár
4r pedig a "Magyar Diáksport
Erdemérem" arany fokozata
mellé kapta a város elismeré
sét. Marika néni szokásosan
kedves szavakkal köszönte
meg, hogy ennyi év után is
szeretettel gondolnak a nyug
díjasokra az aktív dolgozók.
Csapóné Papp Zsuzsa és Fe
kete László "Gyomaendrőd

Város Oktatásáért" című ok
levelet kapott. Az eseményen
nem voltak jelen, de rangos
elismerésben részesülhetett
Fülöp Istvánné, az igazgató
nő Teleki Blanka-díjat vehe
tett át Budapesten és Dubis
Ferencné, aki az Oktatási
és Kulturális Minisztérium
Szolgálati Emlékérmében
részesült.

bocsánatot kért, annak da
cára, hogy nem tudott erről

a döntésről. Kötelességének
érezte a bocsánatkérést, mint
az intézmény felelős vezető

je és saját morális alapja is
erre késztette és erre kérte
a tagintézm~ny vezetőjét,

Cserenyecz Evát is, aki a
döntést hozta. A nyílt levélben
megjelentek nem feleltek meg
a valóságnak, amivel erkölcsi
kár érte az intézményveze
tőt. A fent leírtakat az áprili
si képviselő-testületi ülésen
készült videó- és hanganyag
is alátámasztja.

Múlt havi számunkban
megjelent egy nyílt levél,
amiben támadták a Kis Bá
lint Általános Iskola és Óvoda
vezetőjét, Fülöp Istvánnét.
A szerkesztőségünk jobban
utánajárt a dolognak. Kide
rült az igazgatónőnek nem
volt tudomása arról, hogya
nagymamák nem mehetnek be
az Anyák Napi rendezvényre
(ahogyan a cikkben megje
lent). Amikor tudomására
jutott, hogy egy internetes
fórumon is beszédtéma az
ügy, akkor ezt jelezte az
áprilisi képviselő-testületi

ülésen, ott nyilvánosan is

Felújítási munkák miatt
lezárták a Hármas-Körös
hídját. A forgaimat ponton
hídra terelik a munkálatok
idejére, súlykorlátozás nincs.
A hídnál jelzőlámpa lassít
ja a forgalmat, torlódásokra
lehet számítani. A híd teljes
felújítása 2010. szeptember
elsejére fejeződik be, de idén

Az önkormányzat hagyo
mányt szeretne teremteni
azzal, hogy ezután nem a
Városházán, hanem évente
a város iskoláiban váltva
rendezik a pedagógusnapot.
Ezt a rendszert a gimnázium
kezdte, idén június 2-án. Az
ünnepség dr. Kovács Béla
igazgató üdvözlő szavaival
kezdődött. Az iskola diák
jai műsorral köszöntötték a
nyugdíjas pedagógusokat, a
helybéli iskolákból érkezett
vendégeket és saját tanáraikat.
A műsort Bernáthné Butsi
Erika tanárnő, az énekkart
Kuttenberg Anikó tanárnő

tanította be. Az alkalom szép
része volt, amikor a pedagó
guspályán kiválóan teljesítő

tanárokat kedves szavakkal
és oklevélleljutalmazta Várti
András, Gyomaendrődpol
gármestere. Solymosi Jánosné,

Öntsünktisztavizetapohárba

Pedagógusnap másképpen

Nehezebben lehet
elhagyni a városta mozgásukban korlátozott

személyekhezjutatták el a
csomagokat. Az önkénte
sek is tevékeny szerepet
vállaltak az eseményen,
a kiosztásban segítettek,
valamint az adminisztra
tív munkák ellátását sem
tudtam volna ellátni nélkü
lük, hiszen nekem szigorú
számadású kötelezettségeim
voltak. Fontosnak tartom
kihangsúlyozni, hogy ez
egy pártoktól független
adományozás volt és na
gyon remélem, hogya jö
vőben is segítséget tudunk
nyújtani azoknak, akiknek
ajövedelmi helyzetébőlfa
kadón szüksége van az ilyen
támogatásra - tette hozzá
az önzetlen segítő, Vaszkó
Sándorné.

versenyeken az első hat kö
zött értek el helyezést: László
Loretta, Nándori Nándor. Az
év sportolója kitüntetést és a
vele járó kupát Nándori Nán
dor nyerte, aki többek között
Békés megye válogatottjának
tagjaként országos bajnok lett
4x800 m-es váltófutásban.

.
át a csomagokat.

Vaszkó Sándorné, az ese
mény szervezője elmondta,
hogy 145 gyomaendrődi

család kaphatott a segély
bőI. Tíz kilogramm lisztet
osztottak ki családonként,
de ahol négy, vagy több
gyermeket nevelnek, ott a
dupláját kapták. - Az elsők

között állt az ügy mellé, il
Ietvefővédnökséget vállalt
Válji András, városunk pol
gármestere. Továbbá kö
szönetet szeretnék mondani
Gellai Imrének, aki az ér
kező adomány szállításában
segített számunkra. Köszö
net illeti a Gyomaendrődi

Önkéntes Tíízoltó Egyesiilet
elnökét Szilágyi Sándort és
két lelkes fiatal tüzoltót;
Varga Zoltán és Antal Gyula

elnöke gravírozott tollal és
oklevéllel jutalmazta a kitű

I)ő tanuló ballagókat: Gonda
Evát, László Lorettát, Liszkai
Máriát, Szentpéteri Balázst
és Tokai Kingát. Oklevelet és
gravírozott perselyt kaptak
az Önkormányzattól azok a
nyolcadikosok, akik országos

Virágesővel köszöntötték
a hozzátartozók. a ballagó
nyolcadikosokat az endrődi

ligetben. A rendkívüli szép
ségű· természeti környezet
ben megtartott ünn~pségen
Szabó Balázsné az Ugyren
di, Oktatási, Kulturális és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Június 4-én kerültek ki
osztásra azok az EU-s élel
miszercsomagok, amelyek
a gyomaendrődi rászoru
ló lakosságl)ak nyújtottak
segítséget. Aprilis elejétől

tartott a szervezés, amit a
Katolikus Karitasz-szal
karöltve a Mezőgazdasági

és Vidékfejlesztési Hivatal
. szervezett. Azok vehették át

a csomagot, akik - aktívak
és nyugdíjasok egyaránt - a
hivatalos jövedelemkorlát
szerint jogosultak voltak
rá. A jelenlévőkhöz levelet
intézett Iványi László tb.
kanonok, endrődi plébános,
aki a szeretetről és az egy
másra való odafigyelésről

küldte el gondolatait. Az
érintettek hálás szívvel,
illetve köszönettel vették

_L- _
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Kultúra

Augusztus l. 18 óra Gyo
mai Tájház - Táncház
és kemencés lángossütő

bemutató
Belépő 250 Ft

Tavaly a gyomaendrődi

református templomban bű

vö1te el a hallgatókat, idén
a Katona József Művelődési
Központban aratott osztatlan
sikert. Horgas Eszter világ
hírű fuvolaművészről van
szó, aki most egy kvartett
élén adta elő komolyzenei
produkcióját. Amennyire
az idő engedte, megpróbált
egy zenetörténeti áttekintést
adni, tette ezt szóban és per
sze a muzsika nyelvén. A
személyes kedven J.S. Bach
tól Rimszkij Korszakov-ig
széles volt a zenei paletta.
A művésznő személyes él
ményeivel sem fukarkodott.
Elárulta, múlt évben annyira
megragadta Gyomaendrőd

varázsa, hogy a könyvében
is írt róla.

Virtuóz
előadás

Augusztus 20-21. Beth
len Gábor Szakképző

Iskola Ipari tagozatá
nak udvara - Agusztus
20--i Sokadalom és XI.
Nemzetközi Halfőző

Verseny

Július 15. Gyomendrőd

XXXVI. Tour de
Hongrie Biciklis Kör
verseny

Program
ajánló

Augusztus 7. Gyomaend
rődi Liget Fürdő - XIII.
Nemzetközi Volkswagen
"BOGAR" Találkozó

Július 17. 16 óra Endrődi

Közösségi Ház - Civil
Fórum. Téma: Civilek
szerepe a ~ékés Megyei
Muzeális Ertékek meg
őrzésében

3. helyezés
Botos szóló:

Baráth Beáta - 3. helyezés
Pompon szóló:

Knapcsek Kitti - 2. helyezés,
Baráth Beáta - 3. helyezés

Pompon páros tánc:
Arnótszky Judit-
Baráth Beáta - l. helyezés

Kadett korcsoportban, pom
pon szólótáncban:

Csányi Vanda: lY. helyezés

Fürdőben, majd egyéb fesz
tiválok kísérőrendezvényeként,

ez évtő! öná11óan már a Gyomai
Tájházban kapott he!yett, ahol
úgy érezzük, hogy megtalál
tuk a legideálisabb helyszínt
- mondta Szujó Zsolt a sikeres
rendezvény után.

Ha már szóba került a hely
szín, akkor érdemes megje
gyezni, hogy a Gyomai Tájház
a helytörténet bemutatása mel
lett a hagyományos kézműves
mesterségek megismertetését
tűzte ki céljának. A tájház
nem csupán kiállító helyként
fog működni, hanem otthont
ad különbözőbemutatóknak,
múzeumpedagógiai foglalko
zásoknak és mint közösségi
színtér a város kulturális ren
dezvényeinek is helyet biztosít.
Az ide kötődő programsoro
zat is mutatja, hogy ez egy élő

tájházként szeretne működni,

ahol elődeink tudását nemcsak
tablókon és a régi tárgyakon
keresztül mutatja be, hanem a
gyakorlatban is. A berendezett
tájház teljes pompájában au
gusztus 20-án lesz látható.

Volt ok a mosolygásra

Polónyi Vivien, Kis Viktória,
Arnótszky Judit, Polányi Aliz
Versenyszámaik
és eredményeik:

Botos menettánc:
3. helyezés

Összetett versenyszám:
3. helyezés

Botos miniformáció:
2. helyezés

Pomponos miniformáció:

amarhapörköltet kóstolták,
miközben a sarkadi Fekete
Rózsa, később a békéscsabai
Berbécs, míg zárásként a' há
zigazda Suttyomba zenekar
"húzta el a nótánkat". Este
táncház zárta a nagyszabású
programot.

- A fésztivál teljes címe:
Együtt a Kárpát-medencé
ben, amely azt szimbolizálja,
hogy a Kárpátok-Euró régió
sokszíníí nemzetiségének kultú
ráját egy rendezvény keretében
mutatjuk be a közönségnek.
A fesztiválon az eddig eltelt
esztendőkben közel 50 zenekar
vett már részt, köztük számos
autentikus zenekar. A ftszti
vál éveken keresztül kereste
a helyét, kezdetben a Liget

mint kulturális örökség, pedig
életkortól független. A verőfé

nyes napsütésben a gyerekek
gólyalábaztak, az idősebbek

2009. május 31-én és június
l-jén Bükön került megrende
zésre a lX. Magyar Mazsorett
Bajnokság. A gyomaendrődi

Színfolt Mazsorett Csoport senior
korosztályban versenyzett. Az
együttes II kategóriába neve
zett, ebből nyolc kategóriában
dobogós helyezést ért el.

A lányok névsora: Nyíri Dóra,
Hajdú Tímea, Knapcsek Kitti,
Baráth Beáta, Fülöp Zsanett,

papírmerítő-mesterség forté
lyait. A gyerekek nagy örömére
olvasztott cukorból nyalókát és
csavart cukrot készített Pájer
Sándor. Délután Várfi András,
Szujó Zsolt a rendezvény szer
vezője, illetve dr. Szonda István
köszöntötte a szép számmal
megjelent közönséget. Múlt,
jelen,jövő. Ezt a hármast emlí
tette beszédében településünk
polgármestere és ha körülnéz
tünk, a megállapítás egyértelmű

igazolást nyert. Pár hónapos
csecsemővel ugyanúgy Iehe
tett találkozni, mint városunk
idősebb lakóival. Anépzene,

Hagyományainkat ápoltuk
VlI/. Suttyomba Népzenei Fesztivál

Országos versenyen
a Színfolt Mazsorett Csoport

A felújítás alatt álló Gyo
mai Tájház, amely a nyár vé
gére készül el adott otthont a
nagyszabású rendezvénynek.
Délelőtt 10 órától kézműves be
mutatókon ismerhették meg az
érdeklődők a kovácsmesterség,
a fazekasság, a kosárfonás, a

megjelent Mesélj Európa!
c. cikk végéről - atechnika
ördöge miatt - lemaradt az
angol nyelvi verseny döntős

csapatainak a felkészítője:

Szediák Réka.

Következő lapszámunk
szeptember 5-én fog megje
lenni. Kellemes nyarat kíván
Önöknek a szerkesztőség!

Körösmenti Táncegyüttes tánco
sai is színesítették a műsort. Az
előadássorán minden évfolyam
megmutatta tudását egy-egy
színpadi koreográfia keretein
belül. A táncosok talpalávalóját a
Körösmenti Táncegyüttes állan
dó kísérő zenekara a Suttyomba
együttes biztosította.

jellemezték a fesztivált. l
éves kortól a 80 éves "szelíd
motorosig" elég széles volt
a rendezvényen résztvevők

életkora, egy közös dolog
volt mindenkiben: a szabad
ság szeretete. A Simson és a
Harley-Davidson is megfért
egymás mellett csakúgy, mint
a bőrfelszerelésben feszítő és
a fürdőnadrágra vetkőző. A
program a csúcspontj ához
akkor érkezett, amikor mo
toros felvonulás, később pedig
- többek között - az AB/CD
tribute banda szórakoztatta
az egybegyűlteket.

Csodaszámba menő mo
torok, telített sörsátor és
rock&roll-t zúzó bandák

A XVII. Ghost's Biker
Party-nak a gyomaendrődi

Liget Fürdő adott otthont
(nem először). Aháromnapos
rendezvényen töménytelen
mennyiségű benzin fogyott,
mivel motoros felvonulás is
szerepelt a programban. A
néha marcona külső mögött
családapák, nagypapák so
rakoztak, aki nem ismeri
őket könnyen az első benyo
más alapján ítélt.

Tisztelt Olvasók!

Számot adtak tudásukról
Néptánc Évzáró Műsor

Csodamotorok a városban

Júniusban került megren
dezésre a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Néptánc tanszakos növen
dékeinek évzáró műsora. Az
eseménynek a Katona József
Művelődési Központ adott
otthont, ahol a néptánc tan
szakos növendékek mellett a

Kérem Önöket, ameny
nyiben rendelkeznek olyan
·recepttel, ami városunk ha
gyományos ételeinek elkészí
tését mutatja be, akkor osszák
azt meg szerkesztőségünkkel,

egyúttal a Gyomaendrődi

Hírmondó olvasóival. Hát
ha kisütünk együtt valami
finomat!

Az előző számunkban

AUTÓSIS 'üL..,

folyarnal:o.an indulnak.

.Jelent:kezé!i:
30/205-31-64

info@soforsuli.hu
www.soforsull.hu

Tanfolyamok:
A, B, C, CE é!i M
ka~egóriákban
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INTENZÍV TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár

és moped kategóriában!
Beiratkozás:

Gyoma, Kossuth u. 18.
n1inden kedden és csütörtökön f7-tő! 19 óráig.

Telefon: 06-30/402-58~78

Tanfolyam időpontja:
2009. július 9. (csütörtök) 17 óra

Endrődön: EndrődiKö:::össégi Há:::, Gyomán: Kossuth utca 18.

GYOMASZOLG IPARI PARK K
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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Az Invitel nyári ADSL akciójában már havi ért internet hozzáférést kaphat próbahónappal* és 1 év hűségidővel!

Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth lajos u. 28. (1. sz. Postahivatal udvarában)
Időpont: szerdánként 9-16 óra között

A Személyes Ügyfélkapcsolati Napon kívül a békéscsabai Telepontunkban (Csaba Center) is várjuk
ajánlatunkkal.

1288
www invit I.hu

Az akció 2009. március l-jétől visszavonásig érvényes, és kizárólag lakossági ügyfelek vehetik igénybe. Az akció további részletei Telepontjain

kban, il 1288-as infóvonalon és www.invitel.hu-n ..:; Próbahónap az aktiválástól számított 30 nap, mely időtartam alatt az előfizető bármikor

kötbér fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja a szerződést. Ahüségidő apróbahónapot követően, az aktiválást követő 31. napon indul.
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Kultúra - Sport

Díjeső és színes programok
Kis Bálint Napok

a Mraucsik-Tímár duó szol
gáltatott- a Szmola Zoltán
által készített finom paprikás
krumplit jó étvággyal elfo
gyasztottuk. Nagy örömet
szerzett a Tulip'ános Ovoda
is miIsorával. Elményekkel
gazdagon tértünk haza a ren
dezvényről.

Foglár Mihályné

Már rotyog az étel

elfoglalását követően a kós
tolgató vendégeink is találtak
elfoglaltságot maguknak. Fi
gyelemmel kísértük a főzés i
előkészületeket, megtekintet
tük Szonda István néprajzos,
muzeológus kiállítását, a
Színfolt Mazsorett csoport
műsorát. Majd dél körül vi
dám nótaszó mellett -melyet

A gyomaendrődi Térségi
Szociális Gondozási Központ
ellátottai és munkatársai
május 30-án részt vettek
a VII. Nemzetközi Papri
káskrumpli-főzőversenyen.

Három csoport is indult a
versenyen ésjó helyezéseket
értek el a különböző főzési

kategóriákban. A főzőhelyek

Mester és tanítványai

Finom étekben nem volt hiány

Karnyújtásnyira a feljutástó
A város női kézilabdacsa- találkozókat, a tabella második dobogó a cél. Büszkék lehetünk

pata az 5. helyen végzett a helyére is felkerü1tünk, de a leg- az idei szezonra, természetesen
200S/09-es Megyei I. osztályú erősebb csapatok ellen vívott az előforduló hibákat ki kell
bajnokságban. A Lakatos Ti- meccseken, ha keyéssel is, de javítani.
bor irányította csapat, csupán alulmaradtunk. Igy néhány - Mennyire erős az után
két pont hátránnyal végzett ponttallecsúsztunk a feljutást pótlás, hiszen ők adhatják a
a még feljutást érő második érő második helytől- kezdte az bázist a felnőtt csapatnak?
helytől. értékelést Lakatos Tibor. - Az egyesületünk jövője

- A bajno 'ság elejét kezd- - Ki lehet-e emelni valakit függ attól, hogy rendelkezik-e
tük talán kicsit gyengébben, a a csapatból? kellő utánpótlással. Bátran ál
pályaválasztói jog felcserélése - A mi csapatunkra nem az a líthatom, hogy erre nagy hang
miatt, öt idegenbeli mérkőzés- jellemző, hogy kiemelkedő játé- súlyt fektetünk, mivel szinte
sel kezdett a csapat. Az első kosokra épülne, hanem összeko- komplett csapatok hagyják el
két bitumenes pályán játszott vácsolódott gárdaként, mindig az a várost egy-egy tanév végén'.
mérkőzésen, mindössze egy egységes csapatszellem vezetett Ifjúsági csapatunk a megyében
pontot szereztünk. Az őszi sze- minket a győzelemhez. 2. helyen végzett, a serdülők 4.
zon második felében a csapat - Nem sikerült a dobogó- helyezettek lettek. Utóbbi azért
játéka magabiztosabbá, ered- ra kerülni, mennyire csaló- lehet érdekes, mert itt amegye
ményesebbé vált. Hazai mérkő- dott? összes NB-s csapata szerepel a
zéseinket simán nyertük, így a - Elkesederésről nem tudok bajnokságban, úgymint a Bé
félidőben a4. helyen végeztünk. beszélni. Hazai meccseinket, késesabai Előre, vagy éppen az
Ezeknek az eredményeknek a egy kivétellel megnyertük, a Orosháza. Rajtuk kívül foglal
tükrében a bajnokság végére bajnoktól egy góllal kaptunk kozunk alsó tagozatosokkal is,
dobogós helyezést tűztünk ki ki. A csapategység, az ambíció akik még nem versenyeznek,
a csapattal közösen, a tavaszi töretlen maradt és ha idén még. de már tanulják a kézilabda
forduló elején sorra nyertük a nem is,jövőre mindenképpen a csínyját-bínyját.

Mások a kézügyességüket az
asztaliteniszben, a zsinór- és
kosár1abdázásban kamatoz
tathatták. Délután a Város
történeti VetéIkedőrekerült
sor a Hősök úti épületben.
Három iskola, különböző

korosztályú csapatai mér
ték össze szellemi tudásukat.
Amíg a csapatok az írásbeli
feladatokat oldották meg,
aqdig dr. Szilágyi Ferencné
"Edesanyám nyelve" címmel
előadást tartott az endrődi

tájszavakról. Az általános
és középiskolás versenyzők

verset mondtak, népdalt éne
keltek, indulót írtak, valamint
városunk lehetséges jövőbeli
arculatát ismertették.
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Bírtatüdővel

Jókedv a köbön

A Kis Bálint-próbának
Gyomaendrőd utcái, terei
adtak helyet, majd a Diák
önkormányzat közgyűlése

zárta a harmadik nap délelőtti

programját. A családi délutá
non a diákok által készített
szebbnél szebb alkotómunkák
kerültek eladásra, akárcsak a
szakács nénik sütötte lekváros
kiflik. Volt tornabemutató és
zsákbamacska, közös játék és
mindenfajta sport diáknak,
szülőnek egyaránt. A Kis
Bálint Napok méltó zárása
ként vastaps fogadta a "Meg
a sztár" gála szereplőit.

Szerető Józse( Rózsahegyis
ötödikes is tagja volt annak a
magyar sportdelegációnak,
amely Varsóba utazott a lY.
Nemzetközi Gyermek Atléti
kai Versenyre. Egyedül kép
viselte Békés megyét a 36 fós
magyar válogatottban. A varsói
Testnevelési Egyetem atlétikai
stadionjában 8 ország sportolói
részvételével tartott tomán a
magyar csapat második, Józsi
pedig 1000 méteren bronzérmes
lett. Edzője Vaszkán Gábor.

diákolimpián is tovább
öregbítették városunk
hírnevét, akorosztályos
összecsapáson a megyéből

a legszorgalmasabbnak a
mieink és a szarvasiak bi
zonyultak hét-hét arany
éremmel.

fiatalok teljesítményében,
hiszen egyedüli külföldi
csapatként második helyen
végeztek a tornán. Jutott
idő azért az aktív pihenés
re is, a futballisták voltak
városnézésen Frankfurt
ban, és ha már ott voltak az
Eintracht Frankfurt sport
arénáját is megtekintették.
Kívánjuk a tehetségeknek,
hogy záros határidőn belül
már futball-felszerelésben
lépjenek pályára, akár egy
német bajnoki meccs kere
tében.

a napon került átadásra.
Az ünnepség tovább foly

tatódott a Fürst Sándor utcai
Rendelőintézet előtt, ahol a
Szülőföld Baráti Kör kezde
ményezésére "Nemzedékeket
gyógyítottak Gyomán" em
léktábla elhelyezésére került
s6r. Köszönet illeti: Dr. Szil
ágyi Ferencné, Eszter néni és
Kovácsné Nagy Katalin tanár
nőket szervező munkájukért.
Egykori orvosaink tis.zteletére
elhelyezett emléktábla ava
tását Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, valamint a
Kis Bálint Altalános Iskola és
Óvoda is támogatta, segítette.
Dr. Frankó Károly ismertette a
táblán szereplő orvosok életút
ját, munkásságát. A személyes
hangulatú megemlékezésen,
szinte megelevenedtek maguk
az orvosok és azok a korszakok
is, amikor ők törődtek a vá"ros
lakosainak az egészségével.

Név szerint: dr. Szilágyi
Ferenc, dr. Sallai László, dr.
Pikó Béla, dr. Bartha Gusztáv,
dr. Szerb György, dr. Vincze
Endre

A kollégákat méItatta
dr. Frankó Károly

A második nap a fantá
zia és a kreativitás nevében
zajlott. A kézműves dél
előttön kis- és nagydiákok
gyöngyöt fűztek, üveget és
kavicsot festettek, papír-, tex
til- és fajátékokat készítettek.

A Körös Kajak SE to
vábbra is kiválóan szerepel
a különböző megmérette
téseken. A gyomaendrődi

kajakosok már erősen a
szezonban járnak, így
egyre több a versenyzési
lehetőség. A Tisza régió

Még tavaly érkezett a
meghívás a Gyomaendrődi

FC ifi-csapatához, hogy
idén júniusban szeretet
tel várják őket testvérvá
rosunkban, Schöneckben.
Nem afféle nyári kirándu
lásra érkeztek a focisták,
hiszen a Helmut DUX
Turnier futballtornán kel
lett bebizonyítani, a ma
gyar futballisták ebben
a korosztályban még fel
veszik a versenyt a nem
zetközi csapatokkal. Nos,
nem is kellett csalatkozni a

Az idei Kis Bálint Napokat
2009. június 8-tól június !o-ig
rendezte meg az intézmény.
A megszokott emlékünnep
séggel kezdődött az első nap,
ahol az irodalmi színpad és
az énekkar adott színvona
las műsort. 2009-ben Kónya
Márta tanárnő kapta meg a
Kis Bálint-dijat, a pedagógus
elmondta: ,,Nagy megtisztel
tetés számomra, hogy aktív
tanárként, elsőként részesül
hettem ebben az elismerésben.
Nem tettem semmi rendkívülit,
csak tettem a dolgom. Úgy,
ahogyan pedagógus édes~

anyámtól, keresztanyámtól és
kiváló tanáraimtól: Belanek
Ottónétól és Darvas Tibortól
tanultam. Egész életemben
erre a hivatásra készültem,
soha nem bántam meg, hogy
ezt a pályát választottam". A
diákok közül Hunya Gréta,
végzős diák részesült a kima-

asló elismerésben.

Hunya Gréta

Az év tanára Dinya Lívia
lett, míg az év diákja Nagy
Bence 7. osztályos tanuló.
Az év szülője díjat Soczóné
SzeretőZsuzsanna kapta. Az
év legjobb közössége díját pe
dig a 7.b osztály érdemelte ki,
Palicskáné Szegedi Katalin
"gyúrta össze" őket igazi
közösséggé. A Darvas Tibor
Emlékverseny próza- és rajz
díjazottjainak jutalma is ezen

Hét aranyat lapátoltakössze

Ezüstös testvérváros

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-fümentesítés
• elhagyott telkek rendbetétele
• facsemete ültetése, park- és erőtelepítés

• szántás, rotálás, magágy-előkészítés, fümagvetés
• veszélyes és egyéb fák vágása, metszése, permetezése
• vízi létesítmények (stég) építése

Hermann Mihály
20/388-2263

hermannkert@fibermail; fax: 66/610-419

MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd. Kossuth u. 34.

-papíráru. irodafelszercks -a.i~lndékok. illatszerek
-nyomtatványok -bizsu
-játék, strandcikkck -tenymásolás
-fürdömedcncék -iratfüzés

Indul a szezon, strandcikkek kedvező liron!
Avon és Oriflame termékek heti rendeléssel!

Személybiztonsági szolgáltatást,
vagyonvédelmet, magánnyomozást,

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

hermannkert@fibermaíl.hu; fax: 66/610-419.
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Gyomaendrőd,2009. június 26.

KÖZALAPiTVÁNY GYOMAENDRÖD VÁROS KÖZGYŰjTEMÉNYEIÉRT KÖZHASZNÚSÁG I JELENTÉSE 2008. ÉVRÖL
adatok E Ft-ban

Fazekas Péter
vezérigazgató

Nagyné Pintér Ágnes
területi vezető

Gyomaendrődi Hírmon
dó közéleti havilap.
Kiadja: Katona József Mű
velődési Központ, Endrődi

Táj ház és Helytörténe
ti Gyűjtemény. Engedély
s;;ám: 163/0613-1/2007;
Felelős kiadó: dr. Szonda
István. Szerkesztő: Varjú
Zoltán. Grafika és nyom
dai előkészítés: .ürti Csa
ba, (70) 275-5673, ww
agstudio.hu: &erkesztő

ség: 5500 Gyomaendrőd,

Szabadság tér l. Telefonl
fax: (66) 581-237, elektro
nikus levél: hirmondo@
gyomaendrod.hu. Hirde
tésszerve:;;és: Varjú Zoltán,
telefon: (30) 349-63-66.
Terjeszti: Fazekas Jánosné
vállalkozó, telefon: (30)
481-52-32.

kocsi lábzsákkal, újszerű

állapotban és sötétzöld,

mózeskosaras babakocsi.

Nagyon olcsón: bébikomp,

hálós babajáróka, AVENT
mell szívó, EU-s szabvány

nak megfelelő babahordo

zó (autós gyerekülésnek is

használható) újszerű álla

potban eladó. Érdeklődni:

20/203-30-77

(Lakossági apróhirdeté
süket egységesen 500/0
rintért közöljük maximum
400 karakter te/jede!em
ben. Ké/jük, hirdetésük
szövegét és dijátjuttassák
e! szerkesztőségünkbe:

Gyomaendrőd, Szabad
ság tér 1.)

,

Oklevélben része- Javaslatok Adományo-
Az oklevél ado-Oklevél síthető személyek, benyújtá- zásrói szó- mányozásának

megnevezése civil szervezetek, sának ha- ló döntés
időpontja

intézmények köre tárideje időpontja

"Gyomaendrőd Az idős emberek· Szociális Munká-
Város Időseké- ellátásában, ápolá- 2009. 2009. sok Napján
ért" kitüntető sában résztvevősze- október Ol. október 29. Idősek Karácsonya

oklevél mélyek, szervezetek 2009. december

. . .. "

FELHívÁs!
A Magyar Vöröskereszt 2009. júliusll-én, szombaton országszerte egész napos adománygyüjtés szervez

közterületeken. Hazánk legnagyobb karitatív szervezetének önkéntesei közel 40 városban visznek hordozható
perselyeket az utcára. hogy az így beérkezett pénzadományokból támogassák a rászorulókat.

Ehhez az akcióhoz csatlakozik Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Területi Szervezete is július ll-én 8-11
óráig a Pásztor J. úti piactéren és környékén.

A gyüjtést a MVK GyomaendrődTertileti Szervezet Önkéntesei végzik egységes megjelenéssel (vörös
keresztes póló, vöröskeresztes emblémával ellátott perselyek).

A beérkezett pénzadományokból élelmiszer vásárolnak, amivel a helyi rászorulókat támogat
ják.

Az Önkéntesek - akik ruházatukon a Magyar Vöröskereszt jóllátható lógóját viselik majd - kizárólag
a közterületeken tevékenykednek.

Tisztelettel kérjük. aki teheti, adományával segítse a rászorulókat.

Közlemény
1. Achil11ll. és Damjanich ll. sebességcsökkemő küszöb kialakítása
Mindkét utcában megvizsgáltam a .,fekvőrendőr" elhelyezésének a lehetőségét. Az utcák forgalma alacsony. átmenő
forgalom szinte nincs. A szabályszerűen kiépített sebességcsökkentő küszöb is károsítja a rajta áthaladó jám1üvek
futómüvét. A fenti utcákban nem javaslom a sebességcsökkentő küszöb kihelyezését!.
2. Hősök ll. Kossllth.Rákóczi ll. közötti szakaszán .. Megállni tilos' 'jelzőtábla
A helyszínt megvizsgálva megállapítom. hogy a táblára szükség van közlekedésbiztonsági szempontból. A Sikér ABC
nagy forgalmú bejárójának és a Rákóczi u. kereszteződésének rálátási háromszögét takarnák az ezen a szakaszon
megálló autók. Balesetveszélyesnek minősítem!

Tisztelt Véradók! Tisztelt Lakosság!
A Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődön3 alkalommal szervez véradást a nyár folyamán.
Gyoma városrészen a Katona József MűvelődésiHáz ad helyet rendezvény ünknek

2009. július B-án 8- 11.30 óra és
2009. július 20-án 8- 11.30 óra között.
Endrőd városrészen a Közösségi Házban

2009. augusztus 24-én 8- 10.30 óra között.
Személvi igazolvánvát és TAJ- kártváját feltétlenül hozza magávál!

A vöröskereszt minden régi és új véradót szeretettel vár!
Segítsen, hogy segíthessünk!

Apróhirdetés

Tisztelt Szülőkl
Nyári iskola, általános

iskolásoknak! A szünidő

alatt előkészítő, ismétlő,

gyakorló, fejlesztő, felzár

kóztató, tehetséggondozó,

pótvizsgára, középiskolai

felvételire felkészítő foglal

kozások indulnak. A foglal

kozások heti rendszeresség

gel zajlanak. Heti számuk

(problémától függően) I-3.
Igény szerint házhoz is ki

megyek. Solymosi Sándor,

tel: 06/30 856-3218

TovabbllDformaclO: Gyomaendrod Varos Polgarmesten Hivatala,
Gyomaendrőd,Szabadság tér.l; Tóthné Rojík Edít, Tóth Kata/ín Tel: 66/386-122

MEGHÍVÓ

FELHívÁs
GyomaendrődVáros Önkormányzatának Képviselő-testületea 12/1991. (X. 30.) KT számú

rendeletének 2007-es módosításakor döntött arról, hogy "GyomaendrődVáros Önkormányza
tának ElismerőOklevele"-t alapít az alábbi kategóriában:

• "Gyomaendrőd Város Egészségügyéért" kitüntető oklevél

Gyomaendrődváros polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a )009-es év elismerő okle
veleinek kate2:óriáit. a javaslatok benyújtásának határidejét. az oklevelek adományozásának
idő12ontiát·

A hajdani nagylaposi és varjasi iskolák tiszteletére
2009. augusztus l-jén (szombaton) 10 órai kezdettel

EMLÉKMŰAVATÁST
szervezünk. amelyre ezúton i's tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk mindenkit. aki valaha Nagylaposon

és Varjason élt és itt járt iskolába. Hívjuk és várjuk kedves tanítóinkat, akik annak idején oly sok viszontagság
ellenére is vállalták a tanyai gyerekek tanítását, nevelését. Hívjuk és várjuk mindazokat, akik munkájukkal
és adományaikkal segítették az emlékmü állítás szervezését.

Elérhetőségeink:

Gubucz Béláné Földvári Erzsébet: 66/610-682
Lovászné Habzda Irén: 661284-949
Szunyog Antalné Kulik Marika:

levélben: 5500 Gyomaendrőd, Hunyadi u. 25.
személyesen: \1étfőtől-csütörtőkig 8.00-16.00ór~ig, a Fő út 5. sz. alatt

Fülöpné Takács Agnes: 30/547-69-37, illetve agnes.takacs55@gmail.com

Nagy Sándor. útügyi referens

Eladó BÉ-GÉ GO ?

funkciós sötétkék baba-

/

Fenntartási. működési célú
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Sorszám

Vádl András. polgármester a júniusi képviselő-testületi ülésen beszámolt arról, hogy tárgyalásokat
folytatott a Gyomai Kner Nyomda vezérigazgatójával a nyomdamúzeum ügyében és a korábbi személyi
feltételek biztosításon túl. évi l-U millió forintos ajánlatot tett a bérlésre. Lapzártánk előtt érkezett a
Gyomai KJler Nyomda közleménye: -

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket arról, hogy július közepétől ismét kinyit a gyomai Kner Nyom
daipari Múzeum a hétvégén és a munkaszüneti napokon, a 2009. szeptember 30-ig terjedő időszakban.

Az általános gazdasági válság egyik nagy vesztese a nyomdaipar. Csökkent a megrendelők száma és a
megrendelések mennyisége. Ezért kényszerültünk a múzeum költségeinek csökkentésére. A privatizáció
óta a tulajdonosok több mint 100 millió forintot költöttek a múzeum fenntartására.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a munkahelyek megőrzése mindennél fontosabb a nyomda szá
mára is. A magyar kultúrkincs szerves részét képező múzeum müködtetéséhez az elmúlt másfél évtized
ben semmiféle állami támogatást nem kaptunk. A Gyomai Kner Nyomdán kívül a költségeket a személyi
Uövedelemadó egy százalékos felajánlásai, valamint néhány tárgy beszerzésére és helyreállítására elnyert
kisebb pályázati összegek fedezték. 2002-ig a békéscsabai Kner Rt. is hozzájárult a fenntartáshoz.

A múzeum támogatására jött létre a Kner Múzeum és Könyv Alapítvány.
Azok a magánszemélyek és intézmények, akiknek velünk együtt szívügye a múzeum nyitva

tartása, illetve annak bővítése, valamint a gyüjtemény gyarapítása- az alapítvány támogatásával fejezhetik
ki ebbéli szándékukat. Számlaszám:

Kner Múzeunl és Könyv Alapítvány
10402609-26012582-00000000

I.. Kiállítások és rendezvénye 
Allandó kiállítások:

Vidovszky Bcla testményei és szemelyes emlékei
- Coriní Margit. a parizsi ~jszaka lestöje
- Nép es történelem IlIessy Péter gratikaín

Pásztor Janos szobrai a Magyar Nemzeti Galáíából
Időszaki ki:lllitások:

- (, ;;;

I. A kiiltségyeté.<i támogatás felhasználása
Az abpítvány központi költscgV~l~si tamogatásban nem r~szesi.il.

2. A V:lgyon fclhaszn:Uás:.ival k~pcs-Ol:ltos kimutatás
A Közalapítvany vagyona a Gyomoendröd. Kossuth út II/I. sz. olani 116. helyrajzi Sl.imú ingatlan
4. A ci~lszerinti juttat1sok kimutatása
A közalapilV".\nynak nem Iciadata a cél szerintijulIalas. igy Icnmillása óta ilyen lelodaloll1em lalol1 d.
5. A központi J.:mtsmet~siszervekt,öl, a7. elkülHnített állami pénz.alaptól. a helvi Cinkormányz.attbl. a kisehbségi települési finkorm:ínV7..attilJ.:.l
települési Önkormányzatok t:írsulásától és mindezek szerveitöl 1.::100" t:Jmogat<Í.-C\ok mért~ke

Gyoma~ndröd V~ros Onkonnányzat K~pvisdö-tC'tüleh~. mim alapító bizlOsította a ll1üköd~s lcl1":leieiL
Mliködési költse'gre 2.040 millió Ft tamogotast kapluok.
Szakmai fdadatokrn a Civil szervezetek paly:Í7.>l1i alaplól400 ezer FI ümogatasbon részesültünk.
6. A kÜzhasznú szervezet vezctö tisztshviselöinek nyújtott jutt:ltások trtéke. iUetvt?' iisszege
A küzalopítvány kuratóriumi elnöke 200S. évben bruttó 70000.-Ftlhó szakmaíszervezésért é, tanáes:ldasért jaró diiat kopon. A kuratóriwn tagjai és a
Fdügydö Bizott.ság tagjai az al;ipitvány fennállása úta scm anYJgi ~m h.:mll..~ZJ.::lbt:ni jUl1atásban n~m részesültek.
7. A közhasznú tevékenvs""röl szilli; tartalmi heSl.ámolll
A közalapítv:lny célja az alapító okirat szerint a következő:

-Támogatást nytytani színvonalas k~pzömüv~~ti alkotások klrehozasahoz. Gyomaendröd Váro~ müv....:sz~li ~n~keinek relkulJtuS3. g.yíiju..'-se. mcgörLcse.
kiallitá..~nak biztosítása. különö:' l~kintctlcl a gyomai ~$ ~ndrödi s7ilrmazású müvésl.ek alkolasaira.
- A Gyomaendrőd. Kossuth üt ll. s7ilm aluni ingatlan allag:mak m~görz~s~. bövÍl..:s~. lovabbi kiállilasi k:h~tös":gek biztositasa kortárs helyi müv\.:.szck
resz":rc. a Corini és Vidovszky gyüj[~m~ny. vabmillt a Vidovszky ~mI~kszoba tárgyainak c1hcly~z~sc". cz~k állandó gyarapítása. tillagmcgóvása cs
folyamatos kiállítása.
Az alapító okirat wó rcndclkczcscinck 12.1 ponya szerim:

A küzalapítvany cdjainak derese érdekében cgyüttmliküdik a kepzö-. ipar- és lotómüvészCl már mliködő. vagy ajövöben ICtrejövö állami.
önkoanány7-<lti. tán;odalmi szervezetekkel es alapitvanyokkal.

A lenti celok es rendelkezéseirnek a közalapítvany dsösorban használatba adűlt Kossulh út II. szám alani épülotlx:n létrehozott Vido'5zky
B01a GYlijt~m~ny-Városi K~ptár-müködéscvel igy~kszjk eleget lennj.
A Képtár épületén~kállagvédelm~
Ez ~vben a képtár utcai kcritússi'..akaszan végeztünk JclújilÓ l~st~s-mázol~ISt. Abelső udvar lelöli lomáckorl::it korrózióv0delme megtört~nl majd egyszinű

lekete festést kapol\. A belsii kisterem teljes felújítas:l megtörtén\. A Ihlak k0tsoros meszel0se mellett az ojlótokok. az ablakszárnyak 0s a kepakasztó sín
li:h0r zomtmc[l:SlCsL kapott. Az e1Őt1c l":vő Corini teremben is c1v":gt:ztük a ti~ztilo meszd':~·:t.

Biztonságteehnikai helyzet
Ebb~n ;.lZ évben megtörtent az elektTonikus v0dch.:m ml.::gerösit~s~. A Civil alap palyázatí lorn'ts;;ibóJ l;':lújilottuk az eleklronikus riasztó rendszert. A
mozgáseI7..0kelök mcHc füst~rl~kelök kerültek.. valamint k6rszerüsit~sre kt:rüh:l rendörscgi telclbnhivós r~ndszcr is.
2007. december 31-":vd 1~lbontotluk a karbantartási szcrlőd":sl a szeghalmi sz~khclyü Dcill1 F~n.:nccd. v~ szerLödest kötöttünk - a gyoma~ndrödi

súkhelyli - Nagy Peler biztonságtechnikai vállalkozóval. A vállalkozó 2000 rtlhó ügyeleti dijm állapilOrl meg. ol Iyben a karbantartas és hibaelharitas
költsége is benne van. A 24 órás ügyelet nagyobb biztonságot nyujt:l kcptar \Jcdclm0bl:n. mint a korábbi megoldas.
Elkészült ugyancsak a civil "lop palYdl-<ltából a hátsó ajtó vedeImet biztosító nics és a raklamblak biztonsági r.iesa.
Személyi f~ltételek .
Az alapitvany pcnzügycit Poharekcn0 Racz Ildikó a Polgannest~ri Hivatal ügyimezöje bonyoli~i;l tCrit~smcnt~st:n. A kuratórium nevében köszönetet
mondtmk S7~1kszerli. pontos munbjáert. A képlárkezclöi és adminisztraliv feladatokat Kiss Gabriella látta CI a Munkaügyi Közponltamogatásával. A
képtar takalitás;Ít és környezetének karbontarúis<it oz Endrődi T:ljház dolgozói végezlék térilésmentcsen.

2008. óvi szakmai beszámolll

Megnyitó időpontja

ElIlI~lllilili.·lIW~K*-:;:~:::.~;;;;:~J",I!l:;si!~1 ~!jlll ~~~Sifj'~~}: I
2. Művésztelep
A közalapirvany szervezés0ben elindult a Harmas-Kürös Alkotótabor. mdy 200S.június utolsó hetéb'in került megrendezésre. Az alkolótilbormlivészeti
vezetője Cs. Uhrin Tibor lestöművész. A táborban alkolon Katona György grafikusmlivész. Laszló Akos grafikusmüvész. Laszló Noémi lestömlivész.
Koroknai Rozülia festömüvész és Pálfy Andrea gratikusmüvész. Az egyhetes alkolót:ibor munkáiból a képlárban rendeztünk záró kiállilást.
3. P:íly,izatok
A Civil alap pályá7..atan nyertünk 600 ezer Ft tamogatást. melyböl az időszaki kiallítások költségeit Jedeztük. a biztonságtechnikai korszerlisilést
dv0g~ztük 0s kd KunkovJcs L:iszló alkot~ist vásároltunk. A támogatísból 200 ezer forintot vissl-o,utaltunk. m~rt Bula Ter~z Corini könyve nem
k~szült el. így ncm tudtuk támogatni a könyv megjclcn0s0t.
4. Gyüjtcménygyarapodás
A 200S. évben képadomanyt nem kaptunk. viszont 100 ezer Ft-ért vásarolLunk két mlivészlotót Kunkovács László lotómlivésztől.

5. A gyüjt~mény állagmegóvása. restaur:llása
A 2008. évben nem kcrült sor re,taur.lásra
6. Szponzorok .
- Vidovszky Béla lestmenyeinek dadási jogdijából: 64.177 rt
7. Látogatottság
2?OS. évben 1054 ~ö látogatóI fogadtunk. melyből 520 ro diák volt. Sajnos a tavalyi évhez képest csökkent a latogatók szama. reméljük ez a közdjö
voben emelkedm log.
Gyomaendrőd. 2009. március 30.

--------------- ------------------'-
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