
Közéleti havilap

2007. December

""GYOMAENDRODI
?I~

I. évfolyam III. szám

Tisztelt Gépjármű Tulajdonos'

A megszokott helyen. a megszokott módon,
de kibővült szolgáltatással állok meglévő és leendő

ügyfeleim rendelkezésére.
INGYE ESEN segítünk Önnek Biztosítót \áltani!

Több Biztosító ajánlatából válasszuk ki együtt
az Ön számára a legkedvezó'bb kötelező biz

tosítási díjat!
Keresse fel Biztosítási Alkusz irodánkat szemé

lyesen, vagy levélben, tel./fax, e-maiI-en.

Számoljunk együtt! Jelentős költséget takaríthat meg!

Vegye igénybe további szolgáltatásainkat:
. biztosítások kezelése, ingyenes kárrendezési segítségnyújtás .

pénzügyi- és befektetési tanácsadás
TELJES KÖRŰ,DÍJMENTES IDTELÜGYINTÉZÉS

Időskori életjáradék, időskori jelzáloghitel

Pannon-Safe Kft.
5500 Gyomaendrőd, Fő u. 14l.
Vadász Imréné Mobil: 30/9818-039
E-maii: vadasznek1ari@t-email.hu

~ K&H TeleCenter (06 1) 300 0000 -+ www.kh.hu
~ gyors ügyek savja -+ hiteltanacsadás -+ befel<tetéstervezés -+ biztositások Bízza ránk! Mi megtaláljuk a legolcsóbb

és legkedvezóbb feltételeket az Ön számára!

.. , ,
Kellemes Karácsonyi Unnepeket és Boldog Uj Evet Kívánunk!

HA PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE, MI SEGíTÜNK!

KÉSZÜLJÖN AZ ÜNNEPEKRE!!! MINI SZEMÉLYI KÖLCSÖN AKCIÓ

l-2 NAP ALATT, GYORSAN, EGYSZERűEN

200.000,- FtJ36 bó =6.899,- FI/hó, 300.000,- FI/48 bó =8.199,- Ftlbó

Bevásárló kártya már 50.000 Ft-os jövedelemmel igéoyelhetö!

Őszi jelzálog és lakáshitel akció!

A bank megtéríti az értékbecslési díjat!

A hitelbírálati díj akár OFt-ra csökkeothetö!

A hitel kihelyezés akár 1l0%-ig!

Jelzálog és lakáshitel akár jövedelemigazolás nélkül is!

Forduljon hozzám bizalommal!

GSC\\ INDT l\IIH \I.YN~: 20/410-5363
IROD \: G\ O\I-I.ENDRön. KOSSllTH L. l'. 33.

TEI..: 66/581-250
X RaiHeisen

BANK
MobiIbankár bálózat

Interjú Domokos Lászlóval - 4. old.

Hírek - 5-7. old.
""Oszikék

Idősek Otthona - 8.0Id.

156-os események

Gyomaendrődön- 12.old.



GAZDA KISÁRUHÁZ a Gyomai Piactér
mellett!

• Rágcsálóirtók akciós áron!!

290 FtJdb

660 FtJdb

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

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

Tűzhelyek:

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

500 g

500 g,. 8iotol/ pép

,. RodenTox

. Itt a fűtési szezon!! Kályhák, kandallók, hősugárzók,
olajradiátorok és konyhai tűzhelyek, valamint
füstcsövek több típusban!

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

méretben!
· Orkán és PVC esőruhák esőkabátok

· Ponyvák, natúr és fekete fóliák különbözőméretben.
· Fa és fém létl·ák.
· Ker[tésdrótok.
· Ereszcsatornák
· K[nálatunkban még: védőruhák, védőcipők, védőkesztyűk

és sok egyéb.

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

December l2-én 14 órától egész délután

,,Activity"

vetélkedőn is részt vehettek.
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Gyennekkönyvtárihónap

kézműves foglalkozáson apró ajándéktárgyakat, karácsonyi
díszeket készíthettek,

15 órától

Kedves Gyerekek!

Egész hónapban fél áron lehet kölcsönözni a videokazettákat és a
DVD-ket.

Minden kölcsönző olvasó apró ajándékot kap!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Ével kívánunk!

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
pályázatot hirdet angol szakos tanári állás betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 31.
Rózsahegyi Könyvtár. Gyomaendrőd. Blaha u. 21. sz.

Helye: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
5502 Gyomaendrőd,Népliget út 2.
Telefon: 66-283 938



A SZERETET ÖTÖDIK

SÍKJA A SZOLGÁLAT.

És, ha sikerül életünkben
a szeretet öt síkját meg
találni és harmonizálni,
akkor már csak szerencse
kell a sorstól, vagy isteni
gondviselés, - és a belő

lünk fakadó optimizmus!
Talán így megszépíthet
nénk a mások és magunk
életét is ebben a jelenlegi
társadalmi válságban.
Végül álljon itt erról
Pázmány Péter örökbecsű
gond ütésektól meg ne
romoljon.
Együtt erősek vagyunk,
támaszt nyújtó szeretet
nélkül viszont elveszünk."

ne, hogy örömet okozunk
neki. Egy neki hajtatott,
nevelt növény, egy mono
gramos ajándéktárgy, egy
csak neki fűzött gyöngy,
kedvenc együttese CD-je,
vagy az ő hobbijához illő

meglepetés, egy közös
fénykép, neki készített
tartóban - ezek ajándé
kok!
A lényeg, hogy nem
magunknak vásárolunk,
készítünk, hanem Neki.
Neked - tólem.

Sokszor az ember egész
élete így telik (Az igazi
családanyáké biztosan).
Igyekezni mindig a má
sok javára cselekedni!

Szeretetben gazdag Ka
rácsonyi Ünnepeket kí
ván:
Hangya Lajosné, a cikk
írója és a képviselő-tes

tület valamennyi tagja
minden gyomaendrődi

lakosnak.

A HARMADIK SÍK AZ IDŐ.

A NEGYEDIK - AZ AJÁNDÉK

Nem a drága, márkás áru
az érték, hanem a sze
mélyre szóló kedves meg
lepetés, amivel az ajándé
kozottra gondolunk. Neki
készítjük és bízunk ben-

Akit szeretünk, arra időt

kell szánni, hogy megis
merjük, hogy megnyerjük
a bizalmát, hogy meghall
gassuk. A jó beszélgeté
sekre időt kell fordítani. A
felelős szülóK és a jó
barátok ezt tudják! A fe
hér asztal melletti beszél
getések is fontosak!
Jó dolog a klubélet (azo
nos érdeklődésűek, ha
sonló korúak, stb.). A tár
sas mozgás (bármilyen
sport, tánc, turisztika)
lélekemelő - s a társas
kapcsolatokat erősíti.

Gyönyörű a közös zene
hallgatás, amely képes
heterogén csoportokat
összeforrasztani.

A ringatás, a simogatás,
az ölelés, a cirógatás, a
kézfogás, a felkar érin
tése, a vállveregetés, a
puszi, a csók, a szexuális
érintések. De említhet
nénk még sok más elfelej
tett emberi gesztust. A
pszichológusok kimutat
ták, hogy azok a kisgyer
mekek, akiket többször
érintenek, simogatnak,
azok harmonikusabb fel
nőttek lesznek, mint akik
kel ezt kevésbé teszik.

Az ELSŐ A SZÓ.

SzámyaJnak, mint a gondolat,

Gömyedve hordnak gondokat."

Sokak által ismert a
szeretet öt síkja, amely
hozzásegít minket, hogy
hogyan lehet igazán
szeretni.

JUHÁsz GYULA írja:
"Szavak csodálatos szavak,

Békítenek, Jázítanak.

és a megismeréssel foly
tatódik. Alapja a teljes bi
zalom és a feltétel nélküli
ragaszkodás.
A szeretet felé vezető út a
meghallgatás, a megértés
és az elfogadás. Ehhez
biztatás kell; kedves em
beri szavak és sok mo
soly. KODÁLY ZOLTÁN

szerint "Két ember közt
legrövidebb út egy mo
soly." - sőt, ez semmibe
nem kerül, és még szépít
IS.

Amely kibeszélhető, meg
hallgatható, jó esetben igaz,
biztató, bátontó, ösztönző,

megnyugtató, dicsérő, vi
gasztaló - és legfó1<épp ő

szinte. El kell mondanunk a
másik embernek, hogy mit
érzünk iránta. Ha őszinte,

elfogadó szeretettel, emberi
szavakkal találjuk meg a
másikhoz vezető utat, ak
kor kimutatjuk felé a sze
retetünket. Ha problémája
van a másik félnek, a meg
oldást többnyire maga talál
ja meg az ember, de egy jó
beszélgetés vagy egy meg
értő hallgatás megadja az
esélyt, hogy a problémáit
maga tudja megoldani.

Szeretet-"morzsák"
A MÁSODIK SÍKJA A SZE

RETETNEK AZ ÉRINTÉS.

Érzelmekról nehéz be
szélni és írni, pedig az ér
zelmek alkothatják azt a
cementet, amely egybe
köti az emberi társadal
mat. Vannak alapérzelme
ink, amelyek egyeteme
sek és velünk születettek,
ide sorolhatók: - az öröm,
a bánat, a harag, a féle
lem, a meglepetés, az un
dor. Vannak magasabb
szintű kognitív érzelme
ink, amelyek szintén
egyetemesek, de bennünk
nagyobb mértékű, a kul
túrától függő változatos
ság. Ezek lassabban ala
kulnak ki, viszont több
nyire hosszantartóbbak.
Ezek a szerelem, szeretet,
bűntudat, szégyen, zavar,
büszkeség, irigység, fél
tékenység.
Ennyit a tudományos
összegzésról, az érzelme
inkról. A karácsony kap
csán a szeretetról szeret
nék "morzsákat" írni ar
ról, hogy a szeretet terem
tő és éltető energia. A
szeretet aktivitás, a lélek
ereje!
Aki tud szeretni, az
mindig boldogabb ember,
mint akit csak szeretni
lehet.
Ha a szeretet bennünk
van, és azáltal, hogy mi is
szeretünk, boldogok le
szünk. Ez a boldogság
érzet abból fakad, hogy az
ember természetének és
lehetőségeinek legjavát
adja, ezeknek megfelelő

en gondolkodik, érez és
cselekszik. Az, hogy sze
retni tudjunk másokat, az
mindig a szimpátiával,
rokonszenvvel kezdődik



DOMOKOS LÁSZLÓ, Gyomaendrődországgyúlési képviselője 1965-ben született
Békéscsabán. Fiatal kora ellenére szép karriert futott be a politikai pályáját

tekintve, és még koránt sincs vége!

I

- lllikor kezdte érdekeini
a politika?

• 1I1ég a gimnáziumban,
de akkor csak a poli
tikatörténet. A politiká
ba gazdasági szakem
berként kerültem. Már
nagyon fiatalon veze
t6ként dolgoztam mint
közgazdász, és 1990
őszén felkért a Fidesz,
hogy legyek Békéscsaba
gazdasági alpolgármes
tere. Felelősségteljes

munka volt, hiszen köz
vetlen a rendszerváltás
után kellett újjá szer
vezni az önkormányza
tot. Jó látni, hogy máig
sikeresen mú1<:ödnek
azok a gazdasági prog
ramok melyeket In
dítottunk.

- Gyerekkorában ml
akart lenni?

• Természetesen régész,
és ha jól emlékszem,
űrhajós is. Aztán a gim
názium második osztá-

lyában döntöttem el,
hogy közgazdász akarok
lenni. Attól a naptól
kezdve szorgalmasan és
kitartóan készültem erre
a hivatásra. Ez a gaz
dasági szaktudás most
nagyon jól jön, hiszen
Békés megye problémái
gazdasági problémák,
melyekre gazdaságpoli
tikai megoldások kel
lenek.

- Miért választotta ezt a
hivatást? Vagy a hivatás
választotta Önt?

• Hogy miért lettem gaz
daságpolitikus?
Hát, mert ehhez értek és
szerencsére a szenvedé
lyem is ez.

- Hogyan tudja a csalá
di élettel összeegyeztetni
a munkáját, hiszen ezt
nem csak napi nyolc
órában műveli az em
ber.

• A politika nem munka,
hanem hivatás. Ezt nem
lehet szív és lélek nélkül
csinálni, mert úgyis ki
bújik a szög a zsákból.
Eleinte nagyon nehéz
volt ezt összeegyeztetni
a családdal, de idővel

ezt is megtanultam. Imá
dom a családomat, és ha
velük vagyok, akkor
csak rájuk figyelek.
Igyekszem nem haza
vinni a gondokat: otthon

mncs munkahelyterem
tés, nInCS gazdaságfej
lesztés, csak a család
van. Bevallom, sokszor
nagyon nehéz megállni,
hogy ne a megoldásra
váró problémákon járjon
az eszem, de ilyenkor jól
megkapom alányomtól
a magamét.

- Mik a távolabbi ter
vei?

• Még mindig az, hogy
Gyomaendrőd és Békés
megye fejlődéséért tud
jak tenni. Ma Békés
megye problémáinak
többsége gazdasági ter
mészetű. Nagyon nagy
alázattal mondom, amit
a munka és az emberek
iránt érzek: gazdaság
politikusként az a szak
mai véleményem, hogy
a kormány politikája
nem jó nekünk. Gyo
maendrődnek az lenne a
segítség, ha több mun
kahely lenne, és maga
sabbak lennének a fize
tések. Gazdaságpoliti
kusként ezt tekintem a
legfontosabb feladatom
nak, ezért dolgozom.

- Ha a gyermeke poli
tikus akar majd lenni,
támogatja, vagy inkább
lebeszéli róla?

• Remélem, nem akar az
lenni! De ha mégis, azt
neki kell eldönteni. és

nem fogom lebeszéini
róla, ahogyan szüleim is
rám bízták a döntést.
Azonban azt el fogom
mondani neki, hogy bár
milyen hivatást választ
magának, ha csak lehet
szenvedéllyel, szívvel
lélekkel csinálja. Azt
azonban remélem, ha
úgy dönt, hogy politikus
lesz addigra nem lesz
ennyire durva a politika
hangneme.

- Hogyan készülnek a
karácsonyra?

• A karácsony a családé.
Ilyenkor elmegyünk a
mamához, ott ünnep
lünk. Az ünnepi ebéd és
vacsora hagyományos,
és imádom a nagyi főzt

jét. Azt nem mondhatom
meg, hogy mit kap a
család karácsonyra, mert
a lányom is elolvassa az
újságot.

- Köszönöm az interjút,
boldog ünnepeket kívá
nok!

• Én köszönöm, és ezú
ton szeretnék minden
kedves olvasónak ke
gyelemteljes boldog
karácsonyt kívánni!

Császár Claudia

Hirdetésfelvétel:
Iványi Lajosné

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



Hulladékszállítási díj

Érdeklődni:

60-30/339-2352

Gyomaendrődön,

Soczó-zugban
vízparti, 1088 m2-es

TELEK ELADÓ

Gyomaközszolg Kft., 5500
Gyomaendrőd,Ipartelep u. 2.
(Tel.: 66/386-233;)
E-maiI: ipgyomaszolg@intemet-x.hu

bírság kiszabását vonja maga
után.

- Az üdül6kre és a lakótelepi
ingatlanokra külön szabályok
vonatkoznak, melyeket a kép
viselő-testület 2007. decem
berében rendeleti formában fog
szabályozni. A hulladékszállítás
sal és a szolgáltatási díjjal kap
csolatos további részleteket is
ezen rendelet fogja tartalmazni.
Kérjük Önöket, hogy infor
málódjanak ezen rendeletben
foglalt szabályokról is!

További segítség vagy informá
ció érdekébenforduljoll az aláb
bi szervezetekhez:

Polgármesteri Hivatal, Város
üzemeltetési és Vagyongazdál
kodási Osztály
5500. Gyomaendrőd, Szabadság
tér 1. (Tel.:66/386-122;)
E-maiI: varosuzem@gyomaendrod.hu;
www.gyomaendrod.hu

- A szolgáltatási díj tuetése alól
csak olyan ingatlanok mentesül
hetnek, akik hitelt érdemlően

bizonyítani tudják, hogy az
ingatlan életvitelszerűen nem
lakott. Ez nem vonatkozik a vál
lalkozási székhelyekre és telep
helyekre, mivel azok kötelesek
szolgáltatási díjat fizetni. A dön
tést a képviselő-testület által fel
hatalmazott szerv hozza meg,
mely a mentességet kérelem
alapján ítéli meg.

120 és 240 literes edény
használatára. A hulladék szál
lítási díja a kuka mérete szerint
változik. (táblázat szerint)

- A hulladékszállítási díj meg
fizetése negyedéves elszámolás
sai fog történni. A díjra
kötelezett minden ingatlan
esetében a kommunális adó
(lakosság esetében), vagy az
építményadó (vállalkozók
esetében) fizetésére kötelezett
személy lesz. Az ingatlan ezen
tulajdonosa a kiküldött számla
alapján kell bogy negyedévente
megtérítse a szolgáltatási díjat.

- A hulladékszállítást végző szol
gáltató Gyomaközszolg Kft.
minden ingatlantulajdonossal
szolgáltatási szerződést fog köt
ni, melyben a kuka mérete és az
eszerint megállapított szolgál
tatási díj rögzítésre kerül. KéJjük
segítsék a szerződéskötés zök
kenőmentes lebonyolítását!

- A szolgáltató 2008. év első

féléve folyamán vonalkódos
rendszert fog kiépíteni, mely
által lehetővé válik, hogy min
den ingatlan az ürítés gyakorisá
ga és a használt edényzet típusa
szerint a ténylegesen ürített men
nyiség után fizessen díjat.
Minden ingatlanhoz tartozó
edény kap egy vonalkódos
matricát, mely leolvasásával
rögzíteni lehet a kuka ürítésének
időpontját és gyakoriságát. A
lakosok csak akkor helyezik ki
edényzetüket, amikor az megte
lik. A kukákat ugyanakkor
közegészségügyi szempontok
miatt legalább kéthetente egy
szer kötelező lesz kihelyezni.

- A szolgáltatás igénybevétele a
hulladékgazdálkodási törvény
alapján kötelező. Aki ennek
ellenére nem veszi igénybe a
szolgáltatást köteles bizonyítani,
hogy nem törvénybe ütközően

helyezi el a hulladékát. (Nem
elfogadható például: elégetés,
iIlegális elhelyezés.)
Amennyiben azt bizonyítani nem
tudja, hulladékgazdálkodási

• Lomtalanítás költségét

Fontos tudnivalók:

• Edényzetek mellé elhelyezett
zsákok elszállitásának költségét
(amennyiben az ingatlanon több
hulladék keletkezik, lehetőség

van nagyobb méretű edény
használatára, vagy a Gyoma
közszolg Kft.-nél beszerzett zsák
kibelyezésére) - Egyéb zsák ki
helyezése tilos, az nem kerül
elszállításra! !!

• A lakossági teherviselés arány
talan növekedését differenciált
begyűjtéssel lehet ellensúlyozni.
Lehetőség van kisebb méretű

kuka edény használatára, és
ezzel a szolgáltatás arányos díj
fizetés alkalmazására.

rezze a gyűjtő edényzeteket,
1geny szerint 80, 120 és 240
literes kukákat)

- Az ingatlanok tulajdonosai az
ingatlanon keletkező hulladék
mennyiségétól függően vá
lasszák meg a szükséges kuka
edényzetet. Lehetőség van 80,

• A szolgáltató minden egyes
ingatlan vonatkozásában az
ingatlan tulajdonosával, vagy
kezelőjével szerződést fog kötni

• Vissza kell szorítani az illegális
hulladékelhelyezést. Ennek ér
dekében fokozott ellenőrzések

várhatóak.

végez

• A díj bevezetése az Európai
Unió joggyakorlata szerint
kötelező ("szennyezőfizet elv")
• A lakosság érdekeltté tétele,
környezetvédelmi tudatformálás
(szemetelés csökkentése)

• A díj bevezetése jelentősen

csökkenti az önkormányzati
kiadások mértékét (évi
60.000.000,-Ft, melyet az önkor
mányzat pályázati saját erőként

használhat fel)

• A szelektíven gyűjtött hul
ladékok edényzeteinek ürítését
(15 gyűjtőszigeten)

• A hulladék befogadási díját,
mely tartalmazza a Remondis
Kft. által elszámolt ártalmat
lanítási díjat

• A hulladékudvar mú1cödteté
sének költségeit
• Minimális fejlesztési költ
ségeket (edényzetek és gépek
pótlása)
A díj nem tartalmazza:

A meghatározott díjak az alábbi költségekre nyújtanak
fedezetet:
A díj tartalmazza:
• Edényzetek ürítését és az
átvevő helyre történő szállítását,
melyet a Gyomaközszolg Kft.

Gyomaendrőd Város képviselő-testülete döntött a 2008. évtól fizetendő hulladékszállítási díj
bevezetéséról. Az elvi döntést és a közmeghallgatásokat követően kidolgozták a díjrendszert, mely alap
ján a testület elfogadta a 2008. évi szállítási díjakat.
A szállítási díj bevezetését az alábbi tényezó'k indokolták:

• A díj bevezetése fedezetet A díj bevezetésével párhuza
nyújt a hulladékgazdálkodási mosan megoldásra váró felada
törvényben meghatározott Ön- tok:
kormányzati feladatok telje
sítésére (szelektív hulladék
gyűjtés, hulladékudvar üzemel
tetése, zöldhulladék válogatása)

A hulladékszállítási díjak 2008. évben a következó'k:
l lakásra jutó bruttó díj mértéke:

• Edényzetek árát (minden lakos
saját költségén kell hogy besze-

Edényzet típusa Üótésre vetítve (FUürítés) Heti egyszeri
ürítés esetén évre

vetítve (FUév)

80 literes 157 8164
110 - 120 literes 209 10 868
240 literes 308 16016



Ezen összeggel az óvodás
gyermekek gyermeknapi

kirándulásának költségeihez
járulunk hozzá.

Kérjük amennyiben tehetik
2007. évi adój ukból is támo

gassák alapítványunkat.

Köszönjük! köszönjük!

Adószámunk: 18379778-1-04

1% 1% 1%
A Selyem Uti Ovodáért

Alapítvány
(Gyomaendrőd,Selyem út 10 1.)

megköszöni mindazoknak,
akik 2006. évi adójuk

l %-ával támogatták
alapítványunkat.

A ::'elajánlott összeg:
SO.1l7,--Ft volt.

Margó virágbolt, Lipták Ilona,

KNER Nyomda, Sebők &
Sebők, Újlaky Henrietta,

Farkasinszki Zsuzsanna, Szép

völgyi Jolán, Kiss Erika,

Szakálos Erika, Gyetvai Ernő,

Kalamáris, Fülöp Imréné,
Kereki Antalné, Wolfné Kereki

Tünde, Csapó Elek, Giricz

Klára, T-Mobil, Lakásfelsze
relés, Körös Üzletház, Szabó

Erzsébet, Cserenyecz Éva,

Iparcikk Bt., Rácz Imre, Öreg
szólősi Pulykafarm, Endrődi

Cipó1<.ellék Kft., Kert-Kivi Kft.,
Klarissza 2000Bt., Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet,

Méretes Cipő Kft., Víg Anita,
Jambrík Zsolt, Kovács Péterné,

Tímár Zsolt, Familia Üzletház,
Kata László, Suha Tamásné,

Dógi Nikoletta, Pappné Pintér

Edit, Valent Zoltánné, Szabó

Ktsz., Szakálos Ernő, Barna

Zsolt, Gellai Zsuzsanna, Tímár
Jánosné, Farkas Zoltánné,
Csapó Lajos, Euro Hover Kft.,

Polgármesteri Hivatal, Szabó
Balázsné, Uhrin Emese, Ágos

tonné Farkas Mária, Németh
Dezső, Dr. Varga Géza, Bárdi

Zoltánné, Pallag-Szatmár Kft.,
Yucca Virágbolt, Ungvölgyiné

Paulik Zsuzsanna

2007. november tO-én a
Selyem Úti Óvodáért Ala
pítvány Jótékonysági va
csorát szervezett.
A befolyt összegból sze
retnénk Mikulás és kará
csony ünnepeken a gyer
mekek részére ajándékcso
magot készíteni, továbbá
udvari játékainkat bővítjük

egy új játékkal.
Szeretnénk megköszönni
minden kedves támoga
tónknak, akik tombola-tár
gyaikkal hozzájárultak ren
dezvényünk sikerességé
hez.

A Legszebb utcalutcarész
kategóriában a VI. ker. 540. sz
utca lakóközössége 2006. év
hez hasonlóan idén is külön
díjban részesült példamutató
környezetszépítési munkájáért.
A lakóközösség képviselője,

jANTYIK JÁNOSNÉ veszi át az
emléktáblát, mert az udvar
parkosításában, gondozásában
oroszlánrészt vállalt. (3848)

2007. november 6.-án Kóthay
László vízügyi szakállamtitkár
ünnepélyes keretek között adta
át és helyezte üzembe a
Gyomaendrőd Belvíz prog
ramjának I. ütemében elkészült
létesítményeket, többek között
a Révzugi szivattyútelepet. Az
ünnepélyes átadáson részt vett
Domokos László ország
gyűlési képviselő, a megyei
közgyúlés elnöke, valamint
LATORCAI JÁNOS ország
gyúlési képviselő is.
Gyomaendrőd 3 belterületi

A faragott emléktáblákat SZON
DA ISTVÁN díszítőszobrász ké
szítette tölgyfából. Az idén a
tábla felső részén látható
növénymotívum vadgeszte
nyehajtás. A táblákat Csányi
István alpolgármester úr adta át
az intézmények képviselőinek.

A nevezett oktatási intézmé
nyek közül a Százszorszép
Óvoda kapott emléktáblát.

Cserenyecz Éva, Csányi István
és a Maci csoport 3 óvodása

A nevezett szociális intézmé
nyek közül a Térségi Szociális
Gondozási Központ Mirhóháti
utcai intézményrésze, az Őszi

Napsugár Idősek Otthona
nyerte el az első helyezettnek
járó emléktáblát.

Támogatóink voltak:
Kolibri ,,299", Dinya Zoltán,
Polányi Imre, Uhrin Attiláné,
Andor Kvintet Kft, CM Méter
áru bolt, Gyomahús Kft,
Kovács Lászlóné, Mesterné
Kovács Szilvia, Dávid Edit
Élelmiszer bolt, Telepok, Sikér
Kft, Wang Jun Kft., Keresztes
Tibor, Vodafone szaküzlet,

A szociális intézmények ver- Molnár Katalin, Vaszkó Bélá
senykategóriájában szintén első GUBUZNAI ALBERTNÉ veszi át né, Molnár Lászlóné, Fekécsné
helyen végzett a Gyomai Re- az emléktáblát Csányi István Szakálos Eszter, Szabó István-

_fo_rm_a_'t_u_s_S_z_er_e_te_t_o_tt_ho_n_. a_lp_o_l_ga_'nn_e_s_te_r_u_'rt_o_'l_. ----I né, Dinya Imre, Nagyné Rácz

holtága (Révzug, Endrőd- Ildikó, Porubcsánszki Sándor,
Közép, Fűzfás zugi) l m át- Porubcsánszki Sándorné, Fe
mérőjű, zárt csatornával került kécs Vendelné, Árvarázs, Mar
összekötésre a holtág végeknél. gó Divatház, Szakálosné Urbán
A vízpótlást a Fűzfás-zug felső Katalin, Farkas Máté, Koloh
végénél létesített szivornya, Judit, Edit Reformház, Dro
rrúg a vízkivételt a Rév-zug géria, Méteráru, Kínai Áruház,
alsó végénél megépített szivat- Orovecz Tamás, Szécsi Heori
tyú-telep biztosítja. Az így etta, Uhrin Szilvia, Mészáros
létrehozott vízmozgás "átmos- Imre, Fülöp Imréné, Véha
sa" a három holtág medrét, László, Varjú István, Szabó
megszüntetve a "pangó" víz- Andrásné, Fekete Róbert,
felületeket, javítva a vízminő- Roncsek Krisztina, Gombi
séget. A Révzugi holtág meder- Plasztik, Kissné Farkas Gabri
ben felhalmozódott lágyiszap ella, Kazainé Fekete Ildikó,
kotrással eltávolításra került, Ambróziné Omiliák Margit,
növelve ezzel a holtág belvíz Barjak Imréné, Mágus - Comp,
tározó kapacitását. Erdősiné Hínel Andrea,
A belvíz-mentesítés és kezelés BERILL Ékszerüzlet, TURUL
a Révzugon telepített új szivat- Kft., OMART Könyvesbolt,
tyúteleppel gazdaságosabbá és Varga Mihályné, Flamingó
biztonságosabbá vált, mivel azt Virágbolt, Szarka Csilla,
egy új, korszerű, megfelelő Csahóczki Péter, Gyomapack
kapacitású, elektromos szivat- Kft, TIP-TOP cipóbolt, Zöld
tyútelep fogja végezni az eddi- Cukrászda, Hegedűs Csaba,
gi három elavult dízel üzemű Kovács Zoltán, Pentament Kft,
szivattyútelep helyett. Somogyi István, Andi Butik,



Békés és Bihar megye kapcso
lata az 1990-as évek elejére
vezethető vissza. 1991-ben alá
írásra került az együttmú1<:ödési
megállapodás. Az elmúlt idő

szakra a kapcsolatok protokol
láris fenntartása volt jellemző

és az elmúlt 10 év DKMT
tagság időszaka sem hozott
jelentős változást. Érdemi vál
tozást hozott, Románia csat
lakozása az Európai Unióhoz,
valamint az új, 2007-2013-as
időszakban megnyíló Európai
Uniós fejlesztési lehetőségek

kihasználásának eszköze a
megújult Vegyes Bizottság
megalakulása. A 2007-t61 in
duló új típusú területi együtt-

mú1<:ödés a korábbinál sokkal
nagyobb hangsúlyt fektet a
szorosabb és intenzívebb part
nerségi kapcsolatokra a konk
rét fejlesztési programok kidol
gozására. A fentiekhez igazod
va Békés Megye Képviselő

testülete valamint Bihar Megye
Tanácsa 2007. szeptember 7-én
Békéscsabán aláírta a megújí
tott Együttmú1<:ödési meg
állapodást. Megalakult a
Békés-Bihar Vegyes Bizottság
a további fejlesztési projektek
kezdeményezésére, egyezteté
sére. A békési társelnöknek
TÓTH IMRÉT, a bihari társel
nöknek SARKÖZl ALEXANDRu-t
választották meg.

Igazodva az Együttmú1<.ödési
megállapodásban megfogalma
zott és elfogadott együttmú1<:ö
dési területekhez a következő

Albizottságok alakultak meg:
Terület- és Infrastruktúra fej
lesztési-, Humán fejlesztési -,
Környezetvédelmi.

Az albizottságok elsősorban

konkrét, projektszintű együtt
mú1<:ödések kialakítását segít
hetik elő saját szakterületükön,
és a személyes kapcsolatok
megerősítését.

Az elmúlt hetekben a 2007
2013-as időszakra vonatkozó
Magyarország-Román i a

Területi Együttmú1<.ödési Ope
ratív Program eló1<.észítéséhez
igazodva úgynevezett stratégiai
projektjavaslatok megfogal
mazása és részbeni kidolgo
zása zajlott. Ezek olyan projek
tek, amelyek a program pénzü
gyi forrásainak a terhére való
sulhatnak meg, un. közös pro
jektek formájában, pályázati
úton. A Vegyes Bizottság elfo
gadott továbbdolgozásra, elő

készítésre 7 kisebb határmenti
programhoz illeszkedő fejlesz
tést és ajánlott 3 nagyobb, a két
ország szintjén fejlesztendő

területet mintegy 30 Mrd Ft-os
keretösszeggel.

Domokos László

sport Szakszövetség válo
gatott keretének tagjai.
Ők szeptember óta már
négy szövetségi edzésen
vehettek részt nemzet
közileg elismert olasz,

német, dán, cseh és ír
trénerek vezette felké
szítéseken eredményes
ségük fokozása érde
kében.

gyar rekord is, hiszen
ilyen rangos nemzetközi
versenyen még nem
győzedelmeskedett eddig
magyar gyermek páros.
Külön öröm számunkra,

hogy eredményeink alap
ján Deák András, Andor

Barbara, Perei Péter,

Sárközi Noémi, Gomb

kötő Imre és MALINA

ANDREA a Magyar Tánc-

.
A képen: Andor Barbara, Deák. András, Oláh Dorottya, Mészáros András,

Paróczai Zsófia, Kulik Andor, Sárközi Noémi, Perei Péter

PÉTER és SÁRKÖZI NOÉMI

hatodik helyezést érve el.
Az év egyik legrangosabb
táncversenyére Bécsben
került sor november kö
zepén. A klub négy pá
rossal vett
részt az egyre
népszerűbbé

váló Austrian
Open ver
senysoroza
ton. Párosa
ink közül
eredményes
ségben kie
melkedett
D E Á K
ANDRÁS és
ANDOR BAR

BARA. A hat
táncból álló
kombinációs versenyben
negyedik, míg a latin
amerikai táncokban első

helyezést értek el közel
negyven párból. Ez a tel
jesítményük egyfajta ma-

November 24-én a hagyo
mányos Rumba Bállal
zárta eredményekben gaz
dag versenyévadját a
Rumba Táncklub. Az év
utolsó hónapjai sem múl
tak el programok és
kihívások nélkül. Az őszi

hazai táncversenyt köve
tően MÉSZÁROS ANDRÁS

és OLÁH DOROTTYA sza
porította a győzelmek

számát egy hazai és egy
szlovákiai nemzetközi
táncversenyen elért első

helyezéssel. A nemzet
közi színtér után az év
utolsó nagy megméret
tetésére Győrben került
sor a Latin-amerikai Tán
cok Magyar Bajnokságán.
A junior korcsoportban
KULIK ANDOR és PARÓ

eZAI ZSÓFIA jutott a dön
tóbe és ötödik helyezést
ért el. Az ifjúsági korcso
portban szintén a dön
tóben táncolhatott PEREI

MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓK

EGYEDI MÉRETBEN IS BEÉPÍTÉSSEL.
REDŐNY, RELUXA, HARMÓNlKAAJTÓ,
ABLAKSZIGETELÉS 2 HÉTEN BELüL.

JÓ MINŐSÉG,KEDVEZŐÁR!!!

FORGÁCS MIKLÓS GYOMAENDRŐD, SOMOGYI B. 15/l.
Tel: 06-70/336-11-72

" ""EGY CSEPP EGESZSEG"

VÉRNYOMÁS- ÉS VÉRCUKORSZINTMÉRÉS

MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN 8-ll-IG.

A GYOMAENDRŐD KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
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Oszikék Idősek Otthona

Az öregedés kérdésével az
Egyesült Nemzetek közgyű

lésén először 1948-ban foglal
koztak. 1990-ben az ENSZ
közgyúlés minden év október
első napját az Idősek Nem
zetközi Napjává nyilvánította.
Az évezred utolsó évét - 1999.
év - az idősebb személyek
nemzetközi évének nyilvání
totta az ENSZ, azóta mi is min
den évben megünnepeljük,
megemlékezünk időseinkról.

Nem szabad azonban megen
gednünk, hogy időseinkról va
ló megemlékezés csupán egy
szeri legyen. Mi azon fára
dozunk, hogy időseink minden
nap érezzék, értük vagyunk, és
szeretettel vesszük körül óKet.
Napjainkban fontos felismerés
az, hogy az öregedés nem
csapás, hanem lehetőség arra,
hogy össztársadalmi szinten
felhasználjuk az idősek egész
életük folyamán szerzett szel
lemi, érzelmi tapasztalati erő

forrásait.
Ugyanakkor az időskorúakóri
ási értéket jelenthetnek család
juk és közösségük számára is.
Az életkor növelése az általá
nos életszinvonal javulásával a
korábbi időszakokban társada
lompolitikai célként fogalma
zódott meg az országban, az
egészségpolitika pedig ezt cé
lozza. Rendkivül fontos mind a
társadalom tagjai, mind a poli
tikusok számára a népesség
általános öregedésében megje
lenő "pozitiv" elemek hangsú
lyozása.
19S0-ben a világ tudósai
megalapították a Nemzetközi

Gerontológiai Társaságot,
amelynek hazánk is tagja.
Azóta világszerte nagyot len
dült az idős emberek sorsának
javításával foglalkozó állam
hatalmi és társadalmi törekvés.

A Térségi Szociális Gondozási
Központ Gyomaendrőd, Csár
daszállás, Hunya Őszikék

Idősek Otthona az Idősek

Napja alkalmából megren
dezésre kerülő ünnepi műsorát,

s egyben a rendezvénysorozat
nyitó programját 2007.október
OS-én tartotta.
A műsor az egységvezető

köszöntőjével kezdődött. Egy
indián költő versével szólt az
időseinkhez,majd ezt követően
a rendezvényt megtisztelőven
dégeket köszöntötte.
Rendezvényünket megtisztelte
SZABÓ BALÁZSNÉ képviselő

asszony, HANGYA LAJOSNÉ
képviselőasszony, valamint
MRAUCSIK LAJOSNÉ intéz
ményvezetőasszony.
Köszöntőjükkel, meleg szava
ikkal méltatták a rendezvényt,
és SZABÓ BALÁZSNÉtól egy
csodálatos cserepes virágot
kaptak lakóink, majd leleplezte

a "LAKÓK FÁJÁT".
Ezt követően az ünnepi műsor
ra került sor, melyben KovÁcs
PÉTERNÉ, CSABA ATTILÁNÉ
kolléganőink verseket szaval
tak.
RAFAJ FRUZSINA és TÓTH
BRIGITTA a KIS BÁLINT Álta
lános Iskola 8.c osztályos tanu
lói verssel és énekkel színesí
tették a műsort.

Záró akkordként virággal kö-

szöntöttük az otthon lakóját, a
96 éves KovÁcs JÓZSEFNÉ
RÓZA nénit. Köszöntöttük a
legaktivabb legsegítóKészebb, s
legtoleránsabb régi lakónkat,
BRAUN MIHÁLYT.
Értékeltük, és virággal köszön
töttük egyik új lakónkat, aki a
beköltözést követő nehézsége
ket legyőzte, és a legtöbbet
" fej lődött": KATÓ LÁSZLÓNÉ
lakót.
Valamint nem utolsó sorban
köszöntöttük CSAPÓ GÁBORNÉ
ellátottat, aki sok segítséget
nyújt avarrásban.
Végezetül a kolléganóK által
készített süteménnyel és az ud
varon üstben főtt csemegeku
koricával vendégeltünk meg
mindenkit.

A rendezvénysorozat második
programját 2007.október 12-én
tartottuk.
Ezen a napon DVD-t néztünk
az "INDUL A BAKTERHÁZ"
című filmet, melynek óriási
sikere volt. Gondoskodtunk,
hogy úgy érezzék, mintha mo
ziba ülnének, ismét kolléganő

ink által készített süteményt fo
gyaszthattak időseink és ezt
nyugodtan ehették vetités alatt.

A harmadik program 2007.
október 19-én került megren
dezésre. A Kis Bálint Általános
Iskola 8.c osztályos tanulói kis
jeleneteket adtak elő a szere
tetról, amit nagy tapssal kö
szöntek meg az idősek. Kö
vetkezett az igazi meglepetés.
Próbáltuk pótolni a "hazai"
ízeket.
Tyúkot vettünk, megkopasztot
tuk, és szabad tűzön üstben
tyúkpörköltet főztünk.

Nagyon várták az október
hónap negyedik péntekét lakó
ink, ugyanis 2007. október 26
án volt a rendezvény záró prog
ramja.
Ez rendhagyó rendezvény volt.
Már megtapaztaltuk, hogy az
élő zenét nagyon szertik az
idősek. Sikerült egy mezőtúri

zenészt meggyőznünka szpon
zorálásáról, és szives-örömest

tett eleget felkérésünknek, az
idősek nagy örömére.
Megtáncoltattunk mindenkit,
aki jelen tudott lenni a műso

ron. Táncolt a járókeretes, a
kerekes székes, énekelt, mula
tott az ágyhoz kötött felvő be
teg. Ugyanis a tangóharmó
nikát a vállra akasztva a zenész
azokhoz a lakókhoz ment a
szobába, akik nem tudtak részt
venni a záró ünnepi műsoron.
Hogy mitól volt rendhagyó ez
az ünnepség ? Esküvőt tartot
tunk.
DÁ VID VILMOS ALAJOS és
SZUJÓ ESZTER 60. házassági
évfordulóját ünnepeltük
1947. október 27-én kötöttek
házasságot.
Igazi meglepetés volt mindenki
számára, még az érintettek sem
sejtettek semmit. Egyszer csak
elhallgatott a zene, az ünnepei
teket a lakók közül az ünnepi
asztalhoz segítettük a lakókkal
szemben. Köszöntőtmondott a
mentálhigiénés munkatárs,
gyertyát gyújtott, majd egyik
kolléganőnk saját versét sza
valta el (ebból az alkalomból ,
írta). Az igazi meglepetés csak
most következett. IVÁNYI
LÁSZLÓ plébános megáldotta
az ünneplő párt.

Gyomaendrőd 2007.
Gondozási Központ dolgozói

Franciaországi tanulmányút

A "Dél-Alföld - EU" többcélú
Egyesület koordinálásával gyo
maendrődi vállalkozók és sza
koktatók egyhetes szalanai ta
nulmányúton vettek részt
Franciaországban. A Bethlen
szakiskola tanárai és gyakorlati
oktatói helyek mÚKödtetői

megismerték a francia lovas
oktatás moduljait és képzési
kínálatát.
A kiutazás a Leonardo da Vinci
program keretében, az Európai
Unió támogatásával valósult
meg.



A 2007. november l3-án tar
tott közmeghallgatáson a Rá
kosi-rendszerben kibocsátott,
és erőszakkal alakossággal
megvásároltatott békekölcsön
kötvény, és jelenleg az önkor
mányzat részéról felvetett
kölcsönkötvény kibocsátási
lehetősége közötti különbség
érzékeltetését a következő ok
miatt nem tudtam eszközölni.
Nevezetesen, a különbség a
politikai környezet ismertetése
nélkül, csak pejoratívan értel
mezhető. Miután ott a gyúlésen
figyelmeztettek, hogy nem poli
tikai fórumon vagyunk, - csupán
azért - nem megfutamodáskép
pen, elálltam a téma bővebb

kifejtésétól, de most pótlóla
gosan megteszem.
Szeretném hangsúlyozni, nem
az én heppem a politika össze
kutyulása a gazdasággal; meg
tette ezt helyettem az ötvenes
évek Magyarországán Rákosi
Mátyás, Gerő Emő és sleppje.
És teszik ezt napjainkban poli
tikai örököseik.
A második világháborúban a
német mindent vitt, de minden,
számára kívánatos értékért pon
tosan fizetett. Utánuk jöttek az
oroszok, ÓK is vittek mindent, de
semmiért nem fizettek. Amit
nem lőttek szét azt leszerelték,
és úgy vitték el. Bizonyságként
egy, a nagyapánunal történt ese
tet írok le. 1944 tavaszán vásár
ban volt. Mikor hajtott kifelé
megállította őt egy német tiszt.
Tolmácson keresztül mondta,
hogy adja el neki a lovat, és rá
mutatott az egyikre. A tata
mondta, hogy képzelik, most
tavasszal itt a sok munka, meg
hát, egyáltalán nem eladó a ló. A
német figyelmezette, hogy há
borús helyzet van! Az ágyú elé
rudas lóra van szükség, és
egyezzenek meg, ő fizet érte
annyit, hogy tud érte venni
másikat. Hát, tudott. Igaz, nem
feketét, nem jegytelent, és nem
Nóniuszt, hanem egy hasonló
testtömegű Gidránt, de a kapott
pénzból megbírt volna venni
legalább még hatot! Látszott
rajta, hogy farkállós, de a tata
úgy ítélte meg, hogy kezelhető.

Akkor ő sem gondolta, hogy ez
a "Ióhiba" őszre erénnyé ma-

gasztosul. Ősszel bejöttek az
oroszok. A pálját az első turnus
elvitte, ezt otthagyta. Lehet
azért, mert ennek a hibáját a tata
még láthatóbbá tette. A második
körben jövó1<.nek hiába mutatta
tata, hogy ne vigye el, mert fark
állós, azt mondta a ruszki
"Konyi harasó", és ott hagyott
helyette egy deszkanyeregtól ki
sebesedett hátú, leharcolt Hu
cult. Néhány nap múlva vissza
érkezett a ló a hátára felpattant
istrángban egy törött hámfada
rabbal, amely beakadt a hám
kulcsba. A farok vápájába szorí
tott hajtószár darabról valószí
nűsítették, bogy nem a kocsit
lőtték el a ló mögül. Nagy be
csülete lett a lónak, mert nélküle
kilátástalan lett volna az 1945.
évi talajmunkák elvégzése. És
ekkor enyhült a régi, kezes ló
iránt érzett fájdalom, mert ha
akkor a német nem erősködik,

akkor a jámbor lovat viszi el a
ruszki, és az valószÚlúleg nem
szórta volna szét háta mögül az
illegális hajtóját. És itt lettek
volna ló nélkül.
A családtörténetból is kitűnik,

hogy milyen apró, háborús
"szerencse" is kellett a szorga
lom mellé akkor, hogy segítse a
polgári túlélést, és egyáltalán, az
élet újraindítását. Mert volt,
akinek lova sem maradt, de egy
mást segítve, gyámolítva eljutot
tak odáig, hogy a háborús pusz
títást nem követet éhínség. A
budapestiek szemében ekkor
nőtt naggyá Békés megye, mert
lejártak az akadozó vonatköz
lekedésseI élelmiszerért. Ezt
akkor természetesnek ítélték,
később ezt a kényszerű cserek
ereskedelmet a kommunisták 
bár értékálló fizetőeszköz nem
volt - üldözendő feketézésnek
aposztrofálták. Ebben a nyomo
rúságos időszakban Gyoma
szállította az első két vagon bú
zát az ostrom után nélkülöző

Budapestnek.
Még tartott a háború, a munka
bíró férfiaknak a zöme vagy a
fronton, vagy hadifogságban. Ez
gigászi erőfeszítést kívánt az
itthoni idősektól, asszonyoktól
(sokuk özvegy), és a gyerekek
tól a kisgazdapárt türelmes szer
vezésében az ország mÚKődésé-

nek konszolidálásáért. Az inflá
lódott fizetőeszköz megne
hezítette a termékek cseréjét.
1946-ban a kisgazdapárt küldöt
teket indított az USA-ba. A
küldöttség tagja volt Rákosi
Mátyás, de csak, mint tolmács.
A tárgyalás eredménye az lett,
hogy 1946. nyarán bevezették az
akkori Európa egyik legerősebb

fizetőeszközét, a forintot. Ezt a
lépést megelőzte egy választás,
amelyen a kisgazdapárt 57 %-ot
ért el. Az élet elviselhetővé vált,
már az üzemek, gyárak is ter
meltek.
A kommunisták kezdték ma
gukat frusztrálva érezni, hogy
nélkülük is működik az ország,
mikor itt van az ő hátuk mögött
a megszálló, több százezres
szovjet hadsereg talpig fegyver
ben.
1947. augusztusában előreho

zott választásokat zsaroltak ki.
Ez volt a hírhedt kék cédulás 
kommunista csalással elhíresült
- választás.
De így is alulmaradtak, azonban
bejutottak a kormányba, és ki
csikarták a belügyi tárcát ma
guknak. Ez az óvatlanság vég
zetes hibának bizonyult. Gát
lástalan, cselszövéssel, intriká
val, ármánysággal fogatták el és
csukatták le koholt vádakkal a
szociáldemokrata és kisgazda
párt legjobbjait. 1948-ra elérték,
hogy bekebelezhették a szociál
demokrata pártot. Teljes eróból
célkeresztbe vették a kisgaz
dapártot. Olyannyira, hogy a
párt adta miniszterelnököt,
NAGY FERENCET megzsarolták
a fiával, TU,DY ZOLTÁN köztár
sasági elnököt házi őrizetbe tet
ték, VARGA BÉLA, az ország
gyúlés elnöke, elhagyta az
országot, a párt eszétól, KovÁcs
BÉLÁTÓL annyira féltek - mint
annak idején PETŐFI SÁN

DORTÓL az osztrákok -, hogy
kihurcoltatták az oroszokkal a
Szovjetunióba. 1949-re megka
parintották a politikai uralmat. A
gazdasági hatalom megszerzé
sére üzemeket, gyárakat államo
sítottak. Gőzerővel folyt a TSZ
és állami gazdaság-szervezés.
Az ipari üzemek élére, a mérnö
kök helyére párthű, könnyúbá
mos uradalmi cselédeket és zsel-

léreket, a mezőgazdasági üze
mek vezetői székébe pedig ipari
segédmunkásokat ültettek. A
besúgók, spiclik és talpnyalók
martalékává lett a társadalom. A
termelés drasztikusan leromlott,
ezért szinte mindenkit bűnbakká
tettek, aki nem volt tagja a kom
munista pártnak.
Hat elemit sem mindig végzett,
népi bírók és ügyészek ítélték
börtönre, koncepciós perekben,
a kétségbeesett lakosságo!. Bör
tönné és kényszermunkatáborrá
változtatták az országot. Úrrá
lett a máig ható bizalmatlanság
és a jellemdevalváció légköre. A
háború négy éve nem okozott
akkora pusztítást, mint ezek az
erkölcstelenségüket és tudatlan
ságukat erőszakossággal palás
toló banditák, a baráti szovjet
fejbiccentés bűvöletében.

A Sztálin által bitorolt "szövet
ségesünk", a Szovjetunió,
expanziós politikát folytatott a
kommunista eszme teIjesztése
érdekében. Az ötvenes évek ele
jén az akkor hatszázmilliós
KÚlát igyekezett leigázni, ami
ideig-óráig sikerült is neki.
Ebben az idóben híresztelték
SZTÁLIN hazai vazallusai, hogy
Kína csatlakozásával a világ
egyhatodán megvalósult a szo
cializmus, és célként je!ölték
meg, hogy a világ egytizedére
kiterjeszthessék az eszmét.
Nagy szerencséje az emberiség
nek, hogy ezeknek a mate
matikailag alul trenírozott buz
gólkodóknak nem lett igazulc.
Ez a világfelforgató tevékenység
emberfeletti áldozatokat köve
teIt a szovjet néptól és a csatló
saitól. A szükséges források
megszerzéséért új praktikához
voltak kénytelenek folyamodni.
Magyarországon az osztályel
lenségként többszörösen leva
dászott parasztságra több terhet
már nem tudtak pakolni.
Ekkorra már ki- és leseperték a
padlást, pajtát és a magtár!, a
begyűjtésben versengve tüstén
kedő aktivisták, végrehajtók.

(folytatás a következő számban

Hirdetésfelvétel:
Iványi Lajosné

tel.: 06-20-57-34-290
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő

testülete nyílt pályázatot hirdet

a Gyomaendrőd, Deák Ferenc utca l. szám alatt lévő

tornaterem sportcélú hasznosítására,
2008. február l.-tól, határozatlan időre

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes szemé
lyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok, akik a részletes
pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek
megfelelnek.
A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes
feltételeire vonatkozó előírások ingyenesen átvehetők

a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal vagy
ongazdálkodási ügyintézőjénél. Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386-122/136 mellék.

Pályázat benyújtásának helye. határideje:

A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban,
Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve,
"Deák Ferenc utcai tornaterem" jeligével ellátva 2008.
január IL-én 12,00 óráig kell benyújtani személyesen,
vagy előző napig kell postai úton feladni 5500
Gyomaendrőd,Szabadság tér l. círrrre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "ERE
DETI PÉLDÁNY" szöveget:

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő!

A pályázat lefolytatása és elbírálásának szempontjai:
A helyi versenyeztetési szabályzat szerint. Aki a leg
magasabb ajánlatot teszi a bérleti díj mértékére.
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületedönt, a 2008. januári ülésén.
A pályázat előzetes véleményezését és döntés
eló1cészítését Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

14/2003. (VIS) KT. számú rendelet 27. § (1)
bekezdésében meghatározott munkacsoport végzi.
A döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kap
nak

A pályázati feltételek:

l. Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és
jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli tár
saságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek megfelelnek,

2. A bérleti szerződés időtartama: legalább 5 év,
3. A tornaterem kizárólag sportcéllal hasznosítható,
4. Bérlő a vállalja, hogy az ingatlan üzemeltetéséhez
szükséges helyreállítási, felújítási és egyéb felmerülő

munkákat saját költségén elvégzi. Pályázónak egy
éven belül el kell végzi a tetőszerkezet 'és a födém
felújítási munkáit,
5. A pályázó által vállalt helyreállítási, felújítási költ
ségek a bemutatott számlák és az elvégzett munkák
igazolása alapján beszámításra kerülnek a bérleti
díjba,
6. A pályázó gazdasági szárnításokkal alátámasztva
mutassa be a tevékenységét,
7. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támo
gatást a mú1cödéshez, valamint az ingatlan fen
ntartásához,
8. A szerződés megkötése a pályázati eljárás ered
ményének kihirdetését követő 8 napon belül,
9. A nyertes pályázónak vállalnia kell az
üzemeltetéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulá
sok megszerzését,
10. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régeb
bi igazolást a Vám- és Pénzügyőrség Országos
Parancsnokságától, az önkormányzati helyi
hatóságtól, az APEH-tól, hogy köztartozása nincs a
pályázónak, valamint az Önkormányzat felé egyéb tar
tozása nincs,

Apályázónak nyilatkoznia kell:

- a bérleti díj mértékére,
- az ingatlan fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségek
megtérítésére, a közüzemi szolgáltatókkal való
szerződés megkötésére,
- kötelezettséget vállal az épület és a leltár szerint áta
dott berendezési tárgyak állagának megőrzéséról,

A pályázat érvénytelensége:

Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl
érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt
feltételeknek, az előírt mellékleteket nem tartalmazza.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete fenntartja
azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kap
csolatban felmerült költségekkel szemben díj nem
számítható fel.



Móra László:
Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Karácsony édes ünnepén
Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss elóle!
Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, ha őt öleled.

Az emberszívek örökélő őre

Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Kis karácsony, nagy karácsony...
Ismét elérkeztünk az év
utolsó hónapjához. Sokak
számára a december a leg
kedvesebb hónap, mert a tél
örömei és a sok ünnep szép
emlékeket ébresztenek az
emberekben. Az idősebbek

nosztalgiával gondolnak
vissza a régi nagy havazá
sokra, ahogy ropogott a fris
sen esett hó, szikrázó nap
sütésben tündököltek a
hófödte hegycsúcsok. Szívet
melengető érzés volt látni a
gyerekek örömét, a hóban
bukdácsoló kicsiket, a szán
kózó és síelő nagyobbakat,
hallani a hóban megfürdetett
lányok viháncoló sikongá
sát. A mai gyerekeknek, fia
taloknak ezekból az élmé
nyekból kevesebb jut, mert
az utóbbi években ritka
vendég nálunk a hó. A
decemberi ünnepek azonban

régóta változatlanok. Igaz,
december 6-án nem a
Télapó, hanem a Mikulás
hozza az ajándékot, de a
gyerekek ugyanolyan izga
lommal készítik ki cipő

jüket, csizmájukat, és szí
vesen hallgatják a róla szóló
verseket, meséket. A kicsik
elő is adják a "Mikulás bá
csinak" a tanult mondóká
kat, dalokat. A távolból még
talán hallható a Mikulás
száncsengőinek csengése,
máris megkezdődnek a hete
kig tartó izgatott suttogások,
a "titokzatos" vásárlások, a
beszerzett, jobb esetben
saját kezú1eg készített
ajándéktárgyak dugdosása,
egyszóval a karácsony előtti

készülődés pillanatai. A
családtagok törik a fejüket,
hogyan, mivel szerezhetnek
nagyobb örömet szerette-

iknek. Sajnos - nem ünnep
rontó szándékkal mondom 
egyre inkább terjed az anya
gias szemlélet, sokan az
elköltött pénzzel mérik az
ünnepet, s ezzel megmér
gezik, tönkreteszik a kará
csony öröm- és szeretettel
jes hangulatát. A karácsony
ünnepe a téli napfordulóhoz
kapcsolódik. Ekkor vannak
az év leghosszabb és leg
sötétebb éjszakái. A betlehe
mi csillag megjelenése a
fényt szimbolizálja Jézus
születésének éjszakáján. Az
ünnep egyik, talán a leg
fontosabb jelképe a kará
csonyfa lett. A· fenyőállítás

elterjedése előtt sok helyen
szokás volt örökzöld ágak
(boróka, fagyöngy stb.)
feldíszítése. A karácsony a
fény születése. Fény és
meleg titokzatos, észrevét-

len győzelme fagy és sötét
ség fölött. A megváltásnak,
az életnek a győzelme a
testi-lelki halál fölött. Ezt
jelenti a karácsonyfán a csil
lag, a gyertya, a csillag
szóró. A piros gömb az al
mának, az ezüstfüzér a kí
gyónak, a szaloncukor az
angyaloknak stilizált, szim
bolikus megjelenítése. A
gyertyagyújtás jelzi az
ünnep tényleges kezdetét,
mikor csillagszóróval a
kézben, ünneplő ruhában és
ünneplő lélekkel állják körül
a fát kicsik és nagyok, áhí
tattal énekelve a karácsonyi
dalokat. Mindenkinek kelle
mes, meghitt, békés kará
csonyi ünnepeket és egész
ségben, sikerekben gazdag
boldog új esztendőt

kívánok!
Félegyházi Endre

Ház eladó!

Gyomaendrőd, Endrődi út 12.
sz. alatt ipari tevékenységre,
üzlethelyiségek kialakítására
alkalmas 100+ l 00 m2-es
épület, nagy telekkel.

Tel.: 06/70/274-2468

Gyomaendrődön az endrődi városrészben, frekventált

helyen 400n2~és telken, 120m2-es felújított összkomfortos

családi ház, központi fűtés, víz,gáz, internet, rendőrségre

bekötött riasztórendszer, 2 cserépkályha van. Bútorozottan,

vagy anélkül eladó!

Irányár: 7M.

Érdeklődni lehet: 06/20-473-56-66.

Ház eladó!

Gyomaendrőd, Kör út 3. sz.,
három .szoba, összkomfort,
gáz- és vegyes tüzelésű köz
ponti fűtés, nagyalsóépület,
ipari áram, 2 garázs.

Tel.: 06/70/274-2468

Endrődön, a központban,
a templommal szemben,

a volt SzáITÚtógépház,
valamint a volt Italdiszkont

ÜZLETHELYISÉGEI KIADÓK!

Érdeklődni: 06-30/617-69-63

Disznóvágást vállalok időpont egyeztetéssel.

Telefon: 30/409-1879

Tamási Ferenc Gyomaendrőd, Munkácsy út 17.

4 db autógumi 175170R13; l db íróasztal; 2 db fotel; l db kishűtő

fagyasztóval; l db női félverseny kerékpár; 1 db elektromos robogó; 1
db Siesta gázkályha, palackos; 1 db háromszárnyú nagyablak; 3 db
kisablak; régi típusú mobilokhoz töltó1< 500,- Fl/db eladó.
Tel.: 06/30/507-5718
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GYOMAENDRŐD, VÁROSI SPORTCSARNOK

1956-ban Magyarország a világ
történelem középpontjába került.
Camus A magyarok vére című

írásában írta: "a leigázott, bilincsbe
vert Magyarország többet tett a
szabadságért és az igazságért, mint
bármely nép a világon." SZENDREI

GÉZA 1956-ról most megjelent
könyvében nem írja meg azok nevét,
akiket a Nemzeti Bizottmány tag
jaivá választottak. Én a gyomai
nemzeti újságot idézem, Döntött a
Nép! címen úja: "Magasra csapott a
forradalom szent tüze, amikor Szűcs
Sándor és Oravecz Jenő vezetésével
megérkezett az ifjúság a Tefu, a
Viharsarok Halászati Szövetkezet."

A nép választotta meg vezetőivé, a
Nemzeti Bizottmány tagjaivá a
következ6ket:
K. TÍMÁR JÓZSEF, KOCSIS GYULA,

DR. VINCZE ENDRE, GARAI

SÁNDOR, CSAPÓ ENDRE, DOMBOS

LÁSZLÓ, SEBEN GÉZA, ZDUSEK

LAJOS, KovÁcs ISTVÁN, Izsó

LAJOS, KISS DÁNIEL, VAKARCS

JÁNOS, ÁGOSTON GÁBOR, BÍRÓ

JÁNOS, RÜCK JÓZSEF, BALOGH

TAMÁS, MuszKÁN ISTVÁN, PINTÉR

J ÁNOS, SÁFÁR LAJOS, OLÁH IMRE,

ÁGOSTON LAJOS, BÁCSI IMRE,

BODNÁR ANTAL, EGRESI LÁSZLÓ,

FARKAS LÁSZLÓ, FRASKó MIHÁLY,

GYENGE GÁBOR, HAJDÚ FERENC,

IMRE GÁBOR, ILLYÉS ANDRÁS, KIss

IMRE, KÓNYA ISTVÁNNÉ, KISS

GÁBOR, lIERTER JÓZSEF, MÁYER

ISTVÁN, MÉSZÁROS MIKLÓS,

PÁSZTOR BÉLA, PINTÉR ATTILA,

SZABÓ ERNŐ, SZUROVECZ LÁSZLÓ,

TURKOVICH KÁROLY, DR. SALLAl

LÁSZLÓ, BULA VINCE, SZILÁGYI

ISTVÁN, MADARÁSZ LÁSZLÓ,

ORAVECZ JENŐ, SZŰCS SÁNDOR,

BALOGH LAJOS, ZSILA LÁSZLÓ,

PÉTERI PÁL ÉS ZÖLD ISTVÁN.

A rend őrzése, a nép biztonsága, az
ország vérző szívének gyógyítása e
Nemzeti Bizottmány feladata. A

magyar vérontás megakadályo
zására állította fel a bizottság a
Nemzetőrséget. Az 52 tagú Nemzeti
Bizottmányban 17 kommunista
párttag kapott helyet. A Nemzet
őrség október 28-án alakult meg az
ávó lefegyverzése után, parancsno
ka KOCSIS GYULA lett. SZENDREI

GÉZA nevét rendszeresen hibásan
írja Kocsis Gyulának. VARGA BA

LÁZS internált nemzetőr szerint a
Nemzetőrség megalakítása a járási
rendőrkapitány kérésére történt.
Hadviselt fegyverkezeléshez értő

polgárokból állt, önként vállalt helyi
karhatalmi feladatok ellátására jött
létre. Ezek névsorát eddig még nem
láttam, talán megsemmisítették.

A Kádár-kormánya Nagy Imre-kor
mány visszaállítását követelő

munkástanácsokat 1956. december
9-én papíron megszüntette. Az ered
ménytelenül végződő tárgyaláson
Marosán György bejelentette:
"Mától kezdve lövünk". Nem tár
gyalunk, lövetni fogunk. Erre vá
laszként a Nagybudapesti Központi
Munkástanács az egész országban
sztrájkot hirdetett december 11-12
ére. Így tiltakoztak a munkástaná
csok megszüntetése miatt. Gyomán
a lefogott ifjúsági vezetó1<: kien
gedését követelte a tömeg és az
ÁVO elé vonult, amelyet "szürke
háznak" neveztek. Ebból lett
december 12-én a riasztó sortűz

leadása az ávó épületéból. Még B
án is hallottuk a lövöldözést, a
sorozatokat kint Görögálláson és
póhalmon.

Országosan sok
helyen került sor
vérengző sortü
zekre. Sokan hal
tak meg általa
október 23-tól
november 4-ig.
De a munkás-

tanácsok beszüntetése utáni tün
tetéseken is rengetegen sebesültek
meg, vagy veszítették életüket.
Gyomán az ÁVO elé vonult tün
tetó1<: gépkocsival akarták betörni a
rendőrségi kapubejárót. A fegyver
telen tüntetó1<: tehetetlenek voltak a
fegyverekkel szemben. A rendőrség

az ÁVO udvarán a kapuval szemben
géppuskát állított fel. Ha valaki
betört volna az ajtón, azonnal lelőt

ték volna. KOCSIS GYULA belehalt a
vérzésekbe, halálát a lakosság a
karhatalonmak tudja be.
Gyoma Központi Munkástanácsá
nak elnöke FEKETE LÁSZLÓ lett, aki
a munkások érdeke ellen foglalt
állást azzal, hogy a sztrájk ellen
szavazott. Ungváron Kádár János
vezetésével megalakult a Munkás
Paraszt Kormány. Kádár november
4-én hajnalban tért vissza Ma
gyarországra. A szolnoki, illetve az
ungvári rádióadón sugárzott,
Moszkvában fogalmazott nyi
latkozatában bejelentette a Magyar
Forradalmi Munkás-Paraszt kor
mány megalakulását. A szovjet had
sereg egységei november 7-én har
ckocsival szállították Budapestre
Kádárt, ahol letette a hivatali esküt
DOBI ISTVÁNNAK. 1956. november
4-én hajnalban az oroszok támadást
indítottak Budapesten. NAGY IMRE

miniszterelnök a nyugathoz fordult,
és segítséget kért az oroszok ellen.
"Csapataink harcban állnak, a kor
mány a helyén van". Segítség csak
szóban érkezett, hogy tartsatok ki,
"megyünk segíteni". A Szabad



további zaklatást, megaláztatást
jelentett. Az id6nkénti vagy napi
jelentkezés a rend6rségen vagy a
rend6rség éjjeli razziázásai további
zaklatást jelentettek. Ez sokszor
évekig eltartott. Ezek az emberek
csak fizikai munkát végezhettek.
Más munkára nem alkalmazták óKet.
SZENDREI GÉZA könyvéból hi
ányzik KRucmó LÁSZLÓ és KIss
GÁBOR neve. Lehet, hogy ezeket a
rend6rség, a belügy több id6re ítél
tette, mint fél évre, és emiatt nincs
az internáltak között. KRUCHIÓ

LÁSZLÓT is Kistarcsára internálták
és az els6 dolog volt, amikor bevit
ték, hogy fel kellett takarítania azt a
helyiséget, ahol KISS GÁBORT

megverték. A véres nyomokat vele
takaríttatták el... Amúgy is igye
keztek megfélemlíteni az em
bereket.

KISS GÁBOR késó'bb elköltözött
Gyomáról. SZABÓ ERNŐ tanárt
el6ször kiszabadították, de február
22-én újra elfogták. 1958. ápril
isában szabadult. Elbocsátották
állásából, családját kilakoltatták.
SZENDREI GÉZA nem említi
MUSZKAN ISTVÁN nevét, aki:
ugyancsak internáltak. Sokan, aki
ket börtönre ítéltek, az 1956-05
okból amerikai nyomásra arnnesz-·
tiát kaptak 1964-ben. De akinek
fegyver volt a kezében, azt köztör
vényes bűnözóKént, gyilkosként to
vább is börtönben tartották. 51 évvel
a megtörtént események után már
azok az emberek sincsenek az élóK
sorában, akiket nem végeztek ki.

december l2-i események után a
lefogott embereket ütötték-verték az
ávón. Februártól kezd6d6en kiemel
ték óKet a lakhelyükról és a Kossuth
utcán a rend6rség pincéjében he
lyezték el. Itt is bántalmazták óKet,
ahol csak érték mindaddig, míg el
nem szállították ezeket az embe
reket Kistarcsára. Közbiztonsági
6rizet alá helyezték óKet. Így ne
vezték az internálást. Ez nem
lehetett több fél évnél, csak ha a
bíróság elítélte, akkor lehetett ezen
túl ott tartani az embereket. 500
ezren menekültek el az országból. A
pufajkások már novemberben,
decemberben verték az embereket.

Európa így bíztatta a felkelóKet.
Nagy Imréék a jugoszláv követségre
menekültek, részükre KÁDÁR JÁNOS

írásos garanciát adott, ennek elle
nére a követségról távozóban a
szovjet hatóságok letartóztatták és
Romániába szállították óKet.

Kádár els6 nyilatkozataiban bántat
lanságot ígért a felkelóKnek. De
cemberben ellenforradalomnak
nyilvánította az októberben, novem
berben történteket. A Munkástanács
december 11-12-ére országos
sztrájkot hirdetett. A munkástaná
csak a dolgozó emberekból az üze
mekben alakultak meg. A kormány
határozott a munkástanácsok meg
szüntetésér61 és kijárási tilalmat
rendelt el. Országszerte tiltakozások
történtek a megszüntetés miatt. A
kormány vezet6je KÁDÁR JÁNOS,

belügyminisztere MüNNICH FERENC

és mellettük állt APRÓ ANTAL is.
December l2-e után országosan
megkezd6dött a,megtorlás. Az orosz
túlerő gy6zedelmeskedett. Lassan a
fegyveres ellenállás is megszünt.

Az MSZMP ideiglenes intéz6bi
zottsága 1957. január 29-én hozta
létre a Munkás6rséget, amely állo
mány karhatalmistákból, a feloszla
tott ávó tagjaiból, üzemmunkások
ból állt. Fegyverrel, ruhával látták el
a pufajkásokat. 1964-ben a mun
kás6rök megtiltották az otthoni fegy
verviselést. Fegyverzetük géppisz
toly, pisztoly, géppuska, golyószóró
volt. Gyomán is sorban internálták

M. KIss SÁNDOR és társa MAROSÁN az embereket. K. TÍMÁR JÓZSEF volt
szavait adta könyve címéül: Mától a Nemzeti Bizottmány elnöke; de
kezdve lövünk!. Leírja azokat a semmit nem csinált, így 6t nem érte
helyeket, ahol a fegyvertelen tün- bántódás. Internálták SEBEN GÉZÁT

tetóKkel szemben a kormány sor- és SZABÓ ERNŐT, továbbá erre a
tüzet adott le. Ez 60 helyszínt jelent. sorsra jutott VARGA ISTVÁN, DR.

KÉRI EDIT Kik lőttek a Kossuth SÁGI ISTVÁN, NAGY KÁROLY,

téren '56-ban? címmel a Magyarok KEREKES ISTVÁN, CSABAI JÓZSEF,

Világszövetsége segítségével adott ZÖLD LÁSZLÓ, VARGA BALÁZS,

ki könyvet. Az október 25-i Kossuth TÍMÁR MIHÁLY, KÉRI LÁSZLÓ,

téri sortüzet írja le. Több mint 1000 BESSENYEI ISTVÁN, OLÁH IMRE,

halott lett az eredménye a más- JAKÓ LÁSZLÓ is. A kistarcsai fizikai
félórás sortűznek. Februárban, már- "nevelés" után engedték haza az
ciusban megkezd6dött az egész embereket, amikor is rend6rhatósági
országot átfogó megtorlás. A felügyelet alá helyezték óKet, ami Dr. Weigert Józse!

SZOLGÁLTATÓI ÜZLETHELYISÉGEK SZAKORVOSI RENDELÉSRE HELYISÉG
KIADÓK A LIGET FÜRDŐBEN (Fedett uszodában) KIADÓ A LIGET FÜRDŐBEN(Fedett uszodában)

Meghatározása: bérleti szerződés

Jelentkezési határidő: 2007. december 20.
Helye: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolg. Kft

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2, Menedzser iroda
Ajánlat tartalmazza:
tevékenység jellegét, időtartamát, bérleti díj összegét

Meghatározása: bérleti szerződés
Jelentkezési határidő: 2007. december 20.
Helye: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolg. Kft
5500 Gyomaendrőd,Erzsébet liget 2, Menedzser iroda
Ajánlat tartalmazza:
tevékenység jellegét, időtartamát, bérleti díj összegét

Bővebb információ: 661283-750, 386-039 Bővebb információ: 66/283-750, 386-039



A Rózsahegyi fejlesztésére pályáznak

A fejlődés érdekében kötvényt bocsátanak ki
A képviselő-testület november 29-én megtartott Ü1ésén határozott arról, hogy 1
milliárd forint értékben kötvényt bocsát ki.
A képviseló'k egyetértettek abban, hogya város jövóbeni fejlődéséhez, szépüléséhez,
új munkahelyek létrehozásához, a pályázatok adta lehetőségek kihasználásához
mindenképpen külső forrás szükséges. Erre két lehetőség kínálkozik: vagy hitelt
vesznek fel vagy kötvényt bocsátanak ki. Miután a feltételeket megvizsgálták, a
képviseló'k többsége a kötvény kibocsátását találta kedvezóbbnek.
A vita a részletekról folyt

CSÁNYI ISTVÁN alpolgármester egyetértett
azzal, hogy l milliárd összegű kötvényt bocsás
son ki a város, de a 20 éves futamidőt sokallot
ta. Meglátása szerint ez túl sokáig kötné le a
város anyagi forrásait, módosító javaslatában
10 éves futamidőt ajánlott 3 éves türelmi időv

el. Meglátása szerint az önkormányzatnak rés
zletesen szabályoznia kell, hogyakötvényból
befolyt pénzt mire használja fel. Csak olyan
fejlesztést finanszírozzanak belóle, amely
növeli a bevételeket vagy csökkenti a mú1<:ödési
kiadásokat. A kötvény kibocsátásából befolyt
összeg felhasználásáról a testületnek
minősített, azaz kétharmados többséggel kell
döntenie.

VÁRFI ANDRÁs polgármester a vitában
egyetértett a módosító javaslattal, hiszen a
kötvénykibocsátásban a testületnek nincs gya
korlata, ezért érdemes szabályoznia, hogy az
így elnyert pénzt miként használhatja fel. Vala
mennyi hozzászóló egyetértett abban, hogy a
véleményük kialakításában hasznos volt az
elmúlt hónapok szakmai vitája, amely
nélkü1özte a pártpolitikai szempontokat. DR.
CSORBA CSABA jegyző is azt hangsúlyozta,
hogy a kötvény kibocsátását hosszú egyeztetés
előzte meg, ennek legújabb eredménye az
alpolgármester módosító javaslata. Végül a
módosított határozati javaslatról név szerint
szavaztak a képviseló"k, és azt tizenöt igen
vokssal elfogadták, HANGYA LAJOSNÉ és
PuTNOKI LÁSZLÓ tartózkodott.

A testület határozott arról is, hogy a jövő év
elejétól bevezeti a hulladékszállitási díjat. A
lakosoknak maguknak kell beszerezniük
igényük szerinti SO, 120, 240 literes
gyűjtőedényeket.A lakosok differenciált szál
lítási díjat fizetnek, ez függ a használt edény
nagyságától. és az ürítés gyakoriságától. A SO
literesek ürítése alkalmanként 157, a 120
litereseké 209, a 240 litereseké pedig 30S
forintba kerül. Az ürítések gyakoriságát von
alkóddal elektronikusan rögzítik. A díj rendsz-

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya

Intézményi Társulás november 29-én megtar
tott ülése úgy határozott, hogy a Dél-alföldi
Regionális Operatív Program keretében
pályázatot nyújt be a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola fejlesztése
érdekében. A projektben tervezik mind az alsó,
mind a felső tagozatos épületrészben a vizes
blokk felújítását, nyílászárók cseréjét, a burko-

er és az elektronikus rögzítés lehetővé teszi,
hogy mindenki csak a ténylegesen keletkezett
hulladék elszállításáért fizessen díjat.

Izsó CSABA, bizottsági elnök rámutatott, a
hulladékszállítási díjat a városnak be kell
vezetnie, hiszen arra évente 60 millió forintot
költ. Dunaújvárosban tíz éve nagyon jól
működik a szemétszállítás a maga vonalkódos
rendszerével. Mint azt FÁBIÁN LAJOS, a
Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgatója
elmondta, az első félévben még hagyományos
adatrögzítéssel szállítják el a hulladékot.
Gyomaendrődön a vonalkód újdonságnak
száIIÚt, ezt jövő év első felében szeretnék
bevezetni.

Az önkormányzat a júniusi ülésén fogadta el a
város idegenforgalmi koncepcióját, most ehhez
kapcsolódóan a testület az idegenforgalmi alap
létrehozásról döntött. Az alapot az előző év ide
genforgalmi adóbevételének ötven száza
lékából képezik. Az alap célja, hogy az idegen
forgalommal foglalkozó vállalkozásokat továb
bi beruházásokra ösztönözze, és ezáltal fejlőd

jön a város turizmusa. A vállalkozók pályázat
által juthatnak hozzá az alap támogatásához.

A testület jóváhagyta a városi egészségügyi
intézmény december 17. és december 31. napja
közötti egységes szabadságolását. Immár 2001.
óta a dolgozók az éves szabadságukat egysége
sen kétszer, alkalmanként két hét időtartamban
veszik ki. Ez idóoen a betegeteket a békésc
sabai Réthy Pál Kórház Rendelőintézete látja
el.

A képviseló1<: határoztak arról is, hogy az
újévtól az orvosi ügyelet ellátásával a Sani
Med Trans Kft.-t bízzák meg. Az ügyeleti szol
gálatról dr. Abdul-Hamid Nabil egyéni vál
lalkozó gondoskodott, ő bejelentette, hogy
január l-tól nem tudja a feladatot ellátni, mert
külföldön vállalt munkát.

Molnár Lajos

lat felújítását, a fűtés és a világítás korsz
erűsítését, illetve az épület akadály
mentesítését. A fogyatékkal éló1<: érdekében
mindkét épületrészben felvonót építenek be. A
pályázat eszközbeszerzést is tartalmaz, ai: alsó
tagozatos épületrészben a fejlesztő szoba
terápiás eszközeit szeretnék bővíteni. A ter
vezett beruházás teljes költsége 220 millió
forint, ebból 200 milliót tesz ki a támogatás, és

Szarvas Város Önkormányzatának Hi·
vatásos Tűzoltóparancsnoksága tájé
koztatója a panel jellegű valamint
többszintes lakóépületekben lakók,
lakóközösségek és közös képviseló'k ré
szére

Az utóbbi idóoen egyre több panel és töm
blakásban keletkezik tűz. A tűzesetek mege
lőzése érdekébenfelsoroljuk azokat a tíízvédel
mi előírásokat, amit a lakások átalakítása
illetve használata során be kell tartani, és el
kell végezni.

- A többszörösen módosított 3/1996. (XII. 29.)
BM rendelettel hatályba léptetett Országos
Tűzvédelmi Szabályzat /OTSZJ 57.§ (1) bek.
foglaltak alapján "A kétszintesnél magasabb
és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában
foglaló lakóegységeknél (üdülőegységeknél)

az épület tulajdonosa, kezelője, közös
képviselője, intézóoizottság elnöke, használója
írásban köteles kidolgozni az épületre vo
natkozó tűzvédelmi használati szabályokat,
előírásaktit, a lakók riasztásának, menekü
lésének a lehetséges módozatát a felszerelt
tűzvédeimi eszközök használatára vonatkozó
előírásokat, valamint köteles gondoskodni
ezek megismertetéséról, megtartásáról és meg
tartatásáról.
- Lakó- és szállásépületekben a főrendel

tetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékeny-

(folytatás a 15-dik oldalon)

ehhez 20 millió forint saját erőt Gyomaendrőd
önkormányzata biztosít.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önko
rmányzata 2005. júliusában hozta létre a
közoktatási intézményi társulást. A társulásban
résztvevő önkormányzatok közösen gondo
skodnak a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola fenntartásáról. Az intézmény
a két kistelepülésen is biztosítja az általános
iskolai feladatellátást, illetve az óvodai szol
gáltatást is.
Tavaly júliusában a három település úgy dön
tött, hogy a Gyomaendrődi Városi
Családsegítő Központ fenntartásáról is e tár
sulás keretein belül közösen gondoskodnak.
Az intézmény által ellátott feladatokat már
évek óta a gyomaendrődiek biztosították a két
kistelepülés számára, így a feladatok ellátása
az átszervezést követően számottevően nem
változott, csak a szervezeti keretek változtak.
Ez év februárjában a három kistelepülés szo
ciális területre is kiterjesztette
együttmú1<:ödését, így ettól az időponttól

kezdve a Városi Gondozási Központ fen
ntartásáról is a társulás gondoskodik. A három
település az együttes ülések alkalmával
hangsúlyozzák, hogy sikeresnek tartják az
együttmú1<:ödést, hiszen a feladatok ellátása
során mindhárom településen biztosítani
tudják a szakmai szempontok érvényesítését,
valamint ezzel az együttmú1<:ödési formával az
ellátott feladatokra jogosulttá válnak kistérségi
normatívákra.

Molnár Lajos
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Szarvas Város Önkonnányzatának Hívatásos
Tűzoltóparancsnokság

Szarvas, Deák F. u. 7. sz.

ve tetőátjárók ne legyenek lezárva, mert ezzel
a lakók kétirányú menekülési lehetősége nincs
biztosítva.
- A megváltozott gazdasági körülmények miatt
megjelenik a spórolás igénye. Általánosságban
megállapítható, hogyatársasházak villamos és
villámvédelmi berendezései elavultak, azok
tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata
nincs elvégezve. Hiányos szerelések, stb.
- A szellőzőrendszerek a tisztítás hiánya miatt
el vannak zsírosodva az anyaglerakódások
miatt, ez a tűz terjedését jelentős mértékben
elősegíti, mivel saját maga is könnyen é,g~

- Bár tűzvédelmi előírásokba nem ütközik az
erkélyeken történő anyagtárolás, azonban 
amennyiben ott éghető folyadékokat tárolnak 
egy esetleges tűz során az alatta lévő lakásból
kiáramló hő, illetve az égéstennékek képesek
lehetnek meggyújtani ezen anyagokat.
- A növekvő energiaárak hatására a panelpro
gram keretében elkezdődtek az épületek utóla
gos hőszigetelési munkálatai is. Sokszor elő

fordul, hogy a kivitelező nem megfelelő

tűzvédelmi tulajdonságokkal rendelkező hom
lokzati szigetelőanyagot használ. Ez a
szigetelőanyag képes akár az épület teljes
homlokzatára kiterjedő tűzet okozni. A hom
lokzat égése során gyakorlatilag lehetetlenné
válik, válhat a tűzoltóság magasból mentő

gépjárműveinek alkalmazása és az ezekkel
történő személymentés.
A mentéssel kapcsolatban fontos megemlíteni,
hogy a tűzoltó gépjárművek felvonulásá.lJ.oz
szükséges utat, területet minden esetben biz
tosítani szükséges.
Ezért fontos, hogy az épületek megközelítését,
körüljárhatóságát biztosító útvonalakat eltor
laszolni, leszú1dteni nem szabad. A vízszerzési
helyeket (tűzcsapokat) és az azokhoz vezető

utakat szintén szabadon kell hagyni.
Megoldások az érintett épületek tűzvédelmi

helyzetének javítására:
- Az utólagos homlokzati hőszigetelés

elvégzése előtt javasoljuk ki kérni a tűzoltóság

véleményét.
- A lakások felújítása során minden esetben el
kell végezni az elektromos rendszerek felú
jítását és azok tűzvédelmi szabványossági
felülvizsgálatát.
- A szellőző rendszerek rendszeres tisztítását
idó1cözönként /negyedéventel el kell végezni.
- Javasoljuk még, hogy lakásonként, fóleg a
konyhai helyiségben mobi! hő-és füstérzékelő

berendezés és egy darab hat kilogrammos tűz

oltó készülék elhelyezését.

••
(folytatás a 14-dik oldalról)

• ••

ségen túlmenően "A" és "B" tűzveszélyességi

osztályba tartozó tevékenységet folytatni nem
szabad.
- Az épületben. illetőleg helyiségekben nem
szabad éghető anyagot olyan mennyiségben és
módon tárolni, illetőleg azzal olyan
tevékenységet folytatni, továbbá olyan tűz

veszélyes cselekményt végezni, amely az
épület, illetóleg helyiségek rendeltetésszerű

használatától eltér, tűzet vagy robbanást
okozhat.
- A lakásban, üdülőegységben az "Fokozottan
tűz- és robbanásveszélyén" és "Tűz- és rob
banásveszélyes" tűzveszélyességi osztályba
tartozó éghető folyadékot Ipl. benzint, hígítót/
legfeljebb 20 liter, a "Tűzveszélyes" és
"Mérsékelten tűzveszélyes" tűzveszélyességi

osztályba tartozó éghető folyadékból IgázolajI
vonatkozó műszaki követelményekben
meghatározott, annak hiányában legfeljebb 60
liter mennyiség tárolható.
- Propán-bután gázpalack nem alkalmazható,
nem tárolható olyan helyiségben vagy - a két
szintes lakásokat tartalmazó egyemeletes
lakóépületek kivételével - földszintesnél mag
asabb olyan építményben, ahol az esetleg
gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását
idézheti elő (pl. panelszerkezet).
- A lakásokban tűzvédelmi szempontból
szabad dohányozni, de arra fokozottan ügyelni
kell, hogy az égő cigarettavéget hova tesszük
le. A hamutál kiürítése során ügyelni kell rá,
hogy abban égő cigarettacsikkek ne legyenek.
Az ágyban dohányzást kerülni kell, mert abból
már nagyon sok tűz keletkezett.
- A lakásokban névnapok, születésnapok és
ünnepek /karácsonyI alkalmával használt tűzi

játékok, gyertyák és csillagszórók
használatánál nagyon körültekintően kell el
járni, azokat olyan kömyezetben és helyen
használjuk, ahol éghető anyag nincs elhe
lyezve. A gyertyákat meggyújtásuk után felü
gyelet nélkül hagyni szigorúan tilos. Az aláb
biakban felsoroljuk azokat a tűzvédelmi

hiányosságokat, illetve szabálytalanságokat,
amik a lakások felújítása átalakítása és hasz
nálata során felmerültek:
- A lakások átalakítása során minden esetben
törekedni kell arra, hogy a szellőző csatornák,
közművezetékek, közműalagutak ajtói és a
bejárati ajtók megfelelő tűzállósági fokozatú
épületszerkezetből legyen kialakítva ezzel is
megakadályozni az ott, keletkező tűzzek gyors
elterjedését.
- A folyosói rácsok beépítése ugyan a lakók
biztonságérzetét hivatott növelni, de ezek elhe
Iyezésével a saját menekülésüket, a tűzoltóság

beavatkozását, valamint a tűzvédelmi beren
dezések alkalmazását
akadályozzák. Ezek
beépítése előtt kérjék
ki a tűzoltóság véle
ményét.
- Ügyelni kell arra is,
hogy a lépcsó1J.ázak
közötti átjárást biz
tosító folyosók, illet-
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