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Gyógyszerek, gyógytermékek, 
gyógyászati segédeszközök forgalmazása. 

Vérnyomás- és vércukorszint mérés.

közéleti havilap V. évfolyam, 2. szám • 2011. február

Zöld felületek, Zöld felületek, 
kertek kaszálása, kertek kaszálása, 

gépi f űny írása. gépi f űny írása. 

Fák gallyazása, Fák gallyazása, 

gallyaprításgallyaprítás egész évben,  egész évben, 
akár éves szerződéssel is.akár éves szerződéssel is.

ZÖLDPARK Kft.ZÖLDPARK Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Telefon:Telefon: 20/27-88-176 20/27-88-176

Gyomaendrőd 17,6 mil-
lió  forint támogatást nyert a 
Nemzeti Közfoglalkoztatás  
Program keretén belül, ezzel 

az összeggel az év első négy 
hónapjában tud gazdálkodni  
– tudtuk meg a városban tar-
tott sajtótájékoztatón. 

A közel 18 millió forintból 
171 fő közfoglalkoztatására 
nyílik lehetőség

Folytatás a 2. oldalon

Tótka Sándor aranyérmes 
lett tavaly a szingapúri I. ifjúsá-
gi olimpián. A gyomaendrődi 
versenyző nem ül a babérjain, 

a 2011-es esztendőre is nagy 
célokat tűzött ki, a maratoni-vb 
indulójaként szeretne vissza-
térni a nagy siker színhelyére. 

A Körös Kajak SE többi ver-
senyzője sem „henyél”, már az 
alapozás közepén tartanak. 

Folytatás a 4. oldalon

Egy korábbi rendelet 
szerint tízezreket is fi zethet 
az Gyomaendrődön, aki az 
ingatlanjához tartozó csapa-
dékvíz-elvezetőit nem tartja 
rendben. Az előírás négy éve 
lépett érvénybe, de sokan még 
most sem tudnak róla. 

Utánajártunk, hogy a város 
lakossága mennyire tartja 
rendben a portáját. A korábbi 
évek tapasztalata azt mutatja, 
hogy az írásbeli felszólítás a 
legtöbb esetben elegendőnek 
bizonyul.

Folytatás a 2. oldalon

Magyarországon, így 
Gyomaendrődön is a beteg-
ségek vannak középpontban, 
pedig az egészségmegtartás 
lenne a legfontosabb feladat 
– véli Dr. Torma Éva. A Vá-
rosi Egészségügyi Intézmény 
igazgató főorvosa szerint a he-

lyi Liget Fürdő sok mindenre 
gyógyír lehet. A test és a lélek 
kényeztetéséhez az aqua-torna, 
a gyógyvizes medencefürdő és 
a csokis masszázs is hozzá-
járul.

Folytatás a 3. oldalon

Közel 18 millió közfoglalkoztatásra Tótka Sándor visszavágyik Szingapúrba

Tízezreket fi zethet a rendetlen 
gyomaendrődi

Lehet csokis masszázst is kérni 
a Liget Fürdőben
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EGYEDI CIPŐ- ÉS 
CSIZMAGYÁRTÁS

Rendelhető: 17 – 52–es méretig
NŐK, FÉRFIAK ÉS GYERMEKEK RÉSZÉRE

Alkalmi-, utcai-, kényelmi cipő.
GYÓGYCIPŐ ELEGÁNS KIVITELBEN,

SOK MODELL- ÉS SZÍNVÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGGEL.
GYÁRTUNK LOVAGLÓ-, ÍJÁSZ-, VESZTERN-, 

NÉPTÁNCOS-, VADÁSZ-, MAZSORETTES-, 
BILGERI ÉS BOCSKAI CSIZMÁKAT.

Telefon: + 36-30/924-3360
E-mail: gellokft@indamail.hu
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Közel 18 millió közfoglalkoztatásra

Az év további részében 
még kétszer lesz lehetősége 
pályázni az önkormányzatnak 
– jelentette ki Tímárné Buza 
Ilona. A Munkaügyi Központ 
Gyomaendrődi kirendeltségé-
nek vezetője hozzátette, hogy 
a program keretében kizáró-
lag a bérpótló juttatásra jogo-
sultak foglalkoztathatók, napi 
négy órában. A közeljövőben 
lehetősége nyílik az önkor-
mányzatnak olyan munkanél-
küliek bevonására is, akik a 
huzamosabb idejű - tehát na-
pi 6-8 órás munkaidejű – köz-
foglalkoztatási programban 
vehetnek részt – mondta a 
munkaügyi szakember. 

Ilyen volumenben a tér-
ség első nagyobb nyertese 
Gyomaendrőd - emelte ki Várfi  
András a sajtótájékoztatón. A 
polgármester közölte, hogy a 
városi fenntartású intézmé-
nyek, non-profi t gazdasági 
társaságok, valamint a szin-
tén önkormányzati tulajdonú 
Zöldpark Kft. is alkalmaz-
za majd a munkanélkülieket, 
de közvetlenül a vállalkozók 
is bekapcsolódhatnak majd 
a programba. Az év továb-
bi részében még kétszer lesz 
lehetőségünk részt venni a 
programban, 2011 középső 
harmadában további 225-en, 
míg az esztendő végén 178-an 

élhetnek reményeink szerint 
a lehetőséggel, már ameny-
nyiben akkor is sikeres lesz a 
pályázatunk - mondta a város-
vezető.
A bérpótló  juttatásban része-
sülő személy elhelyezkedése 
érdekében továbbra is köte-
les álláskeresőként együtt-
működni a lakóhelye szerinti 
illetékes munkaügyi központ-
tal. Továbbá köteles az iskolai 
végzettségétől és szakképzett-
ségétől függetlenül a kiren-
deltség által felajánlott munkát 
– beleértve a közfoglalkozta-
tást is – elvállalni – hangzott 
el a sajtótájékoztatón. 

100 éves gyomaendrődi nénit 
köszöntött ek Vésztőn

2011. január 18-án ün-
nepelte 100. születésnap-
ját Hornok Lajosné Hornok 
Mária néni, aki a vésztői 
Református Szeretetotthon 
lakója. Gyermekein, déd- 
és ükunokáin kívül az ott-
hon lakói és szülőfalujának 
képviselői is köszöntötték 
ezen a kerek évfordulón. A 
gyomaendrődi önkormány-
zat nevében Lehóczkiné Tí-
már Irén képviselőasszony, 
valamint Iványi László plé-
bános, tb. kanonok fejezték 
ki jókívánságaikat.

Dankó Béla: a kkv-k helyzetbe hozása a cél

A kormány új pályázati 
rendszerében, valamint az 
Új Széchenyi Tervben el-
sődleges célként fogalmazta 
meg a kis- és középvállal-
kozások fejlődésének előre-
mozdítását, hiszen a kis- és 
középvállalkozási szektor 
fejlesztése hosszútávon a 
foglalkoztatás bővítésé-
hez, munkahelyteremtés-
hez vezet – véli Dankó Béla, 
Gyomaendrőd országgyűlési 
képviselője.
A fi deszes politikus elmondta, 
hogy a 2008-tól kibontakozó 
pénzügyi és gazdasági 
válság negatívan érintette a 
kkv-szektort.  A forrásokat 
ötletszerűen, stratégia nélkül 
osztotta ki az előző kormány. 
Ez a koncepciótlanság vezetett 
oda, hogy a magyarországi 
KKV-k komoly forráshiánnyal 
küzdenek. Dankó Béla 
kiemelte: az új kormány a 
források átcsoportosításán 
dolgozik, melyek elsősorban a 
közvetlen gazdaságfejlesztő, 
foglalkoztatást növelő 
területeken kerülnek 
felhasználásra, így valósítva 
meg a tíz év alatt egymillió 
munkahely célkitűzését. A 
kormány végső célja az, hogy 
az Európai Uniós támogatások 
a jövőben több mint 50 %-ban 
a kis- középvállalkozói 
szektor számára teremtsenek 
közvetlenül vagy közvetetten 

anyagi forráshoz jutási 
lehetőségeket. További 
célkitűzés a kutatás és 
fejlesztés, illetve magyar 
innováció támogatásával 
a hazai termékek, 
szolgáltatások értékének 
növelése. Hozzáfűzte, az 
új pályázati rendszerben 
csökken a kiírt pályázatok 
köre, ugyanakkor kiszélesedik 
a lehetséges pályázók köre, 
már a mikrovállalkozók is 
elérhetik az uniós forrásokat. 
E fejlesztéspolitika nem 
csak a gazdaság közvetlen 
dinamizálását, hanem az 
emberek életkörülményeinek 
fenntartható, ésszerű és 
szükségszerű fejlesztését 
is jelenti egyben – tette 
hozzá. Dankó Béla a Békés 
megyei M44-es út kapcsán 
elmondta, hog eredményt 
hozott a Fidesz Békés megyei 
képviselőcsoportjának 
munkája. Elértük azt, ami 
hosszú éveken keresztül csak 
terv, puszta ígéret volt, hisz 
az út építésére még 2002-
ben tett ígéretet Medgyessy 
Péter, ám azóta egy méter sem 
készült el az útból - közölte a 
képviselő. - A Fidesz megyei 
képviselőcsoportja 2010. 
december 21-én folytatott 
tanácskozást a kormányfővel, 
ahol a megye településeinek 
versenyképessége, fejlődése 
és növekedése érdekében az 

M44-es számú gyorsforgalmi 
út megépítését szorgalmaztuk, 
mely biztonságos közlekedést 
és könnyebb elérhetőséget 
és összeköttetést jelent az 
ország középső részével a 
térség településeinek. Az út 
hosszú távon a vállalkozások 
térségbe települését, a megye, 
a térség gazdasági fejlődését 
és népességmegtartó erejét 
segíti elő - fejtette ki a 
fi deszes politikus. Hozzátette: 
a miniszterelnök akkori 
ígéretéhez híven most az Új 
Széchenyi Terv keretében, 
uniós forrásokat felhasználva 
valósul meg az útépítés.

Tízezreket fi zethet a rendetlen 
gyomaendrődi

Sokba kerülhet, ha nincs rendben a porta

Az önkormányzat szerint 
az időjárás miatt ismét fel-
erősödött Gyomaendrődön 
a belvízveszély. Úgy vélik, 
hogy a belvizek szabad el-
folyásának legtöbbször 
nem az az akadálya, hogy 
a befogadó csatornák, vagy 
holtágak telítettek, hanem 
az, hogy az utcai csapadék-
víz-elvezetők elgazosodtak, 
az utcai átereszek pedig el-
dugultak. A 2007-ben élet-
be lépett önkormányzati 
rendelet kimondja, hogy „a 
tulajdonosok feladatai kö-
zé tartozik a gyep kaszálá-
sa, az ingatlan előtti járda 
folyamatos tisztán tartása, 
síkosság mentesítése, fe-
lületéről a hó eltakarítása, 
a nyílt csapadékvíz elve-
zető árok és műtárgyainak 
folyamatos tisztán tartá-
sa, a csapadékvíz zavarta-
lan lefolyását akadályozó 
anyagok, hulladékok eltá-
volítása, a fenntartási mun-
ka során helyben keletkezett 
hulladék elszállítása.” A 
gyomaendrődi utcákat a 
közterület-felügyelők a na-
pokban is folyamatosan el-
lenőrzik, sőt szabálysértési 
eljárást is kezdeményez-
hetnek azokkal szemben, 
akik nem tesznek eleget 

a fenti rendeletnek. A vá-
rosüzemeltetési osztályon 
megtudtuk, hogy az elmúlt 
években több alkalommal 
is volt már példa a szabály-
talanságokra. Gálik Tibor 
közterület-felügyelő kérdé-
sünkre elmondta, hogy a 
lakosság általában együtt-
működik velük. Csak a 
legutolsó dolog a feljelen-
tés, ezt megelőzi a szóbeli, 
majd az írásbeli felszólítás, 
utóbbi általában elegendő 
szokott lenni – tette hoz-
zá. Tímárné Binges Irén 

érdeklődésünkre közölte, 
hogy a rendelet értelmében 
30 ezer forint a szabály-
sértési bírság legmagasabb 
díjtétele. A hatósági osztály 
vezetőjétől azt a tájékozta-
tást kaptuk, hogy ilyen ma-
gas összeget ároktisztítási 
munkák elmaradása miatt 
nem szabtak ki az elmúlt 
időszakban, viszont több 
esetben kellett fi zetniük a 
gyomaendrődieknek azért, 
mert nem takarították el a 
havat, vagy nem nyírták le 
a füvet az ingatlanjuk előtt.

UNI-CONSULTANT Nemzetközi Oktatásszervez , 
Képz  és Tanácsadó Korlátolt Felel sség  Társaság 
5502 Gyomaendr d, Martos Flóra utca 5. 

 

PÁLYÁZATÍRÁST VÁLLALUNK 
1. Vállalkozásfejlesztési Program 
2. Mikrovállalkozások fejlesztése 

3. Kis és középvállakozások technológia-fejlesztés  

Társaságunk térítésmentesen vállalja: 
Jogosultsági el vizsgálat elvégzését 
Pályázati tanácsadást a projekt el készítéséhez 

 
Társaságunk kedvez  díjazással vállalja: 

Pályázati dokumentáció elkészítését 
Pályázati ügyintézés bonyolítását a Közrem köd  
Szervezettel 
Projekt El rehaladási Jelentés (PEJ) elkészítését 
Záró Projekt El rehaladási Jelentés (ZPEJ) 
elkészítését 
Kifizetési kérelem összeállítását 
Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) elkészítését 

 
További részletes információk és tájékoztatás: 

1. Molnár László 70/329-5441 molnar.laszlo@uniconsultant.hu 
2. Ungvölgyi János 70/340-0565 ungvolgyi.janos@uniconsultant.hu 
3. Szécsi és Társai Könyvel iroda (Szarvas, Kossuth u. 21/2) 

Telefonszám: 06-66/312-092  
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Lehet csokis masszázst is kérni 
a Liget Fürdőben

A gyomaendrődi Liget 
Fürdő több mint fél évszáza-
dos történetéről tudni kell, 
hogy az 1950-es években olaj-
fúrásokat végeztek a telepü-
lésen, melynek során több 
mint 60 °C-os termálvíz tört 
fel. 1954-ben a lakosság ösz-
szefogott és társadalmi mun-
kával megépítették a város 
első kültéri medencéjét, ak-
kor még a Körös vizét hasz-
nálták. 1960-ban gyógyvízzé 
nyilvánították az alkáli-hid-
rogénkarbonátos termálvizet. 
A következő évben elkészült 
a kültéri gyógymedence, egy 
pancsoló, valamint még egy 
strandmedence. Megnyitot-
ták a fedett épületet, két ter-
málvizes medencével, mely 
a gyógyászati szolgáltatá-
soknak biztosított helyet. 
1994-1998 között került sor a 
medencék vízforgató beren-
dezésének kiépítésére. 2004. 
május 1-én adták át a Gazda-
sági Minisztérium által meg-
hirdetett Széchenyi program 
keretében felépült fedett uszo-
dát. Szakembereknél arról ér-
deklődtünk, hogy mennyire 
bizonyított a gyógyító hatás. 
Dr. Torma Éva kérdésünkre 
elmondta, hogy a közelmúlt-
ban egy évig követték nyo-
mon a fürdőbe járó betegek 
állapotát, gyógyulási folya-
matát. A főorvos a vizsgála-
ti adatokat ismertetve közölte: 
a páciensek közel fele a ko-
pásos gerincbetegek közül 

került ki. A betegek visszajel-
zései alapján, összességében 
elmondható, hogy a fürdőke-
zelés hatásosnak mutatkozott 
– tette hozzá. A szakember ki-
emelte, jó lenne elérni, ha az 
emberek nemcsak a betegsé-
gek után gondolnának a víz 
gyógyító hatására, hanem a 
megelőzést is szem előtt tar-
tanák. – Tudom, ez gazdasági 
kérdés is egyben, mivel éppen 
azok jutnak el nehezebben a 
gyógyfürdőkbe, akik a magas 
kockázatú csoportokhoz tar-
toznak. Azt gondolom, hogy 
a szemlélet formálásában ne-
künk, az egészségügyben dol-
gozóknak is fontos szerepünk 
van, amit magunkénak is ér-
zünk– fűzte hozzá. Ma már a 
fürdők többségében megtalál-
ható az úgynevezett „medical 
wellness” részleg is, ami ab-
ban különbözik a hagyomá-
nyos wellness-től, hogy orvosi 
kontrollt is biztosít. Dr. Kis 
Sándor reumatológus en-
nek kapcsán elmondta, hogy 

a szakrendelésre forduló be-
tegek nagy többsége kopásos 
mozgásszervi elváltozások, 
sérülések utáni állapotok mi-
att érkezik hozzá. A fürdő-
orvos kiemelte, ezeknél a 
betegeknél nagyon fontos a 
gyógyulás szempontjából a 
komplex kezelés.  Aqua-torna, 
szénsavkád fürdő, gyógyvizes 
medencefürdő is a páciensek 
rendelkezésre áll. A kezelé-
seknél a víznek a fi zikai ha-
tásait (ellenállás, felhajtóerő) 
és kémiai hatását együttesen 
használjuk ki  - magyarázta a 
reumatológus. – Hadd mond-
jam el, hogy az élettani szem-
pontból kifejezetten hatásos 
mézes és csokis masszázst 
is igénybe lehet venni a Li-
get Fürdőben. Természetesen, 
vannak olyan állapotok is, 
amikor nem ajánlott a gyógy-
vizes kezelés, egyebek mel-
lett ilyen, ha a páciens nagy 
kiterjedésű bőr-, vagy fertő-
ző betegséggel rendelkezik – 
tudtuk meg a szakembertől.

Méhésznap Gyomaendrődön

A Békés Megyei Göndöcs 
Benedek Méhész Egyesü-
let 2011. január 23-án, az 
Endrődi Népházban tartotta 
idei első szakmai program-
ját. A tavalyi év végén újjá-
alakult egyesület - a korábbi 
évek hagyományitól eltérő-
en - az idén a megye több 
pontján szervez méhészeti 
rendezvényeket, azokban a 
régiókban, ahol viszonylag 
nagy számban méhészked-
nek. Fontosnak tartják, hogy 
a megye méhészei ezeken 
a rendezvényeken az őket 
érintő aktuális információk-
hoz hozzájussanak, egymást 
megismerjék és nem utol-
só sorban a szakmai témájú 
előadások kapcsán új isme-
retekhez jussanak, mind a 
tartástechnológia, mind pe-

dig a méhegészségügy terén. 
A szakmai nap első felében 
méhészeink a 2010-2011-es 
Magyar Méhészeti Nemzeti 
Program által fi nanszírozott 
támogatási lehetőségekről 
hallgathattak tájékoztatást, 
majd ezt követte Fekete Jó-
zsefnek, az OMME álta-
lános elnökhelyettesének 
tartástechnológiai váltásról 
szóló előadása. A méhész-
napra több mint 200 méhész 
látogatott el és a szervezők 
nagy örömére szolgált, hogy 
a gyomaendrődi, valamint a 
környező települések méhé-
szei nagy számban képvisel-
tették magukat. A szakmai 
nap ideje alatt, a helyszínen 
méhészeti eszközök vásár-
lására is volt lehetőség. Kü-
lön köszönet Toldi Lajos 

gyomaendrődi méhésztár-
sunknak a rendezvény szer-
vezésében való részvételéért, 
valamint Dr. Szonda István 
úrnak a gyomaendrődi mű-
velődési ház vezetőjének a 
lebonyolításban nyújtott se-
gítségért – mondta Árgyelán 
János, megyei méhészeti 
szaktanácsadó. PROGRA MAJÁNLÓ

Február 04. (péntek) 15.00 órától Népház Kistérségi Konferenciaterem• 
Felemelő Század – A paraszti polgárosodás tárgyi világa. 

Nemzeti jelképek a magyarországi tájházakban című vándorkiállítás megnyitása.
Megtekinthető március 13-ig

Február 04. (péntek) 16.30 órától Népház• 
Kézimunka kiállítás megnyitása

Megtekinthető március 4-ig
Február 21. (hétfő) 14.00 órától Határ Győző Városi Könyvtár• 

Aranyfonál mesemondó verseny
Február 23. (szerda) 10.00 órától Népház – Kistérségi Konferencia terem• 

Az ördög három aranyhajszála – a Szegedi Miniszínház gyermekelőadása.
Belépődíj: 300,- Ft

Március 06. (szombat) 9.00 órától Varga Lajos Sportcsarnok• 
Horváth István emléktorna – női kézilabda mérkőzések

Felhívás!
Készülő emlékkönyvhöz írott és képes anyagokat (életrajz, visszaemlékezés, 
fénykép, tabló, csoportkép…) várunk azoktól a pedagógusoktól, diákoktól, 

hozzátartozóktól, akik az öregszőlői körzet 7.sz. iskolájában tanultak, tanítottak.

Segítségüket köszönettel vesszük:
Alt Jánosné Salamon Terézia
Gyomaendrőd, Toronyi út 21.

Telefon: 06-66-284-538

Pésó Béláné Fekécs Irma
Gyomaendrőd, Polányi M. út 23.

Telefon: 06-66-284-212

Baba-Mama Klub
Többen voltak azok az 

anyukák, akik korábban 
összejártak, ekkor mindig 
más-más családi házban fo-
gadták a gyerekeket . Később 
felmerült a gondolat, hogy 
bővíteni kellene a kört, és 
egy állandó helyre csábí-
tani a kicsiket és szüleiket 
heti néhány alkalommal. - 
Nem akartunk a bölcsődék, 
óvodák konkurenciája lenni, 
csak helyet és időt biztosíta-
ni azoknak a gyerekeknek, 
akik még otthon vannak az 
anyukájukkal – mondja a 
Baba-mama klub születése 
kapcsán Pájerné Dékány Edit.
Az anyuka hozzáteszi: 2010 
szeptemberében a Művelődé-
si Házban béreltünk termet, 
majd októbertől egy állandó 
helyre költöztünk. Itt is saját 
zsebből fi zetjük a bérleti díjat, 
s egyéb költségeket. Minden 
kedden és csütörtökön dél-
előtt találkozunk. A kicsik 
többsége 1,5- 2 év körüli, a 
legfi atalabb tagunk 2,5 hó-
napos, és jelenleg is van két 
várandós kismama köztünk. 
Körülbelül 10 állandó tagunk 
van, és még ugyanennyien 
vannak, akik eljönnek, ha 
idejük engedi. A gyerekek 

játszhatnak az általunk hozott, 
otthon már megunt játékokkal, 
gyurmázhatnak, rajzolhatnak, 
zenét hallgatunk, énekelünk 
és mondókázunk velük. De-
cember elején már közösen 
készültünk az ünnepekre, dí-
szítettük a termet. Mikuláskor 
ünnepséget rendeztünk, s né-
hányan még a 2010-es évet is 
itt búcsúztattuk. Idén többen 
bölcsődébe mennek, de szá-
mítunk új tagokra is. A klub 
kapcsán megemlítette: heti 2 
alkalommal az anyukáknak 
is jó kimozdulni otthonról 
és más anyukákkal (alkal-
manként apukákkal vagy 
nagymamákkal) találkozni, 

beszélgetni, tapasztalatot cse-
rélni. Nagyon jó kis társaság 
alakult ki, szívesen járunk ide. 
A gyerekek is nagyon várják, 
hiszen igénylik a társakkal 
való játékot. Továbbra is vá-
runk minden kisgyermeket, 
és nagyon szívesen fogadunk 
bármilyen támogatást, hogy 
a klub működhessen, fejlőd-
hessen, hiszen a kisgyermekes 
anyukák kezdeményezésére 
alakultunk meg, anyagi tá-
mogatás nélkül. 

Cím: Gyomaendrőd, 
Kossuth út 18. E-mail: 
baba.mama.gye@gmail.com; 
kapcsolattartó: Pájerné 
Dékány Edit.

Eltűntek a paksaméták
Nem született  döntés a Kner Nyomdaipari Múzeum támogatásáról

Idei első testületi ülését 
tartotta a gyomaendrődi 
önkormányzat. A képvi-
selők egyebek mellett a 20 
éves Szervezeti és Működési 
Szabályzat(SZMSZ) változ-
tatásáról is szót ejtettek, 
arról viszont nem született 
döntés, hogy támogatják-e 
a Kner Nyomdaipari Mú-
zeumot.

Vaskos paksaméták nél-
kül érkeztek a képviselők az 
ülésre, mivel a közelmúltban 
mindenki egy új laptopot ka-
pott. A digitális átállás azt 
jelenti, hogy az előterjesztések 
tanulmányozásához most már 
nem lesz szükség az eseten-
ként több száz oldalas iratok 
kinyomtatására. Várfi  András 
polgármester a közbeszerzés-
sel kapcsolatban elmondta, 
hogy az önkormányzat két 
éven belül várja a befektetés 
megtérülését. A testületi ülé-
sen bemutatták a helyi önkén-

tes tűzoltóság új parancsnokát, 
Omiliák Csabát is. Várhatóan 
a lánglovagok még az idén 
egy új, 4 millió forint értékű 
gépkocsival gazdagodhatnak, 
ami elengedhetetlen a mun-
kájukhoz. Már javában folyik 
az 1991-es keltezésű SZMSZ 
felülvizsgálata is – jelentette 
ki Dr. Csorba Csaba. A jegyző 
elmondta, hogy a változtatás 
elfogadása két fordulóban 

történik, az érdemi munka 
a nyár végére fejeződhet be. 
Nem született döntés a Kner 
Nyomdaipari Múzeum támo-
gatásáról, mivel azt majd a 
költségvetés tárgyalásakor, 
vagyis februárban veszik 
napirendre a képviselők. 
Megtudtuk, hogy a május-
tól októberig tartó támogatás 
732.600 forint kiadást jelen-
tene a büdzsének.
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TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár 

és moped kategóriában!
Beiratkozás: 

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

Telefon: 30/402-58-78, 20/511-28-83
A tanfolyam indulása: 2011. február 10. (csütörtök), 17 óra

Endrődön: Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth L. u. 18.

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu
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BB 

ÁRAK!

Tótka Sándor visszavágyik Szingapúrba
Nem problémamentes a kajakos felkészülése

- Idén a fő célom az ifjúsági 
világbajnokság lesz, bár a je-
lenlegi állapotomban nem lá-
tom túl rózsásan a helyzetet. 
Már az őszi alapozás során is 
betegség és sérülés miatt ki 
kellett hagynom egy-egy he-
tet, most pedig mandula-gyul-
ladással nyomom az ágyat, 
és csak abban reménykedem, 
hogy nem kell műteni. Mert 
az igen hosszú szünet lenne 
a számomra - mondta a fi atal 
kajakos.  - Nagy célokkal fu-
tok neki ennek az idénynek is, 
és plusz feladatként még sze-
retném kiharcolni a részvételt 
a szingapúri maratoni világ-
bajnokságra is. Tudom, nehéz 
dolgom lesz a maratonistákkal 
szemben, de szeretnék ott len-
ni azon a versenyen is. Az 
őszi-téli felkészülési idősza-
kot még tudatosabban kezd-
tem meg, nagyon élveztem a 
munkát, így jó lenne, ha most 
nem esnék vissza a beteg 
mandulám miatt - tette hozzá. 
A gyomaendrődi kajakos már 
nagyon várja a szegedi olim-
piai kvalifi kációs világbajnok-
ságot is. - Nekem Kammerer 
Zoli a példaképem. Nagyon 
szimpatikus volt, amit Rió-
val kapcsolatban nyilatkozott, 
az elszántsága és odaadása 
megmutatja, hogy igazi vi-
lágklasszis, igazi sportember 
- tette hozzá a sportoló. Szin-
tén a kajakoshoz kapcsoló-
dó hír, hogy a közelmúltban 
megjelent a Sport 2010 című 
kiadvány, a Magyar Olimpiai 
Bizottság évkönyve. A kötet-
ben külön megemlékeznek a 
szingapúri ifjúsági olimpiáról, 
ebben a részben kitüntető sze-
rep jutott Tótka Sándornak.  

A szerző kitér rá, hogy Tótka 
Sándor 2010-ben elsősorban 
az ifjúsági Európa-bajnokság-
ra készült, a szingapúri olim-
pia csak amolyan ráadásként 
szerepelt a versenynaptár-
ban. A könyvből megtudhat-
juk, hogy milyen út vezetett 
a fi náléig; a fi atal sportolónak 
elsősorban a kajak stabilitásá-
ra kellett ügyelni az erős szél 
miatt. Aztán a döntő viszon-
tagságait is elemzi a kötet, 
miszerint a fi náléból a német 
csapat nemzeti ügyet csinált, 
az aranyérem mégis Magyar-
országra került. Tótka Sándor 
azt is elárulja, hogy most már 
bizonyos benne, a saját kor-
osztálya minden versenyen rá 
fog „vadászni”, de szerinte a 
szingapúri aranyérem átsegí-
ti majd a nehéz pillanatokon 
is, és ebből tud erőt meríteni. 
Ch. Gáll András jegyzetében 
nem felejti el megemlíteni, 
hogy Tótka Sándort milyen 
fogadtatásban részesítették 
Gyomaendrődön, ahogy ír-

ja: „... azóta talán díszpolgárrá 
is fogadták”. Természetesen 
a Körös Kajak SE többi ver-
senyzője is szorgalmasan ké-
szül az idei versenyszezonra. 
Gellai Imre kérdésünkre el-
mondta, hogy a közel félszáz 
sportoló jelenleg az alapozási 
időszak kellős közepén jár. A 
klubelnök hangsúlyozta, hogy 
az első verseny április végén, 
május elején a Maraton OB, 
amely már válogató verseny 
is lesz egyben. - Úgy gondo-
lom, hogy az ifjúsági korosz-
tályban Sanyin kívül Gellai 
Tamás érhet el számottevő 
eredményt. A serdülőknél a 
lányok közül a Löwei ikrektől 
várunk dobogós helyezéseket. 
Felnőtt versenyzőnk Vég Gá-
bor is nagyon készül az idei 
évre, tőle pontszerző helyezé-
seket várunk. A gyermek, kö-
lyök kategóriában az elmúlt 
évekhez hasonló „aranyesőt” 
remél egyesületünk – tette 
hozzá Gellai Imre.

A gyomaendrődi székhelyű 
„SIKÉR” Sütőipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság 2009. november 
hónapban pályázatot nyújtott 
be a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program kereté-
ben meghirdetett TÁMOP-
6.1.2/A-09/1 „Egészségre ne-
velő és szemléletformáló élet-
módprogramok” felhívására. 
A sikeres pályázat Támogatói 
Okirata 2010. november 3-án 
lépett hatályba a Strukturális 
Alapok Programiroda képvi-
selője által történő aláírással. 
A célcsoport egészségfejlesz-
tésére fordítható támogatási 
összeg 9 575 732 Ft, melynek 
támogatási intenzitása: 100 
%. A projekt céljai két rész-
re oszthatók: hosszú távú és 
közvetlen célokra. Közvetlen 
cél a dolgozók köre számá-

ra többszintű tájékoztatás 
nyújtása, a rendezvényeken 
minimum 20 fő dolgozói ak-
tív részvétel. A résztvevők 
hajlandóságának felkeltése az 
iránt, hogy tegyenek a saját és 
a családjuk egészsége érdeké-
ben, illetve aktívvá váljanak 
az egészségtudatosság terén. 
További cél, hogy a kereske-
delmi egységekben dolgozó 
munkavállalók kiegyensúlyo-
zottan fogadják a vevők kéré-
seit, netán még táplálkozási 
tanácsot is tudjanak adni saját 
tapasztalataikon keresztül. A 
cég a projekt időszaka alatt 
16 db klubszerű foglalkozást 
valósít meg és 2 db nagy ren-
dezvényt. A pályázat kereté-
ben elkészült a rendezvény 
naptár is, melyben havonta 
2 db rendezvényt ütemeztek. 
Néhány példát kiemelve a 

rendezvényekből, mint pl. 
magas vérnyomás, diabétesz, 
túlsúly, szervezet lúgosítása, 
gerinc torna, túrázás, foci, 
uszodai nap, sportnap, kajak 
túra. A Sikér Kft. vezetősé-
gének számára esszenciális 
fontosságú a dolgozók minél 
jobb közérzete. Az egészséges 
gondolkodású pozitív mun-
kakultúrával rendelkező és 
magasabb szintű életminősé-
get, egészségi állapotot, ezzel 
együtt magasabb egyéni ver-
senyképességet igénylő mun-
katársak javítják a közösségi 
morált, és ezzel együtt a cégek 
eredményességét is. A cég 
vezetősége törekszik, hogy 
a cég dolgozói köre egész-
ségesebbé váljon, a dolgozói 
kör gazdasági teljesítménye 
növekedjen.

„SIKÉR”-ben az egészség

Februártól induló csoportokba folyamatosan várjuk a jelentkezőket!

INTER NYELVSTÚDIÓ Kft - KIDS CLUB
Gyomaendrőd, Kossuth L. út 18.       www.internyelvstudio.hu

angol, német, olasz (akkreditált) és eszperantó
használható nyelvtudás és nyelvvizsga

Jelentkezés: 20/947-1603, info@internyelvstudio.hu
Ügyfélszolgálat: hétfő - péntek 13 - 18.

 Tanfolyamtípusok: -  Kezdő, alapozó: 60 óra – minimumszint
   -  Haladó:  60 + 60 óra – alapfok
   -  Középhaladó: 60 + 60 óra – középfok
    -  Nyelvtani rendszerező 40- 60 óra

Ingyenes szintfelmérés a Nyelvstúdióban vagy e-mailben. 

Háromkirályjárás az Endrődi Tájházban

2011. január 8-án délután 
újra megtelt a tájház érdeklő-
dőkkel. Dr. Bartháné Kmetty 
Éva pszichológus köszöntőjé-
ben tárta fel a közönség előtt 
a népi dramatikus játékok sze-
repét a fogyatékkal élő em-
bertársaink életében. A dal, 
a mozgás, a népszokások po-
zitív közvetítő ereje akár te-
rápiaként is alkalmazható 
a sérült emberek fejleszté-
sében.  A tudományos igé-
nyű bevezető előadás után a 
Komádi Színjátszó Kompá-
nia bihari betlehemezése kö-
vetkezett. A humoros játék és 
a nagyszerű előadás jó han-
gulatot teremtett. Őket követ-
te az Okányi Szociális Otthon 
sérült fi ataljainak kedves da-
los-táncos játéka. A fogyaték-
kal élő fi atalok műsorát nagy 
tapssal üdvözölte a közön-
ség. Az endrődi betlehemest 
a nagylétai Arany János Ál-
talános Iskola napközis cso-
portja adta elő. Az ünnepi 

műsorsorozatot a Szent Gel-
lért Katolikus Általános Is-
kola hunyai és gyomaendrődi 
diákjai zárták az endrődi 

háromkirályjárással. A meg-
hitt hangulatú ünnepség 
házszenteléssel és közös ének-
léssel zárult.

Felhívás!
Az Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma azzal a kéréssel fordul Önhöz, 

hogy személyi jövedelemadója 1 százalékával támogassa munkájukat.
Az alapítvány célja: Öregszőlőben élő, jó képességű, hátrányos helyzetű gyermekek 

közép- és felsőfokú tanulmányaik támogatása.
Számlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 53200015-10001961

Adószám: 18376184-1-04
Köszönjük támogatását!

Gyomaszolg Kft. szolgáltatásai

- Temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés
- Temetkezési kellékek értékesítése

Hétfő - péntek: 7 - 15 óráig
Telefon: 66/386-233

Ügyelet ideje alatt (hétvégén, 
ünnepnapon, éjjel-nappal) hívható:
Gyomaszolg Kft.: 66/285-065
Csőke János:         30/630-8097
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A gondozott kertért, parkért

 kaszálás, nyírás, parlag-fűmentesítés• 
 elhagyott telkek rendbetétele• 
 facsemete ültetése, park- és erdőtelepítés• 
 szántás, rotálás, magágy-előkészítés, fűmagvetés• 
 veszélyes és egyéb fák vágása, metszése, permetezése• 
 vízi létesítmények (stég) építése• 
 öntözőrendszerek, dísztavak építése• 
 épületek bontása• 

  HERMANN - KERT KFC  HERMANN - KERT KFC
  Tel.: 20/388-2263    Fax: 66/610-419  Tel.: 20/388-2263    Fax: 66/610-419
  hermannkert@fi bermail.hu  hermannkert@fi bermail.hu

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Közművelődési- Közgyűjteményi és 
Turisztikai Szolgáltató Intézmény. Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Szerkesztő: Varjú Zoltán. Grafi ka és nyomdai előkészítés: Turna Lajos - Határ Győző Városi 
Könyvtár; Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.; Telefon/fax: (66) 581-237
E-mail: hirmondo@gyomaendrod.hu; Engedély szám: 163/0613-1/2007

A kétegyházi Mezőgaz-
dasági Szakképző Iskolá-
ban tartott konferencián 
számoltak be arról a pro-
jektről, ami az FVM Al-
földi Agrár- szakképző 
Központ ( ASZK) fejlesz-
tését szolgálja.

Az FVM Kelet-Magyar-
országi Agrár-szakképző 
Központ (ASZK) 2008-ban 
alakult, az akkori törvényi 
előírásoknak megfelelően 
a Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium 
fenntartásában működő 18 is-
kolát 3 térségi integrált szak-
képző központba (TISZK) 
szervezték. Kelet-Magyar-
ország egyik legnagyobb 
integrált intézménye, a Tár-
sadalmi Megújulás Program 
(TÁMOP-2.2.3-09/1-2009- 
0014) közel 400 millió fo-
rintos pályázatát nyerte el a 
tavalyi évben, az összegből a 
szak-és felnőttképzés struk-
túrájának átalakítása zajlik. 
A munkaerő-piaci igények-
hez alkalmazkodó fejlesztő-
program már két szakaszon 
sikeresen túljutott. A hatósá-
gok két ellenőrzést tartottak 
és mind a szakmai, mind a 
pénzügyi  oldalt rendben ta-
lálták – tudtuk meg Gubucz 
Józseftől, az ASZK főigaz-
gatójától. A gyomaendrődi 
szakember elmondta, a kez-
detekkor sokan kételked-

tek abban, hogy szükség 
van-e a központ létrehozá-
sára, de bebizonyosodott, 
hogy az iskolák fennmara-
dása érdekében az összevo-
nás lényeges döntés volt. Az 
Európai Unió és az Euró-
pai Szociális alap támogatá-
sával megvalósuló program 
pedig összehozza az intéz-
mények dolgozóit, a közös 
munka sokat ad mindenki-
nek – hangzott el a konferen-
cián. A központ több mint 50 
dolgozója csoportokban dol-
gozik a feladatokon. A pro-
jekt egyik leglényegesebb 
pontjának a 6 integrált in-
tézmény (Jánoshalma, Szen-
tes, Kétegyháza, Pétervásár, 
Mátrafüred, Gyomandrőd) 
pedagógiai programjának 
kidolgozását tekintik a szak-
emberek. A helyi tanter-
vek átdolgozásának nagy 
része már elkészült, de a 
közös rész hosszabb előké-
szítést igényel. A cél, hogy 
az iskolák azonos elvek alap-

ján dolgozzanak, de közben 
megőrizhessék önállóságu-
kat is. A projekt első lépései 
közé tartozott a felnőttkép-
zés programjának kialakí-
tása, melyhez elkészült az 
akkreditációs nyilvántar-
tás és az egységes felvéte-
li szabályzat is. A szakmai 
képzés programjainak ösz-
szeállítása a projekt 3. szaka-
szában valósul meg - tudtuk 
meg a beruházás szakértő-
itől. A központ hosszú távú 
céljai között szerepel  az el-
méleti és a gyakorlati oktatás 
színvonalának emelkedése, 
valamint a hátrányos hely-
zetű tanulók felzárkóztatása, 
melynek fontos eleme a pe-
dagógusok folyamatos kép-
zése. Az egész életen át tartó 
tanulás (Lifelong Learning) 
– mely az Unió egyik alap-
elve - a tanárokat is érinti, s 
ennek szellemében a rendez-
vényen az integrált iskolák 
pedagógusai is részt vettek.

A szakképzés fejlesztése 
új lehetőségeket adhat Körzetti Diákolimpiai 

Úszóversenyre került sor a 
napokban a gyomaendrődi 
Liget Fürdőben az V-VI. 
korcsoport számára.

A Gyomaendrődi Városi 
Diáksport Bizottság 
szervezésében került 
megrendezésre első 
alkalommal a sportverseny, 
az eseményre több mint 
40 tanuló jelentkezett. A 
versenyzők 100 méteres 
távon gyors-, mell-, és 
hátúszásban mérték össze 
erejüket, de bemutató 
jelleggel sor került az 50 
méteres pillangóúszásra is. 
Minden versenyszámban 
kiélezett harc folyt a 
dobogós helyezésekért, nem 
egy esetben csupán néhány 
tizedmásodperc döntött a 
dobogós helyezésekről. 
A lányok mezőnyében a 
legeredményesebb Kéri 
Virág lett 2 aranyéremmel 
(gyors, mell), valamint 
Tóth Ágnes 1 arany- és 1 
ezüstéremmel. A fi úknál a 
versenyszámok győztesei: 
Gyarmati Balázs (gyors), 
Csőke Richárd (hát), és Bela 
Zoltán (mell), valamennyien 
a Kner Imre Gimnázium 
tanulói. A felkészítésükben 
testnevelőik Darázsi 
Anna és Lakatos Tibor, 
illetve edzőik Kovács 
Gábor és Vaszkán Gábor 
segítettek.

Hullámtörők

Szeren vannak
A Kis Bálint Általános Is-

kola és Óvoda tornászai az 
utóbbi időben két versenyen 
is részt vettek. Először Bu-
dapestre a Rákoskerti Torna 
Kupára kaptunk meghívást, 
ahol a kisebb korcsoportban 
7. helyezést értek el a fi úk.    

A csapat tagjai: Jónás Pé-

ter, Rák Dávid, Bárkai 
Zsolt, Munkácsi Erik, 
Varjú Dániel és Varjú 
Gergő. Január 15-én Deb-
recenbe, a Bocskai-Vénkert 
Kupára utaztak, ahol a na-
gyobb korcsoportban ver-
senyeztek. A versenyen 3. 
helyezést elért csapat tagjai a 

következők voltak: Poharelec 
Csaba, Kovács Zsolt, 
Kovács József, Bárkai 
Zsolt, Szikszai Márk és 
Munkácsi Erik.

A tornászokat Gácsi Antal 
készítette fel.

Tisztelt Szülők! 
Korrepetálás, felzárkóz-

tatás, magánórák, fejlesztő 
foglalkozások, dolgozatok-
ra, középiskolai felvételire, 
versenyekre való felkészítés 
általános iskolásoknak ( 1 
– 8. osztály ). Iskolai dol-
gozatlapok megrendelhetők. 
Korszerűen felszerelt tanter-
memben minden felszerelés 
ingyen biztosított. CÉL: a 

minél jobb iskolai eredmény 
elérése! Az Ön gyermekéért 
dolgozom. 

Érd.: 06–30 / 856 - 3218

Eladó-kiadó ingatlan
Endrőd központjában a 

Steffl  Söröző(volt mozi) 
60+80 négyzetméteres te-
rülete, akár külön-külön is 
eladó, kiadó. Érdeklődni a 
06/30 617-6963-as telefon-

számon lehet. 

Kiskutyák ingyen 
elvihetők

Másfél hónapos keverék 
kiskutyák ingyen elvihetők. 
Nagyon pajkosak, elevenek, 
szeretik a gyermekeket. Ér-
deklődni a 06/30 555-0136-
os telefonszámon lehet, il-
letve a Mirhóháti utca 12. 
sz. alatt.

Apróhirdetés
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Gellai Imre vagyok, 1958-
ban születtem Endrődön. Nős 
vagyok, három gyermekem 
van. A családom, a munkám, 
a Körös Kajak Sportegyesü-
let iránti elkötelezettségem 
Gyomaendrődhöz kötötte és 
köti az életem. Az elmúlt négy 
év során végzett társadalmi 
szerepvállalásom bebizonyí-
totta számomra, hogy kellő 
elhivatottsággal, kitartással, 
személyes példamutatással 
eredményesen lehet dolgozni 
a közös célokért.  Cselekvő 
embernek tartom magam, 
vallom, hogy mindenkit a 
tettei minősítenek nem pe-
dig ígéretei. Fontos feladatnak 
tartom a munkahelyteremtés 
segítését, mert az ember jó 
közérzetéhez hozzá tartozik, 
hogy legyen munkája, el tudja 
tartani családját, fedezni tudja 
kiadásait. Egy képviselőnek 

ismernie kell választókerüle-
tének problémáit, a körzetében 
lakók elképzeléseit, elvárásait. 
Mindezt a képviselőnek bele 
kell tudnia illeszteni a város 
jelenlegi fejlesztési terveibe 
és meg kell keresni azokat 
a lehetőségeket, amelyek 
segítenek közös terveink 
megvalósításában, gondjaink 
megoldásában. Szándékom, 
hogy az időközi választás-
sal kiírt, megüresedett kép-
viselői helyet betöltsem, és 
felelősséggel képviseljem 
a választókerületben lakók 
érdekeit. A képviselői munká-
ban alapelvnek tartom a vá-
lasztó állampolgárokkal való 
folyamatos kapcsolattartást. 
Támogatóimmal és barátaim-
mal, valamint Önökkel együtt 
azon leszek, hogy lépésről 
lépésre megvalósíthassuk 
közös terveinket. Önökkel 

együtt kívánom szolgálni 
Gyomaendrőd fejlődését! 
Címem: 5500 Gyomaendrőd, 
Hősök útja 51.
E-mail: gellaigipsz@invitel.hu 
Web: www.gellai.hu. Számítok 
Önökre, Önök is számíthat-
nak rám!

Nagyné Perjési Anikó 
vagyok. Független jelöltként 
indulok a 2. számú választó-
kerület időközi választásán. Itt 
élek 23 esztendeje férjemmel 
és három gyermekemmel. Is-
kolai végzettségem: okleveles 
építészmérnök, városfejlesztő-
városgazdálkodási és terve-
ző szakmérnök. Szeretném 
megköszönni, hogy olyan 
sokan megtiszteltek ajánló-
szelvényükkel! Köszönöm, 
hogy kérdőívemet sokan ki-
töltötték, illetve, hogy szó-
ban elmondták a körzetben 
megoldandó problémákat, 
ezzel segítve munkámat! A 
programomat az Önökkel 
történt beszélgetések és ta-
pasztalataim alapján állítottam 
össze. A választókerületünk-
ben elérendő közös céljaink 
a következők: megkeresni a 
megoldást a szennyvízelve-

zetés problémájára; a csa-
padékvíz elvezető rendszer 
folyamatos tisztítása, kar-
bantartása; járdák építése, 
felújítása;  mellékutcákban a 
közvilágítás javítása; meglévő 
utak, kerékpárutak folyamatos 
karbantartása.

Ezekről és a városban 
elérendő céljaimról inter-
netes blogomon, a www.
perjesianiko.blogspot.com 
címen olvashatnak részle-
tesen. Személyesen meg-
találnak a Kossuth út 8. 
alatt. Kérem, február 19-n 
fáradjanak el szavazni, hisz 
a mi választókerületünkről 
van szó. Akik egyetértenek 
programommal, az általam 
képviselt értékrenddel, akár 
magánszemélyként, egyesü-
letként vagy pártként, azok 
támogatását előre is köszö-
nöm! 2011. február 12-én 1500 

-tól lakossági fórumot tartok 
a Katona József Városi Mű-
velődési Központban, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel 
várok!

Hárman a kett esért

Három jelölt indul Gyomaendrődön a február 19-re kiírt időközi választáson . Az időközi választást azért kellett kiírni, mert a 2. számú egyéni választókerületben induló Dr. 
Busai György visszaadta mandátumát, jelenleg tizenegy fő alkotja a gyomaendrődi képviselő-testületet.  A 2-es számú egyéni választókerületben az őszi önkormányzati választások 
során, mintegy 1520-an voltak jogosultak szavazni. A februárban esedékes választáson három jelölt indul a képviselői székért – tudtuk meg dr. Szendrei Évától, a Helyi Választási 
Bizottság elnökétől. Ezek szerint Gellai Imrére (Fidesz-KDNP), Illés Jánosra(független) és Nagyné Perjési Anikóra (független) voksolhat a lakosság. (Illés János lapzártánkig nem 
kívánt élni a bemutatkozás lehetőségével.)

Váltás az Endrődi Népház élén

Az Endrődi Népház 
működtetését a Templárius 
Alapítvány visszaadta a 
városnak. A közművelődési 
megállapodás közös 
megegyezéssel történő 
megszüntetését a képviselő-
testület tudomásul vette 
és ennek értelmében 
elkészült egy átadás-átvételi 
jegyzőkönyv. Az alapítvány 
által pályázott eszközök egy 
része (visszatérítés ellenében) 
marad az önkormányzat 
(pontosabban az Endrődi 
Népház) tulajdonában, a 
további eszközök pedig a 
civil szervezet székhelyén 
lesznek, amik a Templomos 
Lovagrend további munkáját 
hivatott segíteni. A 
megállapodás felmondása 
kizárólag Ungvölgyi János 
kuratóriumi elnök betegsége 
miatt következett be, aki 

közel 5 éven át önkéntesen, 
és teljesen ingyen végezte a 
Közösségi Ház vezetését és 
programjainak szervezését. 
- A közösségi házat adósság 
nélkül és programokkal telve 
adjuk át Dr. Szonda István 

intézményvezetőnek, és 
kérjük a város vezetését, hogy 
továbbra is Gyomaendrőd 
város kulturális életét tartsák 
szem előtt és működtessék 
továbbra is – mondta 
Ungvölgyi János. 

Tanulták a tanulást
A második félévet háromna-

pos tréninggel kezdték a felső 
tagozatos tanulók a Rózsahegyi 
Iskolában. A tanulás tanítása 
során a „Mire való az iskola” 
témakörében önvizsgálattal, 
tanulási szokásokkal, tanulást 
segítő módszerekkel ismerked-
tek, megvizsgálták a tanulás-
hoz szükséges belső állapot 

természetét, a tanulást segítő 
külső körülményeket, tanácso-
kat kaptak pedagógusoktól és 
egymástól is.  Koncentrációs 
gyakorlatokkal fejlesztették 
fi gyelmüket, erősítették ki-
tartásukat, akaraterejüket. 
Elsajátították a megfelelő 
légzéstechnikát, hangképzést, 
kiejtést. A kifejező olvasás 

témakörében sor került fel-
olvasásra, blattoló olvasásra, 
saját szöveg felolvasására, 
mesemondásra. Az emlékezet 
fejlesztését sok játékos gyakor-
lattal oldották meg, eközben 
fejlődött a tanulók önismerete 
és segítséget kaptak a hatéko-
nyabb tanulás módszereinek 
elsajátításához.

F E L H Í VÁ S

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) 
Önkormányzati rendeletével Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Elismerő 
Oklevele kitüntetést alapított.

„Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” • 
„Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” • 
„Gyomaendrőd Város Biztonságáért” • 
„Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” • 
„Gyomaendrőd Város Idősekéért” • 
„Gyomaendrőd Város Sportjáért” • 
„Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért” • 
„Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” • 

Az Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes 
oklevelet kapnak. Az Elismerő Oklevelekből évente kategóriánként kettő adomá-
nyozható. Javaslatot nyújthat be bármely gyomaendrődi lakos, civil szervezet, tár-
sadalmi szervezet, intézmény. 
Az Elismerő Oklevelek adományozására az adott kategóriákhoz kapcsolódó ün-
nepnapokon, vagy az azt követő Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Gyomaendrőd város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2011-es év
Elismerő Okleveleinek kategóriáit, a javaslatok benyújtásának határidejét, 
az Oklevelek adományozásának időpontját:

Oklevél megnevezése Oklevélben részesíthető 
személyek, civil szervezetek, 

intézmények köre

Javaslatok 
benyújtásának 
határideje

„Gyomaendrőd 
Város Biztonságáért” 

kitüntető oklevél

A közbiztonság védelmében közre-
működő személyek, szervezetek (rend-
őrség, polgárőrség, tűzoltóság)

2011. március 8.

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

A Magyar Kultúra Napja

Gyomaendrődön az OMart 
Könyvesbolt és Kulturális 
Műhely rendezett zenés 
irodalmi estet. 

Az idei esztendő első ren-
dezvénye a magyar kultúra 
értékeire, hagyományaira, 
szépségeire mutatott rá, en-
nek megfelelően 2011.január 
21-én zsúfolásig megtelt a Fő 
úti könyvesbolt. A gondo-
san összeállított műsorban 
helyi előadók szerepeltek. 
A közreműködők nagy ré-
sze a helyi általános, közép 
vagy művészetoktatási iskola 
egykori vagy jelenlegi tanárai, 
diákjai voltak. Csaba Csilla, 

Cserenyecz Éva, Polányi Éva 
és Turnár Mariann előadá-
sában versek, Bela Gréta, 
Cserenyecz Dóra, Dinya Mi-
lán, Füzes András, Kopcsek 
László, Kovács László és a 
Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórus előadásában da-
lok, zeneművek hangzottak 
el. A verses hangversenyt 
stílusosan – megzenésített 
versekkel a Tűzmenedék 
együttes zárta.

A könyvesbolti rendez-
vények sajátossága, hogy 
a műsor mellé kiállítás is 
párosul. A Magyar Kultúra 
Napján a Városi Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 
tanulóinak munkáiból nyílt 
tárlat.(FHJ)
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Az MSZP nem indít, támogat

Kedves Gyomaendrődi Vá-
lasztópolgárok! Önökhöz kí-
vánunk szólni, abból az alka-
lomból, hogy Gyomaendrődön 
a 2. számú választókörzetben 
időközi önkormányzati képvi-
selő-választásra kerül sor. 

Üzenetünket különös fi gye-
lemmel küldjük azoknak, aki 
az elmúlt években, baloldali 
értékrendjüktől elkötelezve, 
szavazataikat a MSZP-re, 
illetve jelöltjeinkre adták. 
Önkritikusan megállapítjuk, 
hogy városunkban a baloldal, 
illetve annak jelöltjei soha 
ilyen elutasításban nem ré-
szesültek, mint a legutóbbi 
helyi képviselő választáson 
Az okokat részben ismerjük, 
részben továbbra is keressük, 
számítunk az Önök észrevé-
teleire is. Hisszük, hogy vá-
rosunk lakóinak többsége nem 
tagadta meg korábbi nézeteit, 
de valami nagyon elromlott 

országosan és itt helyben 
is. A baloldal, az MSZP új 
utakat keres sok gonddal és 
botladozással, de őszinte aka-
rattal, hogy valóban eredeti 
céljának megfelelően töltse 
be feladatát, az emberi méltó-
ság, az egyéni boldogulás és 
a szolidaritás megvalósítását. 
Most újabb időközi választás 
előtt állunk a 2. számú válasz-
tókerületben. Városi szerve-
zetünk igyekezett alaposan 
elemezni a helyzetet, több 
alternatíva átgondolása után 
úgy döntött, hogy a körzetben 
nem indít jelöltet, de támo-
gatja a függetlenként induló 
Nagyné Perjési Anikó képvi-
selő-jelöltet. Mi befolyásolta 
döntésünket? Programjának 
elolvasása, és a vele való sze-
mélyes beszélgetés alapján 
meggyőződtünk arról, hogy 
mind a választókörzetben 
élők, mind a város fejlődé-

sének előmenetele érdekében 
kíván tevékenykedni. Prog-
ramjában reális, megvalósítha-
tó célkitűzéseket fogalmazott 
meg, melyből kitűnik, hogy 
ismeri a település helyzetét, 
a lehetőségeket és a kitöré-
si pontokat. Megválasztása 
esetén nem szűklátókörű 
pártpolitikai érdekeknek 
akar eleget tenni, hanem a 
választók bizalmának, kör-
zete és a város érdekeinek 
megfelelni. Úgy ítéljük meg, 
hogy egy alaposan átgondolt 
és kidolgozott, a lehetőségeket 
fi gyelembe vevő, az elérhető 
célokat tisztán látó program-
mal rendelkezik. Amennyiben 
- a választókörzet lakóinak 
bizalmát is elnyerve - a gya-
korlatban is érvényesíti prog-
ramját, az az egész település 
hasznára válik. 

MSZP
Városi Szervezete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008 októberében pályázatot nyújtott be az Ál-
lamreform Operatív Program pályázati felhívásai között meghirdetett ÁROP-1.A.2 kód-
számú a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázati felhívás alapján a 

Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése érdekében.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült. Az Európai Unió támogatásával történő szer-
vezetfejlesztés összes költsége 21 450 080 Ft, melyhez az Európai Unió az Államreform 
Operatív Programon keresztül 19 734 073 Ft támogatást nyújtott, a fennmaradó összeget 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2009.-2010. évi költségvetéséből biztosította. A ki-

vitelezés 2009.06.01-én kezdődött meg.
A projekt keretein belül sor került egy szervezetfejlesztési tanulmány elkészítésére. Ez a 

helyzetfelmérő tanulmány nyújtott alapot a szükséges képzések kiválasztására.
 

A szervezetfejlesztési rész keretében az alábbi képzések valósultak meg:
- Szervezetfejlesztési tanácsadás- az információáramlás korszerűsítése

- Teljesítményértékelés értékelőknek, értékelteknek
- Együttműködési tréning

- Célkitűzés, célmegerősítés, döntéshozatal
- Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

- Projektmenedzsment
- Kapcsolati menedzsment, PR

- Ügyfélkapcsolati menedzsment
- Stratégiai menedzsment

 
A projekt másik nagy egységét képezte a korszerű informatikai rendszer kiépítése, amely 
azonban nem vált teljesen külön a szervezetfejlesztéstől, a folyamatok egymásra épültek. 
Az informatikai fejlesztések keretein belül: az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer 
(EDTR), a Polisz 2000 Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag továbbfejlesztett változatá-
nak bevezetésére, a SeQuence Ügyfélhívó rendszer kiépítésére, valamint új internetes por-

tál kialakítására került sor.

A megvalósítás 2010. november 30-val fejeződött be, a pályázatban megjelölt határidőnek 
megfelelően, jelenleg folyamatban van a projekt pénzügyi és szakmai elszámolása. Az Ál-
lamreform Operatív Program keretében megvalósuló szervezetfejlesztési projektek ese-
tében akkor tekinthető ténylegesen lezártnak egy projekt, ha az érintett szervezet belső 
eljárásrendjét érintő módosításról döntés születik. Jelen projekt tehát a Képviselő-testület és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításá-

nak elfogadásával zárulhat le.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Prog-
ram pályázati felhívásai között meghirdetett DAOP-2009-5.1.2/B kódszámú Városi örök-
ség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati felhívás alapján Gyomaendrőd városközpont 
rehabilitációjára, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal, valamint a Gimnázium 
könyvtár épületének homlokzati felújítását, a Szabadság tér felújítását, illetve a Hantoskerti 

Holtág partján sétány kialakítását. 
A pályázat kedvező elbírálásban részesült. A bruttó 58 829 902 Ft összegű beruházást 
az Európai Unió 50 000 000 Ft-tal támogatja. A fennmaradó összeget, 8 829 902 Ft-ot, 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséből biztosította.
A projekt igen jelentős abból a szempontból, hogy ezen helyi védettség alatt álló épületeken 
– a Polgármesteri Hivatal külső homlokzatán a 2000.-ben elvégzett felújítástól eltekintve – 
az elmúlt két évtizedben nem hajtottak végre semmiféle nagyobb beruházást, csak a szük-

séges állagmegóvási karbantartási feladatok ellátására került sor.

- Jelen projekt keretében a 120 éves, helyi védettség alatt álló Városháza udvari homlokzatá-
nak felújítására, korszerű, hőszigetelt nyílászárók beépítésére, valamint a főépületen tetőfel-
újításra került sor. A tetőfelújítás elengedhetetlen volt, hiszen a korábbi síkpala több helyen 

eltört, a bádogozások hibás kialakítási miatt többször beázott az épület.
- A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium könyvtárának homlokzati felújí-
tási is a beruházás részét képezi, melynek keretein belül a felsalétromosodott fal vakolására, 
utólagos szigetelésére, valamint a meglazult téglafal pótlására került sor. A régi nyílászáró-

kat korszerű, hőszigetelő ablakokra cserélték. 
- A Szabadság tér esetében sor került a szökőkút burkolatának cseréjére, a szórt köves „jár-
da” helyett burkolókő elhelyezésére, a park meglévő zöldfelületének felújítására. A koráb-

ban kialakított holtág-parti sétány rekonstrukciója is a pályázat részét képezte.
 

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen:
- a Városháza épületének homlokzat felújítását, nyílászárók cseréjét a TÓTKAÉP Építőipa-

ri Kft,
- a Városháza épület tetőszerkezetének felújítását, a tetőfedés cseréjét a Satis Mobil Projekt 

Kft,
- a gimnáziumi könyvtár épületének homlokzat felújítását, és a nyílászárók cseréjét szintén 

a Satis Mobil Projekt Kft,
- a Szabadság tér és a Hantoskerti holtág partján lévő sétány felújítását pedig a LAURUS-

DUO Kft végezte. 

A kivitelezők a munkálatokat 2010 júliusában kezdték meg.  A projekt fi zikai megvalósítá-
sa a 2010. október 22-i a műszaki átadás-átvétellel fejeződött be. Jelenleg a projekt pénzügyi 
elszámolása van folyamatban. A beruházás megvalósulásával egy kulturális és természet- 

közeli kikapcsolódást biztosító városközpont került kialakításra.

Felhívás!
Ismét elkezdődött az adóbevallás ideje. Egyesületünk számára nagyon fontos bevételi 

forrást jelent az SZJA 1 %-a, ebből tudjuk működésünket fi nanszírozni, céljainkat, 
programjainkat megvalósítani.

Kérjük  jelölje meg kedvezményezettnek a:
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületét

Adószám: 19057134-1-04
 Hálásan köszönjük felajánlását!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi bérlakás bérbeadására 

P Á L Y Á Z A T O T

ír ki:

Gyomaendrőd, Fő u. 133. szám alatt lévő 2 szoba, konyha, 
előszoba helyiségekből álló, 90 m2 alapterületű, 

komfortnélküli szociális bérlakásra. 
A lakás lakbére: 9.360,- Ft/hó

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 28. napja, melyet a 
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályához kell benyújtani.

A bérlő A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001 (IV. 27.) 
KT. rendelet 22/A. §-ban meghatározottak szerint lakbértámogatást igényelhet.

Amennyiben nincs szociális rászorultságú pályázó, akkor a szociális körülményei 
alapján rászorulónak nem tekinthető pályázók közül az részesül előnyben, akinek az 
egy főre eső jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 120 százalékánál nem magasabb 
(34.200,- Ft/hó), ha nincs ilyen pályázó sem, akkor az előnyt az élvezi, akinek az egy 
főre eső jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150 százalékánál nem magasabb 
(42.750,- Ft/hó).

A pályázat, pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán vehető át térítésmentesen.

A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, 
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe tartozik.

Gyomaendrőd, 2011. január 25.

Várfi  András
Polgármester
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HIRDETMÉNY

A Gyomaendrődi Ipari Park  területén az idén   
megvalósuló inkubátorházból - elsősorban kez-
dő vállalkozások részére - 2011 év elejétől 
kedvező feltételekkel: 

- csarnok épületrészek
(műhelyek, egyéb munkahelyi terek), 
- szociális helyiségek, 
- irodák bérelhetők. 

A csarnoképület belső megosztásánál 
egyedi igények is fi gyelembe vehetők.

Egyeztetés:
 Egeresi András ügyvezető igazgató

Elérhetőség:
 GYOMASZOLG Ipari Park Kft.
 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

 Tel/Fax: 06-66/386-269
   06-20/988-00-13

A készülékakciók 2011. január 1-jétôl visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek. Az általános elôfi zetéses készülékajánlatok MobilOtthon Prémium díjcsomag-
gal nem vehetôk igénybe. A készülékakciókban egy elôfi zetô a kedvezményt legfeljebb egy alkalommal veheti igénybe, maximum egy készülék erejéig. A készülékek 
bizonyos alkalmazásainak használata adatforgalmazással jár, valamint egyes alkalmazások használatához szoftver licenc vásárlása szükséges. Az akciók további, teljes 
körû és részletes feltételei a T-Pontokban, Partner üzleteinkben és ügyfélszolgálatunkon érhetôk el: 1430, 06-1/265-9210.

10 x 1990 Ft

Nokia 5230

LG GS290

17 990 Ft

Domino 
csomagban

(1990 Ft kezdôrészlet + 
9 x havi 1990 Ft-os 
kamatmentes részlet), 
THM 0%.
Teljes ár: 19 900 Ft

Új elôfi zetéssel, 
2 éves hûségnyilatkozattal 

10 x 1990 Ft

Samsung 
Xcover271

(1990 Ft kezdôrészlet + 
9 x havi 1990 Ft-os 
kamatmentes részlet), 
THM 0%.
Teljes ár: 19 900 Ft

Új elôfi zetéssel, 
2 éves hûségnyilatkozattal 

10 x 990 Ft

T-Mobile 
Pulse Mini

(990 Ft kezdôrészlet + 
9 x havi 990 Ft-os 
kamatmentes részlet), 
THM 0%.
Teljes ár: 9 900 Ft

Új elôfi zetéssel, 
2 éves hûségnyilatkozattal 

Kezdd az évet egy jó mobillal 
szenzációs áron!

T
P

Okos-
telefon

Okos-
telefon

PROGRAMAJÁNLÓ 
2011. február 06.-tól minden vasárnap 11.00-14.00 óra között 

Meghitt polgári családi ebédek hangulatát idéz
svédasztalos vasárnapokra 

hívjuk Önt, hogy elegáns környezetben, kellemes társaságban töltse az így ünnepivé varázsolt 
napot. Svédasztalos ajánlatunkban korlátlan fogyasztással választhat két féle levesb l, hét 

különböz  f fogásból, köretekb l, két gyermek menüb l, desszertb l.  

Áraink egységesek: 1990,-ft, gyermekeknek 995,-ft 
 

 
Karaoke Karaván a Csaba Rádióval február 16.-án 

 
 

 

Jelmezes bál február 26.-án 
Welcome drink, boszorkány csók, négyfogásos vacsora, 

bálkirályn , bálkirály választás,  
él zene, alkalomhoz ill  jelmezes megjelenés! 

 
Three Rivers Pub Gyomaendr d, Kossuth út 32. 

Telefon: 66/282-482, 70/708-8026, e-mail: info@threeriverspub.hu 


