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GAZDA KISARUHAZ a Gyomai Piactér mellett!

• Rágcsálóirlók akciós áron!!

> RodenTox

:~ Biotoll pép

500 g

500 g

290 Ftldb

660 FiA b

• Közeleg a fütési szezon. Kályhák, kandallók és
konyhai tüzhelyek, valamint füstcsövekl

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

méretben!
• Orkán és PVC esóruhák esókabátok
• Ponyvák, natúr és fekete fóliák különbözó méretben.
• Fa és fém létrák.
• Kerítésdrótok.
• Ereszcsatornák
• Kínálatunkban még: védólUhák, védócipók,

védókeszlyűkés sok egyéb.

Térjen be hozzánk, vásároljon nálunk!

Gyomaendrőd,Pásztor 1. II 39. if: 06/66-386-359



Várfi András
Polgármester

ezért a jövóben ösztönöz
zük önöket arra, hogy
írjanak, kommunikálja
nak a Gyoma!líldpiídi Jjíp
moodún keresztül. Ismert
és felkészült újságíróink
segítenek véleményük
közzétételében. Az újsá
got szeretnénk az Inter
neten is elérhetővé tenni,
hogy minden ember, a
világon, aki szeretne in
formációt kapni Gyoma
endrőd életéről, hozzá
férhessen. Ezért is ösztö
nöznék arra minden ma
gánszemélyt és vállal
kozót, hogy hirdessen a
Gyomaeíldpiídi Jjípmoodó
ban.
Ezúton kívánok önnöknek
sok sikert, forgassák a
Gyoma!lodpiídi Jjípmoodöt
a jövó'ben is!

A Gyoma!lodpiídi Jjíp
moodó a korábbitól telje
sen eltérő stratégia kia
lakításán dolgozik. A vál
tozások első jelei már
most tapasztalhatók: az
újságot egy gyomaendrő

di egyesület múl<:ödteti,
akik nem csupán a hirde
tól<: teljesebb kiszolgálá
sáért dolgoznak, hanem
az olvasókért is. A helyi
lap nem kíván versenyez
ni más lapokkal, viszont
segít megakadályozni az
írott tartalom nélküli hir
detési újságok aránytala
nul nagy térnyerését.
A Gyoma!lodpiídi Jjíp
mOíldó eljut a jövóben in
gyenesen minden háztar
tásba városunkban. Ezál
tal egy jelentős példány
számú havilap lesz, így
kivétel nélkül mindenki
hez eljut az információ.
Az újság az olvasóké,

lapkiadás költséges terü
let, és csak a magánszek
tor segítségével múl<:ödhet
megfelelően. A helyi la
pok piacán ma egymással
ellentétes folyamatok zaj
lanak, amelyek a múl<:öd
tetés rendszerének átala
kulását mutatják. A fel
mérések szerint a helyi hí
rekre egyre növekvő

igény mutatkozik. Bár a
testületi ülések látogath
atóak, mégis fontos, hogy
azok is értesüljenek a vá
rost érintő információkról
és döntésekról, akik el
foglaltságuk miatt nem
tudnak részt venni az ülé
seken. De nemcsak az ön
kormányzat híreit szeret
nénk közzé tenni az új
ságban, hanem mindent,
ami városunknak, az itt
élő és elszármazott, vala·
mint az ide látogató em
bereknek fontos.

Nagy meg
tiszteltetés
számomra,

hogy az ebben az évben
25 éves Gyomaendrőd

polgármestereként kö
szönthetem önöket! A vá
lasztási programomban is
hangsúlyoztam, hogy vál
tozást szeretnék minden
téren, így a média, az új
ság terén is. A városban
szeptembertől létrejött
egy független, új gyoma
endrődi lap, a Gyoma!lod
piídi Jjípmoodó. Ez új kor
szakot jelent a város törté
netében, szándékunk sze
rint fejlődést és igazodást
a kor követelményeihez.
De miért is volt szükség a
változtatásra? A lakosság
tájékoztatása a hivatal kö
telezettsége, erre pedig
sokat költöttek az elmúlt
években Gyomaendrődön

is. Sokat költöttek, mert a

Magasabb szintű tájékoztatás

Tisztelt Gyomaendrődi Lakosok!

TISZTELT OLVASÓ!

Császár Claudia vagyok, a
llyomaeíldpődi I-jípmoíldó

főszerkesztője.

Engedje meg,
hogy néhány
sorban bemutat
kozzam Önnek,
és bemutassam

első évfolyamunk első szá
mát. A Gyomaeíldpődi I-jíp
mOíldót, Gyomaendrőd füg
getlen közéleti havilapját,
melyet a Gyomaendrőd Köz
életéért Egyesület ad ki. Cé
lunk, hogy a város és a lakos
ság közötti kommunkiációt
dinamikusabbá tegyük, evvel
is elősegítve az itt lakók éle
tét, megkönnyítve az önkor
mányzat dolgát, melynek az
egyik legfontosabb feladata,

hogy szolgálja az őt megvá
lasztó állampolgárokat dön
téseivel, határozataival kön
nyítse a lakosság életét, hatá
sosabb segítséget nyújtson a
nehéz körülmények közé
jutottaknak, a felnövekvő

fiatalok útját "egyengesse",
megtartsa óKet a városban,
vagy legalábbis megteremtse
a feltételeit annak, hogy vis
szajöjjenek szülővárosukba.

De még oldalakon át foly
tathatnám a felsorolást.. ..
Újságunk feladata, hogy a
kommunikációt - amely min
den esetben - kétoldalú elő

segítse, a korrekt, pártatlan
hírközlést szem előtt tartva
érdekes riportokkal, inter
júkkal színesítve a lapot
mutassa be a város minden
napjait. Ehhez szükségünk

van Önre is! Kérjük és várjuk
észrevételeit, hozzászólásait,
melyeket elektronikus úton a
gyomaendrodihirmondó@
gmail.com email címen, vagy
levélben az önkormányzat
portáján erre a célra elhelye
zett postaládába személyesen
bedobva tehet meg.
Szerkesztőségünk tagjai:
HOFFMANNÉ SZABÓ GABRI

ELLA, IVÁNYI LAJOSNÉ,

MEGYERINÉ CSAPÓ ILDIKÓ,

SZABÓ BALÁZSNÉ, VINCZE

TAMÁS.

Az Ő munkájukat segítem és
fogom össze én, akit az
elmúlt tizenhárom év sajtó
ban eltöltött gyakorlata, isko
lai tanulmányok, szerkesztői

gyakorlat (melyet a Piliscsa
bai Polgár című önkor
mányzati havilap főszer-

kesztőjekéntszereztem) segít,
és persze Ön, észrevételeivel,
építő jellegű kritikáival, me
lyeket kérek, és várok is a
fenn megjelölt módon e-mail
ben, vagy írásban.
Újságunk állandó rovatokból,
önkormányzati hírekbó1, in
terjúkból, riportokból, prog
ramajánlókból áll majd, bízva
benne, hogy egy új színt vihe
tünk Gyomaendrőd közéle
tébe, és az Ön otthonába.
Ezért is döntött úgy az ala
pítvány, hogy alap ingyen
kerüljön terjesztésre, és min
den otthonban ott legyen.

Fogadja szeretettel, olvassa
élvezettel első évfolyamunk
első számát!

Császár Claudia



Gyomaendrőd elérkezett egy kerek évfordulóhoz. Huszonöt éves lett a város! Sok minden

történt ezalatt a negyed évszázad alatt. Rengeteg alapítvány, egyesület segíti a városban

élóK életét, boldogulását. A jubileumi évben alakult meg a Gyomaendrőd Közéletéért

Egyesület, melynek fő céljáról az alapítvány elnök asszonyát Szabó Balázsnét kérdezetem.

- Egyesületünk 2007. március 28-án
alakult meg. A legfontosabb célkitű

zésünk, hogy a városunkban éló'ket ak
tivizáljuk és együttmú'ködésre szólít
suk fel környezetünk fejlesztése és vé
delme érdekébe. Az Egyesület elő

kívánja segíteni az itt lakók érdekérvé
nyesítését, sportolási-kulturális és
művészeti tevékenységének fej lesz
tését, támogatását. Lehetőséget kívá
nunk teremtünk hogy minden,
gyomaendrődi gyakorolja a közéletbe,
a saját sorsába történő beleszólást,
szereplést. Ebben nyújt segítséget a
l3y[]m~wíl~I'l()~i Jjíl'lrnoíl~ú. Fon
tosnak tartjuk a népi hagyományaink
körébe tartozó mindennapi élet,
kultúra ápolását, bel- és külföldi
cserekapcsolatok szervezését, testvér
városi kapcsolatok ápolását, fejlesz
tését, a helyi közéletben való aktív
szerepvállalást.

- Szoros a kapcsolat az egyesület és
az önkormányzat között?

- Az önkormányzati képviseló'k javas
lataival, véleményeivel törekszünk a
településen éló'k életkörülményeinek
javítására, a hátrányos helyzetű cso
portok társadalmi esélyegyenlősé

geinek elősegítésére, és ennek érdeké
ben vezető szerep betöltésére a város
irányításában.

- Mi sarkaJlta az egyesületet az újság
létrehozására?

- Igen fontosnak tartjuk, városunk
lakóinak teljes körű tájékoztatását
mindenról, ami Gyomaendrődön tör
tént, illetve történni fog. A városban
történt események, információk köz
vetítését őszinte nyíltsággal a
(jyorn~wíl~I'l()~i Jjíl'lrnOíl~Ú-ban kíván
juk megtenni. Szeretnénk egy nagyon
jól mú'ködő kommunikációs rendszert
kialakítani, melynek első lépése ez az
újság. További terveink közt szerepel a
városi televízió létrehozása is.

- Milyen kapcsolatot kívánnak tar
tani a városban működŐ többi
egyesülettel, alapítvánnyal?

- Az egyesület céljai között szerepel,
hogy összefogja a gyomaendrődi és az
innen elszármazott személyeket közös
célok megvalósítása érdekében, képvi
selve a település érdekeit különböző

gazdasági, kulturális, társadalmi téren.
Együttmú'ködik a helyi civil, valamint
kistérségi, megyei és országos kul
turális, természetvédelmi, környezet
védelmi és település fej lesztési szer
vezetekkel.

-Kik hozták létre az alapítványt?

- Képviseló'kból, és gyomaendrődi la
kosokból alakult az egyesület.

- Kik lehetnek a tagjai az egyesület
nek?

- Az egyesületnek tagja lehet minden
olyan személy, aki városunk előme

netelében, változást szeretne.

- Milyen feltételek vannak az esetleg
belépni kívánó tagoknak?

- A belépni szándékozóknak feltétel
ként a tagsági díjat (havi 100 forint)

befizetését kell magukra nézve köte-
lezőnek venniük, valamint az
alapszabályzatunkban foglaltakkal
egyetértve kell közremú'ködniú'k.
Természetesen pártoló tagokat is
szívesen fogadunk.

- Többször hangsúlyozta a pártpoli
tikától való mentességet. Ennyire
fontosnak tarja ezt?

- Igen, a tavaly őszi választásokon
országszerte érezhető volt a társada
lom minden rétegében, mennyire
"elmérgesedett a helyzet". Barátok,
szomszédok vesztek össze, csak mert
az egyik így gondolt valamit, a másik
meg úgy. Ilyen légkörben nem hala
dunk előre. Össze kell fognunk, mind
két oldal véleményét meghallgatni,
mert meggyőződésem, hogy csak ez
visz mindannyiunkat a helyes irányba.

- Milyen módon lehet belépni az
egyesületbe?

- Aki szeretne csatlakozni egyesüle
tünkhöz, a székhelyünkön (Szabadság
tér 1. sz.) leadhatja nyilatkozatát, so
ron következő taggyúlésünkön nyílt
szavazattal, a többség akaratával egye
temben tagjává válik.

- Köszönöm az interjút, és sok sikert
kívánok!

- Én is köszönöm, és várunk mindenkit
szeretettel, aki tenni szeretne váro
sunkért. Búcsúzóul egy szép gondolat:
"Nem azok viszik előre a világot,
akiknek erről papírjai vannak: Hanem
akik komolyan veszik azt, amit csinál
nak." (Max Lucano)

Császár Claudia

Hirdetés felvétel:

Iványi Lajosné
Tel.: 06120-57-34-290



RÁcz FERENCNÉ TRUBÓ ILONA,
gyomaendrődi lakos szeptember 10-én
ünnepelte 101. születésnapját. A jeles
alkalomból VÁRFI ANDRÁS polgár
mester és GELLAl JÓZSEFNÉ kép
viselőasszony pezsgővel és születés
napi tortával köszöntötte az ünnepeltet.

Jó egészséget kívánunk!

2007. szeptember 8-án került sor
Gyomaendrőd és Füzesgyarmat női

kézilabdacsapata között a megye I.
osztályú bajnoki mérkőzésre. A
gyomaendrődi női ificsapat tavaly
megnyerte az ificsapatok közötti
megyei bajnokságot, így ez volt a
bemutatkozó mérkőzésük a felnőtt

megyei 1. osztályú bajnokságban. A
mérkőzést, melyre nagyon sok néző

volt kíváncsi, VÁRFl ANDRÁS pol
gármester nyitotta meg.
Bár a csapat 2 gólos vereséget szen
vedett, a továbbiakban sok sikert kívá
nunk nekik.

Ellopták a Gyomaendrőd - Öregszólő

városrészen, a Szarvasi út mellett lévő
1880-ban felállított öntöttvas feszü
letet. A feszület fontos kultúrtörténeti
emléke az egyháznak és a városnak is.
A feszületet 1880-ban állíttatta VIDA
IMRE községi jegyző. Kora, valamint
vallástörténeti jelentősége miatt a
műtárgy kategóriába sorolható. A
nyomravezetőnek a Polgármesteri
Hivatal- Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény 50.000 Ft
nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Bejelentés tehető a rendőrségen,

valamint a Szent Imre plébánián a
06/20/9457843 vagy a 06/70/6353345
ös telefonszámon.

Az idei Budapesti Nemzetközi
Vásáron két gyomaendrődi vállalkozás
képviselte városunkat: a Hőterm

Hőtechnikai és Gépipari Kft., valamint
a Németh Nyílászáró Kft. VÁRFI
ANDRÁS polgármester, eleget téve a
vállalkozók meghívásának, ellátogatott
a kiállításra, képviselve Gyomaendrőd

Város Önkormányzatát.

ÉLTETŐ HAGYOMÁNY

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ fotóművész,

néprajzkutató kiállítása 2007.
szeptember 5 - 30 között tekinthető

meg a Magyar Nemzeti Galéria "A"
épületének földszintjén.

Kunkovács László igyekszik egy
bekötni a művész érzékenységét, a
tudomány szigorát és a riporter
mozgékonyságát. Ifjú éveiben a
Magyar Távirati Iroda fotóriportere,
majd a szerkesztője volt, de már régtól
önálló alkotó. Évtizedek óta gyarapodó
fényképgyűjteményébólsok országban
bemutatott, néprajzi-kultúrtörténeti

témájú kiállítások születtek. Számos
kitüntetés birtokosa, tiszteletbeli
művészeti doktor.
Könyvei: Ősépítmények /2000, 2001/,
Kece, milling, marázsa - Hagyo
mányos halászat természetes vizeinken
/200 ll, Kőemberek /2002/, Táltoserő

/2006/

A Dr. Farkas János Tanulmányi
Ösztöndíj Alapítvány az 1996. évi
CXXVI. törvény alapján a magán
személyek felajánlásából 2üü6.-ban
122.191 Ft támogatást kapott. A támo
gatás összege az alapító okiratban
foglaltaknak megfelelően az alapít
vány tó1<éjét növeli. A tó1<e kamatát az
endrődi születésű, hátrányos helyzetű

gyermekek továbbtanulásának támo
gatására használjuk fel.
Köszönjük támogatóink segítségét!

Az alapítvány kuratóriuma

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett
Csoport a Mazsorett Európa Baj
nokságon Lengyelországban pom
ponos miniformáció kategóriában 6.
helyezést ért el. NYÍRI DÓRA 
KNAPCSEK KITTI senior szamba botos
kategóriában szintén 6. helyezett lett.
BARÁTH BEÁTA - KNAPCSEK KITTI
pompon párosa és ARNÓTSZKY JUDIT
junior botos szólója 8. helyezés. Az
együttes művészeti vezetője: HUNYA
JOLÁN tanárnő

"A kamaszkor tó1ed elkuszált, szemem
szemedbe nem talált
Így tűnődtem: miért szült, miért szeret, ha
örökké élni nem lehel?"

Weöres Sándor: Anyámnak -részlet
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak
akik drága édesanyánk HAINFART MIHÁLYNÉ

temetésére eljöttek hogy együuéreztek velünk és
részvétüket kifejezték.
Külön szeretnénk köszönetet mondani a Térségi
Szociális Gondozási Központ intézményvezető

jének és minden dolgozójának.



A bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogyabeérkezell pályaművek
közül nem mindegyiket részesíti pénzjutalomban.

A program részbeli a pályázó által is végrehajtható, amennyiben:
· rendelkezik az érintett termékre és piacra vonatkozó ismeretekkel és az akció
hatékony végrehajtásához szükséges erőforrásokkal,

· legalább öt éves tapasztalattal rendelkezik az ilyen típusú programok végreha
jtásában;
· a program pályázó szen'ezet által megvalósított része nem haladja meg a teljes
költségvetés SO%-át, kivéve a megfelelően indokolt kivételes esetekben és az EU
Bizottság írásos engedélyét követően;

a pályázó szervezet gondoskodik arról, hogy az általa megvalósítandó
tevékenységek költsége nem haladja meg a szokásos piaci árakat.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő

testülete pályázatot ír ki felsőfokú tanulmányokat folytató
nappali tagozatos hallgatók részére

"Gyomaendrődváros történései 1982-2007" című helytörténeti írásos tanul
mány benyújtására
A tanulmányt két példányban valamint elektronikus adathordozón kell
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkárságára. A borítékra rá kell vezetni:
Pályázat "Gyomaendrőd város tÖl1énései 1982-2007".
A beadási határidő: 2008. január 31.
A tanulmány fOlmai és tartalmi követelményei:
· terjedelme: minimum 30 oldal (N4) szövegszerkesztve, Times New Roman
betűtipus, másfeles sortávolság. Baloldalon3 cm-es, a többi oldalon 2,S cm
margó. A fejezet cím IS-ös betűnagyság, az alcím 14-es, a szöveg 13-as, a
lábjegyzet lO-es.
· Tartalomjegyzék szerves része a tanulmánynak, melyet a dolgozat elején
kell elhelyezni, tartalmaznia kell a fejezet és alfejezet címeket is.
· A tanulmány bevezető részében röviden utalni kell a két település
történelmére, valamint az egyesülés gazdasági, közigazgatási körülményeire.
A tanulmánynak fel kell ölelnie a város 25 évének a gazdaság, demográfia,
közigazgatás, kultura, oktatás, sport területén bekövetkezett történéseit.

A beérkezett tanulmányokat a képviselő-testület tagjai ból választott három
tagú bizottság bírálja el. A pályázat eredményének ismertetésére a képviselő

testület 2008. márciusi testületi ülésen kerül sor.

A végrehajtó szervezetek kiválasztásának szempontjai:
· A végrehajtó szervezet:
· a pályázótól független;
· az intézkedések végrehajtásához szükséges infrastruktúrával, szakértelemmel,
technikai és pénzügyi kapacitással rendelkezik.
A pályázó szervezet a versenyeztetés során figyelembe veszi az Európai
Parlament ésa Tanács az építési bemházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás
nyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehang
olásáróI szóló 20041l8IEK irányelv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény megfelelő rendelkezéseit.

Amennyiben nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, a
mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megis
mertetéséveI és promóciójával kapcsolatos intézkedésekról szóló 46/200S. (Y.

23.) FVM rendelet 2.§ (4) bekezdése értelmében - a versenyeztetési eljárás
keretében - legalább három ajánlat bekérése szükséges.

Több szakmailszakmaközi szervezet, továbbá több tagállam szakmailszak
maközi szervezetének együttműködése esetén - az együttműködési megál
lapodásban foglaltaknak megfelelően - a program közös végrehajtására a
közbeszerzési eljárás egy alkalommal írható ki vagy hazai, vagy más Uniós
tagországi közzététellel.

A végrehajtó szervezet(ek) kiválasztható(k) a pályázat benyújtását követően is,
amennyiben:
· a pályázat részletes költségvetést tartalmaz,

a végrehajtó szervezet(ek) legkésőbb a szerződéskötésig kiválasztás ra
kerül(nek).
Ebben az esetben, a pályázatban a versenyeztetési eljárás típusát kell megjelöl
ni, amelynek keretében sor kerül a végrehajtó szervezet(ek) kiválasztására. A
végrehajtó szervezetre és a versenyeztetési eljárásra vonatkozó dokumen
tumokat a Bizottság határozatának keltétől számított 4S napon belül kell benyúj
tani az MVH számára.

60.000.-Ft
40.000.-Ft
20.000.-Ft

I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

A díjazás:

lll, A pályázók köre

Pályázati felhívás

IV. Végrehajtó szervezetek

A programok végrehajtásában a pályázó által versenyeztetéssel kiválasztott
szervezet(ek) (pl. reklám-, marketing-, kommunikációs ügynökségek)
vehet(nek) részt. Tekintettel az Európai Bizottság döntéshozatali mechaniz
musára, előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében már megtörtént a
végrehajtó szervezet(ek) kiválasztása.
A program megval6sítása során a pályázó teljes felelősséggel tartozik a végre
hajtó szervezet tevékenységéért.

I. A támogatás célja

A Tanács 2000. december 19-i a mezőgazdasági termékek belső piacon történő

megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló
2826/20001EK rendelete, valamint a Bizottság 200S. július l-i a mezőgazdasági

termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos
intézkedésekról szóló 2826/20001EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló 1071120üSlEK rendelete alapján a
támogatás célja:

az Európai Unió mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeire, valamint azok
előállításmódjára vonatkozó, belső piacra irányuló tájékoztató és promóciós pro
gramok támogatása.

A tájékoztató és/vagy promóciós program olyan több akcióból álló marketing
intézkedéscsomagot jelent, mely több, egymásra épülő vagy egymást kiegészítő
marketingeszköz alkalmazásával valósul meg egy koherens stratégia mentén.

Egyetlen tájékoztató és/vagy promóciós akció nem minősül prograrnnak, ezért
támogatásban nem részesíthető.

II. A támogatás speciális feltételei

A tájékoztató és/vagy promóciós program nem irányulhat meghatározott
márkanévre, és nem részesíthet előnyben termékeket különleges származásuk
alapján.

A termékek származására való bármely hivatkozásnak a kampány fő üzenetéhez
képest másodlagosnak kell lennie.

A termékek származásának jelzése kizárólag az alábbi esetekben megengedett:
. közösségi szabályozás szerint alkalmazott megjelölések esetéiJ, illetve
. amennyiben a termék olyan sajátossággal rendelkezik, melynek a tájékoztató
és/vagy promóciós kampány során történő bemutatásához a szálmazás meg
jelölése szükséges.
A fogyasztókhoz és az egyéb célcsoportokhoz eljuttatott promóciós üzenetet,
illetve tájékoztató infonnációkat az érintett termék belső tulajdonságai, és
jellemzői alapján kell megfogalmazni.

Az üzenet nem lehet ellentétes a célországban alkalmazandó jogszabályokkal.

Amennyiben a tájékoztató és/vagy promóciós üzenetek a termék fogyasztásának
kedvező élettani hatására vonatkoznak, a közvetített információknak áJtalánosan
elfogadott tudományos adatokon kell alapulniuk. Ebben az esetben az üzenetet
az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézetnek jóvá kell
hagynia.

Beérkezési határidő: 2007. november 30.

mezőgazdasági termékek belső piacra irányuló tájékoztató és promóciós
programjainak támogatására

A támogatásra a program által érintett termék pályát képviselő az Európai Unió
területén működő szakmai és szakmaközi szervezetek önállóan illetve együtte
sen nyújthatnak be pályázatot.

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek több szakmai/szakmaközi
szervezet, vagy több tagállam szervezetei által közösen megvalósítani kívánt
programokra vonatkoznak.

Több szakmai/szakmaközi szervezet együttműködése esetén a feladatok és a
kötelezettségek megosztását együttmúKödési megállapodásban kell rögzíteni,
amelyet a páJyázathoz csatolni szükséges.

Amennyiben a programot hazai és külföldi szakmai/szakmaközi szervezetek
együtt dolgozzák ki, a pályázatot valamennyi szervezet székhelye szerinti
illetékes hatósághoz be kell nyújtani. Az együtt benyújtott program csak abban
az esetben támogatható, ha valamennyi tagállam illetékes hatósága 'elfogadja és
az Európai Unió Bizottsága (továbbiakban: EU Bizottság) részére továbbítja.
Amennyiben hazai és külföldi szakmai/szakmaközi szervezetek közös program
készítését tervezik, szándékukat az MVH felé jelezni kell.



Felsőrészi Olvasó- és Gazdakör
2007. augusztus 19-én, Gyomaendrőd

három napos Szent István napi ren
dezvényéhez kapcsolódóan a Felsőrészi

Olvasó- és Gazdakör Egyesület Tagjai
több évtizedes hagyományaihoz hűen

ünnepeltek.

Az Egyesület műsoros estte! egybekötött,
zenés, hangulatos vacsorát rendezett.
VÁRFI ANDRÁS városunk polgármestere és
DR. KULCSÁR LÁSZLÓ, a Gazdakörök
Országos Szövetségének alelnöke,
valamint a Megyei Gazdakörök elnöke
köszöntötte tagjainkat és hozzátartozóikat.
Ünnepi beszédükben méltatták a
gazdálkodókat, a mezőgazdaságból élőket.

A gazdatársadalom bevételein erősen

érezhető az idei mostoha, aszályos év.

A parasztember mindig egyszerű

észjárású, tisztességes ember. Tudja, hogy

a föld adja a megélhetését, és tudja azt is,
hogy akkor ér el eredményt, ha betartja a
gazdálkodás szabályait. A föld termését
learatja, és visszaadja azt, amitó1 újra jó
termése lesz.

Vajon odafigyelünk-e kellően egymásra, és
vezetőink látják-e a mi problémáinkat?
Tesznek-e a vidéki emberekért, jobb
létünkért? Megkapja-e ez a réteg a neki
kijáró tiszteletet, elismerést?

Az ünnepi műsort a Gyomaendrődi Városi
Zene és Művészeti Iskola növendékei,
valamint volt növendékei adták. Közülük
néhányan a helyi Bethlen Gábor
Mezőgazdasági Szakiskolába járnak, és
felvételt nyertek a Gödöllői Agrár
tudományi Egyetem Gazdasági és
Vidékfejlesztési szakára. Így talán a
jövőnk is látható'

Szent István királyunk erős keresztény
államot alapított, erős kézzel kormányzott.
Magyarnak lenni Szent István tanítása
szerint erkölcsi fogalom.
Magyarnak lenni: erkölcsi lendület.
Magyarnak lenni: hit.
Magyarnak lenni: szeretet, együttérzés,
átölelése, átfogása mindannak, ami ma
gyar; a magyar földnek, utolsó talpalatnyi
rögének, a magyar történelemnek, a ma
gyar embernek, valamennyinek.

Nekünk, gazdálkodóknak, parasztem
bereknek, augusztus 20-a az egyik
legszebb ünnepünk.

Azt kívánom, hogy az új búzából sütött új
kenyér finom illata járja át mindannyiunk
szívét-lelkét.

Horváth Gáborné

egyesületi tag

Információ mezőgazdálkodók számára

A jövő egyik legkeresetebb gazdasági növénye lehet a repce.
2007-ben a világ harmadik legnagyobb területen termesztett ola

jos magvú növénye volt. Több új biodizel üzem létesitését ter
vezi az EU tagállamaiban, köztük hazánkban is. A magas szintű

repcetermesztés alapfeltétele, a kiváló magágy és a szakszerű

növényvédelem!

Különössen fontos az elóobi Gyomaendrőd határában, az ismert
időjárási helyzet miatt.

Az energianövény-felvásárlók közelünkben a következők - akik
jogosultak igazolást adni a plusz 45 eurós támogatás igénybe
vételére -

Nagykunsági Olajos Növény Termékcsoport Kft.
Mezőtúr Cs Wágner u. 3 sz., akik repcét, napraforgót vásárolnak
fel.

A Csorvási Gazdák Szövetkezete búzát, kukoricát, napraforgót
és repcét vásárol fel.

Terménytőzsdei árak:
EU búza szeptemberi ára 5500 Ft/lOO kg.

decemberi ára 5700 Ft/lOO kg.
kukorica szeptemberi ára 5300 Ft/lOO kg.

novemberi ára 5600 Ft/lOO kg.
decemberi ára 5800 Ft/lOO kg.

napraforgónál az augusztusi ár 6000 Ft/100 kg.
körül volt valószinű, hogy az induló ár is e körül lesz.
A magas gabonaárak miatt válságba kerülhet a vetőmagüzletág is.

Férnzárolt vetőmag helyett gyenge minőségű, eladhatatlan búzát
használnak vetőmagnak a termeló1c, ami komoly kockázatot jelent
a jövőre nézve.

Másrészt a fémzárolt vetőmag ára olyan magas lesz, hogy nem
tudja megfizetni a gazdák jelentős része.

PÁLYÁZATIFELHIVÁSOK:

Új Magyaarország Vidékfejlesztési Program ( ÚMVP )
ÚMVP r. Tengely

- Fiatal mezőgazdasági termelők elinditása megnyitása (112)
várható megnyitás dátuma: 2007. 12.03.
várható zárás: 2008. 02. 07.
- Állattartó telepek korszerűsitése (121.2)
megnyitás: 2007. 08. 13.
zárás dátuma: 2007. 09. 12.
- Megújuló energiaforrások felhasználása (125.6)
megnyitás: 2007. 09. Ol.
zárása: 2007. 09. 30.
- Termelői csoportok létrehozásának támogatása (142)
megnyitás: 2007. 09. Ol.
zárás dátuma: 2007. 09. 30.

ÚMVP II.Tengely
- Lágyszárú ültetvények telepitése (211.1)
megnyitás dátuma: 2007. 10. Ol.
zárás: 2007. ll. 02.
- Fás szárú ültevények telepitése (211.2)
megnyitás dátuma: 2007. 10. Ol.
zárás: 2007. ll. 02.

További részletes információ: www.emva.hu
A pályázatokhoz FVM rendeletek tartoznak, igy többek között a
8212007. (08. 03),

81/2007. (08. 03), 7912007.(07.30), 78/2007.( 07.30.),75/2007.
(07.27.),
7112007.(07.27), 5912207. (07. 10), 45/2007. (06. ll).
további részletes információ: wwwJvrn.hu

Hunya Elek



Gyomai események 1956 októberébell
"A levert forradalom történel
mi sodrása a megtorlás, olyan,
mint az árvíz, mindent ellep.
Iszappal, szennye! betakar
városi toronyházat, alföldi
tanyát. Arra kérem az olvasót,
nézzük meg együtt mi történt
Budapesttól 180 kilométerre,
Dél-kelet Magyarországon, az
Alföldön 1956-ban és szorosan
azután.

A forradalom, 1956. október
23-a hulláma október végére
érkezett Gyomára. 27-én a já
rási Hazafias Népfront a követ
kező napra a piactén'e nagy
gyűlést hívott össze. A helyi
kommunista párt titkára lépést
tartott az eseményekkel, ő ma
ga javasolta, hogy a rendkívüli
helyzet miatt a község nyugal
mának, rendjének biztosítására
köztiszteletben álló szemé
lyekból szükséges létrehozni a
Forradalmi Tanácsot. A Ha
zafias Népfront és a párt által
előkészített nagygyűlés irányí
tása szinte azonnal kicsúszott
az előkészító1< kezéból.
Gyomán akkoriban három
Szűcs Sándor élt. A Teherfu
varozó Vállalatnál dolgozó
"Tefus" Szűcs SÁNDOR vette
át a nagygyűlés irányítását.
Javaslatára nyolc tagú Ideig
lenes Bizottságot választot
tak. Az Ideiglenes Bizottság
javaslatára hangos szóval meg
választották az 52 tagú Nem
zeti Bizottmányt. 17 kommu
nista párttag kapott benne
helyet.
Jellemző a nagygyúlésen részt
vevó1< józan ítéló1<épességére.
az szárrútott, ki milyen elfo
gadott ember a többi szemé
ben.
Az 1957. februári rendőrségi

jegyzó1<önyvek szerint az októ
ber 28-i események résztvevői

a következó1<éppen emlékeztek
vissza:
Október 28-án a piactéri nagy
gyűlésen jelen lévők a közeli
országzászló oszlophoz vonul
tak, ott a "Tefus" Szűcs

SÁNDOR beszéde hatására a
tömeg követelte az AVO
lefegyverzését. A nagygyűlés

átalakult tüntetéssé. A "szürke
ház" (az AVO épülete) elé
vonultak. A tömeg követelésére
az AVO fegyvereit a járási
rendőrkapitány és a kapitány
ság rendőr főtörzsőrmestere

szedte be. A Nemzeti Bizott
mány 1956. október 29-én tar
totta első ülését a községi ta
nács nagytermében. Az ülésre
írásban futár kézbesítővel bei
dézték az összeomlott rendszer
helyi képviselőit: a községi és
járási pártvezetó1<et, a községi
tanácselnököt és a tanács
titkárt. A Nemzeti Bizottmány
nevében az elnök, az elnökhe
lyettes és a Forradalmi Ifjúság
Elnöke tárgyalt velük. A
Nemzeti Bizottmány kérdé
seire azt válaszolták, hogy biz
tonságban érzik magukat, sze
mélyi védelmet nem kérnek.
Anúg felsó'bb utasítást nem
kapnak, a községi Kommunista
Pá11 nem kíván mú1<ödni. A
községi párttitkár és a tanácsel
nök állását a Bizottmány el
nöke írásban felmondta. A töb
biekkel szóban közölte, hogya
község irányításában nem
vehetnek részt. Ezen az ülésen
leváltották az egyik általános
iskola igazgatóját, és helyére a
Nemzeti Bizottmány saját

tagját SÉBEN GÉZÁT nevezte
ki. A Bizottmány tagjaiból
nyolc tagú Intéző Bizottságot
választottak. A továbbiakban
ez lett a motor, a meghajtó erő

pedig SZABÓ ER1'lŐ gimnáziu
mi tanár. A Nemzeti Bizott
mány (más elnevezéssel: bi
zottság) "Hirdetmény" cím
alatt 9 pontban foglalta össze a
tennivalókat. Ezek a rend hely
reállítására, a közélelmezés
biztosítására, a korrupt vezetők

leváltására, a polgári és büntető

bírósági eljárások felfüggesz
tésére irányultak. A helyi azon
nali feladatok mellett országos
követeléseket is megfogal
maztak "Követeljük" című

röplapon. (... ) Feltehetően

ezen az október 29-i ülésen
fogadták el a gyomai 12 pontot
is, melyet SEBEN GÉZA hirdetett
ki, és amelyekból ll-et SEBEN
GÉZA az 1957-es internálásá
ban kézzel jegyzett le. Így
maradt fenn az iratokban. Az 5.
pont hiányzik.
"Drága Magyar Barátaim!
Felelősségem teljes tudatában,
mint a N. B. elnökhelyettese
szólok hozzátok a kibon
takozás e nehéz perceiben.
Először is a következő tényeket
kell, hogyelismerjétek.

1. Elismeritek-e, hogyaN. B.
erkölcsi testület, a nép bizal
mát egyedül élvező hivatalos
szerv jelenleg Gyomán. Leg
fontosabb feladata e nehéz
percekben a rend, a nyugalom
fenntartása, a lakosság ellá·
tása, a kibontakozás előse

gítése.
2. Jelenleg Magyarországon
szocialista rendszer van.
3. A szovjet csapatok meg
szállva tartják az országot.
4. Budapesten megújult köz
ponti vezetőség foglalta el a
régi helyét.
6. Az előző K. P. (Központi
Vezetőség) óriási hibákat kö
vetett el.
7. A községi és a 1. P. (Járási
Párt) volt legfelsó'bb vezető

sége kiszolgálta a volt Köz
ponti Vezetőséget, így a nép
gyúlöletével állnak szemben.
Testi épségük biztosítása a N.
B. eddigi legnagyobb feladata
volt.
8. Szükség volna Gyomán is a
megújult Pártra.
9. Újabb népgyűlés, ennek
összehívása jelenleg lehetetlen
a tömegben okozható esetleges
vérfürdő nélkül. A vérfürdőt

minden áron el kell kerülni!
10. Olyan vezetőkre van szük
sége a megújult Pártnak, akik
bírják a tömeg bizaimát.
11. Az N. B. 52 tagját a nép
választotta, bírják a nép bizal
mát. Ezek között vannak
néphez hű kommunisták.
12. Javaslom, hogy a gyomai
megújult párt vezetőségeként

ideiglenesen őket tekintse a
párttagság és a Nemzeti Bi
zottság."

Az ülés befejezése után a
Nemzeti Bizottmány hirdet
ményt szerkesztett a lőfegy

verek beszolgáltatásáról.

A rendőrségi jegyzó1<önyvek
az 1956. október 29-i esemé
nyek résztvevőinek tanú val
lomását a következőképpen

őrzik: A Bizottmány elnökhe
lyettese október 29-én vagy 30
án összehívta a községi tanács
kommunista párttagjait, előttük



A kertbarátok fiatalításra várnak

" ""EGY CSEPP EGESZSEG"

VÉRNYOMÁS- ÉS VÉRCUKORSZINTMÉRÉS

MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN8-ll-IG.

A GYOMAENDRŐD KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓK
EGYEDI MÉRETBEN IS BEÉPITÉSSEL.
REDŐNY, RELUXA, HARMÓNIKAAJTÓ,
ABLAKSZIGETELÉS 2 HÉTEN BELÜL.

JÓ MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR!!!
FORGÁCS MIKLÓS GYOMAENDRŐD, SOMOGYI B. 15/1.

Tel: 06-70/336-11-72

data, hogy közelebb hozza
ó1<:et. Erre nagyon jó módszer
például a levelezés, ő személy
szerint többekkel húsz-hus
zonöt éve levelezik, leginkább
magokat és tapasztalatokat cse
rélnek egymással. Örömét fe
jezte ki, hogya kiállitók között
megtalálhatóak az óvodák, az
iskolák, ugyanis a kertbarát
mozgalomból hiányoznak a
fiatalok. Az utánpótlás érdeké
ben a kertbarátoknak fel kell
karolniuk a fiatalokat.
Az országban mindenhol gond,
hogy már az ötven-hatvan
évesek is fiatalnak számítanak
a kertbarátok között. Sajnálatos
lenne, ha néhány évtized múlva
lassan megszűnnének a kert
barát körök, hiszen értékes sza
kmai ismereteket juttatnak el
tagjaiknak. Mint arra VÁRFI
ANDRÁS, polgármester megnyi
tó beszédében utalt, a kertkul
túra általános kultúránk szerves
része, tehát eltűnésével kultú
ránk szegényedne. Talán Gyo
maendrődön a legnagyobb az
esély arra, hogy ezt a veszélyt
elkerüljük.

Molnár Lajos

A gyomaendrődi, a kondorosi
és a szarvasi Tessedik Kertba
rát Kör hagyományosan min
den ősszel kiállításon mutatja
tagjai legszebb terméseit, ez
évben Gyomaendrőd adott ott
hont az eseménynek. A Katona
JózsefVárosi MűvelődésiKöz
pontban szeptember 20. és 22.
között megtartott kiállításon a
kertbarát körök mellett a
Bethlen Gábor Szakképző

Iskola is elhozta tangazdasága
terményeit, illetve sajtját és
péksüteményeit. A kisebbek
sem hiányoztak a tárlatról,
óvodás és kisiskolás közössé
gek őszi kompozícióit is meg
tekinthették az érdeklődők.

BARÁTHNÉ BÁTAI BEATRIX, a
Kertészek és Kertbarátok Or
szágos Szövetsége elnökségi
tagja a megnyitó alkalmával
hangoztatta, Soprontól Debre
cenig az országban 240 kert
barát kör mú1<:ödik mintegy 20
22 ezer taggal, a tagok számát
nehéz pontosan meghatározni,
hiszen állandó a mozgás. Saj
nálatos, hogyakertbarát körök
nem ismerik egymást, az orszá
gos szövetségnek épp az a fela-

Szendrei Géza: Gyomai,
Endrődi, környékbeli esemé
nyek 1956. című könyvéból
kiragadott idézettel állít emlé
ket újságunk az '56-os esemé
nyek megemlékezésére. Szend
rei Géza Gyomai származású
nyugdíjas ügyész, a Budapesti
Főügyészségen dolgozott, szü
lőföldje iránt érzett tisztelete és
szeretete vezényelte könyve
megírásához, remélve, hogy ily
módon is fel tudja hívni a mai
fiatalok figyelmét, az 51 évvel
ezelőtt történt eseményekre, és
hogy a mai napig élnek olya
nok, akik emlékeznek minden
re, ami akkor történt. Hallgas
suk meg ó1<:et, hívjuk meg őket

beszélgetésekre, hiszen ó1<: tud
ják csak elmondani, mi is
történt valójában.

G.H.

és a feléledő hajdan erős

parasztpárt esetleges összeüt
közésétől kijelentette: ahhoz
nem kell ész, hogy vérontást
idézzünk elő, hanem az a cél,
hogy azt pillanatnyilag e1ke
rüljük. Tehát nem tartotta kívá
natosnak a Nemzeti Parasztpárt
megjelenését.
Feltehető, hogy a Nemzeti
Bizottmány önmagát tartotta a
közbiztonság letéteményesé
nek, az ellenérdekek kiegyen
lítőjének. "Vannak közöttünk
becsületes kommunista párt
tagok is." Végül a Bizottmány
elnökhelyettese javasolta, a
parasztpárt helyett alakítsák
meg a "Parasztok Szövetsé
gét". Óvott attól, hogy a
parasztok gyűlést tartsanak.
A közbiztonsági őrizetbe vételi
iratok a Nemzeti Bizottmányi
tagok nevét megőrizték.
A névsor nem teljes: BODNÁR
JÁNOS, CSAPÓ ENDRE, K.
TÍMÁR JÓZSEF, OLÁH IMRE,
PÁSZTOR BÉLA, SEBEN GÉZA,
SZABÓ ERNŐ, DR. VINCZE
ENDRE."

folytatás a 8-dik oldalról
felolvasta a gyomai 12 pontot,
és azokat oly módon fogadtatta
el, hogy aláírattata velük. A
Nemzeti Bizottmányt, mint
helyi államhatalmi szervet elis
merte, elismertette a pártta
gokkal. Október 30-án a Nem
zeti Bizottmány magához hi
vatta a mezőgazdasági terme
lőszövetkezetek elnökeit, agro
nómusait. A lakosság ellátása
érdekében arra kérte a meghí
vottakat, hogy az őszi mező

gazdasági munkákat végezzék
el. Az október 30-i bizottmányi
ülésen szárnyra kelt, hogy
orosz katonák vonultak át
Gyomán. A Bizottmány elnök
helyettese kezdeményezte az
"Orosz Katonák" kezdetű

kétnyelvű röplap kinyomta
tását a helyi Kner nyomdá
ban. Több mint 1000 példány
ban szórták szét a községköz
pontban. A fogalmazás lendü
letes:
"Orosz Katonák!
A magyar nép szabadon akar
élni!
A mi forradalmunk célja, hogy
felépítsük a demokráciát, a
mely a szabadságon és a népek
közötti egyenlőségen alapul.
Ne harcoljatok! Mi ugyanazt
akarjuk, amit a ti szívetek
kiván: békében élni minden
néppel. Ne utasítsátok vissza
baráti közeledésünket! Mi azt
kívánjuk, hogy ti is békében,
függetlenségben éljetek és épít
sétek otthon gyermekeitek
jövőjét. Ne segítsetek elnyomni
a magyar népet! Menjetek haza
békével!"
1956. november elsején a
gyomai Holler Szállóban hely
beli parasztemberek gyűltek

össze. A Nemzeti Parasztpártot
akarták újjáalakítani. A Nem
zeti Bizottmány elnökhelyet
tese ezen a megbeszélésen is
részt vett. Tartott a mú1<:ödésé
ben szünetelő kommunista párt

A gasztronómiai napot megnyitja
Jakus Imre a zsűri elnöke

Gasztronómia nap
JAKUS IMRE önkormányzati képviselő vezetésével öttagú delegáció képviselte
Gyomaendrődöt a 2007. szeptember l~-én megrendezett
I. "Táblai" Bográcsfőzőversenyen, Ozdon.
Az ötlet az Öregszőlóoen nagy sikerrel megrendezett Bográcsfőző verseny ből

származik, melyet Jakus Imre szervez évról évre, ezért a képviselő úr
meghívást kapott, hogy a zsűri elnökeként szervezze és alakítsa az ózdi
gasztronómiai napot.
A képviselő úr a résztvevó1cet meghívta a 2008-ban megrendezésre kerülő

X. Nemzetközi Halfőző versenyre.

A gyomaendrődi csapat: (bal
ról jobbra) Várfi Péter,
Martinák András, ifj. Jakus
Imre



Önkormányzati utak kereszte
ződéseinek forgalmi rend szabá
lyozása

Szükségessé vált egyes önkor
mányzati utak kereszteződéseiben

a forgalmi rend felülvizsgálata. A
balesetek számának növekedése;
valamint az úthálózatban történt
változások az utak szilárd burko
latúvá tételét indokolják.
Selyem út-Apponyi út kereszte
ződése, Selyem út- Blacha út ke
reszteződése, Szabadság út-Sugár
út kereszteződése, Szabadság út
Sugár út kereszteződése.
A forgalmi rend változás életbe
lépésével egyidejú1eg új kressz
táblák, illetve az aszfalt felfestése
is felhívja a közlekedó1c figyeimét.

közbeszerzési eljárás megindí
tása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás és
Mezőberény önkormányzata együtt
mú1cödési megállapodást kötött a
46-os számú főúttal párhuzamos,
a településeket összekötő kerék
párút megtervezésére. A pályá
zaton a települések 7.608. 000.
Ft-ot nyertek vissza nem térítendő

támogatásként a tervezési felada
tok megvalósításához. A kerék
párút tervezésénél közbeszerzési
eljárást kell kiírni a tervező kivá
lasztására. A testület jóváhagyta a
Társulás létrehozását, s megn
evezte a közbeszerzési bizottság
tagjait is.

46-os főút és a vasúti fővonal

kereszteződése

Gyomaendrőd területén halad át a
l20-as számú vasúti fővonal,

mely köré épült Gyoma és End
rőd. A közúti forgalom kb. 8000
jármű/nap. A MÁV Rt. EU prog
ramjában szerepel a Szajol-Bé
késcsaba vasútvonal fejlesztése.
Felújításra kerülnének az állomá
sok, illetve a vonal l60Km/h se
bességre történő fejlesztése is. De
Gyomaendrőd ebből kimarad~

mert a MÁV nem kívánta elvé
gezni a költséges átalakításokat,
így a kétszintű keresz.tezés kiala
kítását sem. Ezért az Onkormány
zat 2007. szept. 19.-én helyszíni
egyeztetést hívott össze. Itt meg
állapodtak a felek abban, hogya
kereszteződésproblémájának meg
oldása érdekében a Nemzeti In
frastruktúra Fejlesztő Rt. aluljáró
építését kezdeményezi. A tervező

cég a helyszín felmérését és az
egyeztetéseket megkezdte. E~yút
tal felmerult annak a lehetósége
is, hogy az aluljáró megépítése a
2008. év elején kezd6dő Mezőtúr

Gyoma szakasz építése során
kerülne megvalósításra. A Kép
visel6-testület úgy döntött, hogy
ennek fényében kéri az előreho

zott megvalósítást a NIF-nél.

A Magtárlaposi út 3-9. sz. alatti
ingatlan kezelésbe adása a Tér·
ségi Szociális Gondozási Köz·
pontnak

Az Önkormányzat tulajdonába
került a Magtárlap,?si u. 3-9. szám
alatti ingatlan az "Erted vagyunk"
alapítványtól. Az épületet azzal a
feltétellel kapta meg, hogya fogy.
atékkal élő személyek gondozása,
ellátása érdekében az átadáSI
követően a beruházást, az építési
befejezi, majd saját költségén
üzemelteti is.

Az elmúlt időszakban az alábbi
közvilágítást bővítő kérelmek ér·
keztek a Polgármesteri Hivatalba:
A Toronyi utca 2 szám alatti
oszlopra ldb lámpatest kerüljön,
mert az utca e -szakasza megvj.
lágítatlan. A Képviselő-testület

támogatja a kérelmet.
A Dodó utca 35-45 szám közötti
közvilágítás bővítésével 4 lámpal
est kerulne felszerelésre. A tes
tület a hálózat bővítését nem tá
mogatja 2007 évben, költségve·
tési fedezet hiánya miatt.

Általános szabály: hogy a város
közigazgatási telületén állatokat,.
közegészségügyi, állategészségü·
gyi, állatvédelrni, valamint építés·
ügyi és környezetvédelmi szabá
lyok betartása mellett is csak a
rendeletben foglalt szabályok sze·
rint lehet tartani.
A város belteruletén négy állat·
tartási övezetet különböztetünk
meg. (nagyvárosi, kisvárosi, kert·
városi, falusias lakóterület) Az
első kettő területen a haszonálla·
tok tartása tilos, míg a többi
helyen korlátozva és megfeleló
körülmények között Fontos sza·
bály, hogyabesorolástól függet·
lenül nevelési-, oktatási, -vendég·
látóegység területén, s annak ~O

méteres körzetén belül haszonal·
latok tartása tilos.
A szabályozás betartása mindenki
érdeke, ezért ellenőrzések is
várhatók.

Tájékoztató az állattartási reJl·

delet végrehajtásáról

Lehóczkiné Timár Irén
Képviseló

Helyi járatú autóbusz menetrell:

A város önkormányzata a helyi já·
ratú menetrend szerinti autóbuszos
közúti személyszállítás végzésére
szerződést kötött a Mobilbusz
Kft.-vel. A cég a pályázat lezá·
rásáig, de legkésóbb 2008. ápr.
30.-ig látja el a tevékenységet. A
menetrend alapján 12 járatpár
közlekedik a városban, melyekel
2007. szept. l.-től az őszi menel·
rend szerint tudunk igénybe
venm.

közvilágítási hálózat bővítésére

beérkezett kérelmek

éslámpatestKözvilágítási

A projekt megvalósítása során
alternatív energia hasznosításával
új fűtési rendszer kerülne kié
pítésre a Liget Fürdóben, vala
mint a környezetében elhelyez
kedő önkormányzati intézmé
nyekben. (Liget Fürdő, Polgár
mesteri Hivatal, Városi Sportcsar
nok)
A geometrikus fűtés várható ered
ményei: Csökkenne a földgáz fel
használásának mértéke, hasznosí
tásra kerulnének a rendelkezé
sünkre álló természeti erőforrá

sok. Ezen kívül fontos tényező a .
költségmegtakarítás, és nem ut~l

só sorban a környezet védelme IS.

Gyoma-Csárda-Berény Kerék
párút Társulás létrehozása és a
kerékpárút tervezésére vonatkozó

A Képviselő-testület egy korábbi
határozatában döntött, hogy pá
lyázatot ír ki felsőfokú nappali
tagozatos hallgatók részére egy
helytörténeti írásos tanulmány
benyújtására. Hogya 2007/2008
as tanévben felsőfokú tanulmá
nyaikat megkezdő fiatalokat se
zárjuk ki a pályázók köréból a
beadási határidő 2008 január 31.
Az előterjesztést a testület meg
szavazta.

Geotermikus fűtési rendszer
kiépítése Gyomaendrődön

Az Önkormányzat Képviselő

testülete a Térségi Szociális
Gondozási Központ Rózsakert
IdősekOtthona (Blacha L. 2-6) 32
és az Őszikék Idősek Otthona
(Mirhóháti u. l-5.) 18 emeltszintű

férőhelyének normál férőhelyre

való visszamin6sítését hagyta jó
vá. Erre azért került sor, mert a
Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetéséról szóló törvény
módosította a szociális ellátást
nyújtó intézmények finanszíro
zásának szabályait.
Minden érintett lakó szóbeli és
írásbeli tájékoztatót kapott a fé
rőhely átminősítésére vonatko
zóan.

A "Gyomaendrőd Város törté
nései" c. pályázattal kapcsolatos,
124/2007.(1Y. 26.) Gye. Kt.
Határozat módosítása

Az óvoda racionális működését

irányozta elő az az önkormányza
ti döntés is, miszerint 5 csoport
helyett 4 csoportban folyhat a
gyermekek óvodai nevelése. A
csoportszobák alapteruletének nö
velése átalakítási munkálatok el
végzését tette szükségessé. A
munkálatok augusztus 3l.-én fe
jeződtek be, s 448.682 Ft.-ba
keruitek

Térségi Szociális Gondozási
Központ 50 emeitszintű féróne
lyének visszaminősítése

Gyomaendrőd város Önkor
mányzatának 2007. 09. 27.-i tes
tületi ülésén az alábbiakról dön
töttek:

Szociális szakember képzésére a
Cigány Kisebbségi Önkormány
zat és a Térségi Humánsegítő

Szolgálat által benyújtott pályá
zatelőjlnanszírozása

A Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat, mint főpályázó és a
Térségi Humánsegítő Szolgálat,
mint konzorciumi partner rész
vételével pályázat kerult benyúj
tásra ez év februárjában. A projekt
célcsoportja a szociális intézmé
nyek, a munkaügyi központ, a
CKÖ és olyan szervezetek mun
katársai, akik romákkal, hátrá
nyos helyzetű emberekkel foglal
koznak.
A pályázat sikeres lebonyolítása
érdekében a Képviselő-testület

megszavazta az előfrnanszírozás

ban való közremú1cödést.

Százszorszép óvoda épületének
belsőfelújítási munkái

GyomaendrődVáros Önkormány
zata egy előző döntés értelmében
a Százszorszép óvodát 2007 aug.
Ol-tól kezdődően a Kiss Bálint
Általános Iskola tagintézmé
nyeként mú1cödteti.

A 7/2003.(IlI. 31.) KT rendelet és
a 10/2003. (lY. 28.) KT rendelet
módosítása

Mely lehetővé teszi a rászorultak
nak a gyógyszerutalvánnyal való
ellátását. Az utalvány kibocsátását
a Fő úti Pharma-Csaba Gyógy
szerkereskedelmi Kft. Vállalta.

"Gyomaendrőd Díszpolgára"
cím, valamint a "Gyomaend
rődért" kitüntető emlékplakett
alapításáról és adományozásáról
szóló rendelet felülvizsgálata

Gyomaendrőd város ez évben
ünnepeli fennállásának 25. évfor
dulóját. Erre tekintettel a helyi
kitüntetések a rendeletben foglalt
korlátnál nagyobb számban kerul
hetnek adományozásra minden
kerek évforduló alkalmával. (25,
50, 75 év, stb.)
"Gyomaendrőd Díszpolgára"
címet kap KUN KovÁcs LÁSZLÓ
etno fotógráfus, SÁRHEGYI AND
RÁs nyugalmazott cipészszövet
kezeti elnök. "Gyornaendrődért"

emlékplaket~et kap: CSÁSZÁRNÉ
GYURICZA EVA post humus, DR.
CSOMA ANTAL GÁBORNÉ ovónő,

DR. GEDEI MARGIT főorvos,

HEGEDŰS JÓZSEF nyugdíjas víz
vezeték-szerelő.

Új, elismerő formaként kitüntető
oklevelek legyenek az élet külön
böző teruletén kimagaslóan tény
kedó1<nek, núg az eddig is, ado
mányozott kitüntetések az adható
minimum kétszeresét is elérhetik.



Tanévkezdés Gyomaendrődön

(folytatás a 12-dik oldalon)

FARKAS ZOLTÁNNÉ: Jelenleg két
HEFOP-os (humán erőforrásope
ratív program) pályázatunk is van,
melyek a sajátos nevelési igényű

hozzuk, így a gimnáziumot már
egy tudásszinten kezelik el. Ennek
még az is előnye, hogy 10.-II.-ben
előrehozott érettségit tehetnek a
diákok. Így idejük szabadul fel a
tanulóknak, melyet második nyelv
tanulására, vagy fakultációra,
emeltszintű képzésekre fordíthat
nak.

GUBUCZ JÓZSEF: Az idei tanévet
harrninccal kevesebb diákkal kezd
jük el, mint a távalyit. Oka ennek
egyrészről a demográfiai hul
lámvölgy, másrészról, a kormány
határozata szerint csökkenteni kell
az állami iskolákat, vagy átadni a
megyének, a városi önkormányza
toknak.
Ez a hír elbizonytalanította a
szüló1cet, diákokat. A nyáron fel
röppenő kósza, megalapozatlan
álhírek csak tovább rontottak az
esélyeinken. Az FVM irányítása
alatt 18 iskola van jelenleg, mely
közül egyet sem adtak át sem
megyének, sem önkormányzatnak.
BENEDEK FÜLÖP a tanévnyitón
kijelentette, nem kerülnek átadásra
ezek az iskolák.

LUKÁCS LÁSZLÓ: Szeptember
elsején DR. KISS RIGÓ LÁSZLÓ
püspök úr átvette a Hunyai Önkor
mányzati Általános Iskolát, mely
így egyházmegyei fenntartásba
került. Ezáltal 196-ról 242-re
emelkedett a tanulók összlétszá
ma, 30-ról 36-ra a dolgozók létszá
ma. Hunyán az első-második és a
harmadik-negyedik osztály össze
vont osztály, helyben tanulnak, a
felsősök iskolabusszal jámak be
Gyomaendrődre. Örömmel fogad
tuk a csatlakozást, és ezúton is sze
retnénk köszönetet mondani a
Püspök Atyának, BARABÁS Hu
NORNÉNAK, az Egyházmegyei Ok
tatási Bizottság igazgatójának és
PETÉ!'.'YI SZILÁRDNÉNAK, a hunyai
polgármesternek. A másik fontos
változás iskolánkban szintén
szeptember elsejei hatállyal
KONDORNÉ TÍMÁR ERZSÉBET lett
az iskola igazgatóhelyettese.

Milyen változtatásokat terveznek
erre a tanévre, van-e lehetőségük

pályázatokon részt venni, ha igen,
milyen eredményességgel?

Milyen változás van a tavalyi
évhez képest az intévnényben?

DR. KovÁcs BÉLA: Idén nem indí
tottunk kereskedelmi technikus
képzést, mely az érettségire épül
plusz két évben. Ez a képzésünk
szokott a Bethlen Gábor Szak
képző iskolával párhuzamosan
menni, de sokkal nagyobb figyel
met fordítunk a "nulladikosokra".
Nagyon kedvelt képzési forma a
nyelvi eló1cészítő, úgynevezett nul
ladik. A nyolcadikból ide kerülő

tanulók heti 12 órában tanulnak
angolul, vagy németül, heti 5 óra
informatika, mely képzés kiscso
portokban történik. Heti 3 mate
matika biztosítja, hogya különbö
ző tudású g-yermekeket eg-y szintre

FÜLÖP ISTVÁNNÉ: Az alapfokú
nevelés-oktatás és a kapcsolódó
kiegészítő feladatok mellett nagy
változást hozott intézményünk
életében az óvodai neveléssel
történő feladatbővülés. 2007. au
gusztus l-jétól intézményünk tag
intézményeként működik a Kos
suth úti Százszorszép Óvoda,
valamint szeptember l-jétól Csár
daszállás Község is intézményünk
révén biztosítja a településen élő

3-6 éves gyermekek óvodai neve
lését, települési telephellyel.
A feladatbővülés az óvodai ne
velés pedagógiai szakmai felada
tain túl pénzügyi-gazdasági-, mun
kaügyi- és tanügyigazgatási fela
datokat is jelent. A rendelkezé
sünkre álló idő rövidsége ellenére
is zökkenőmentesen sikerült az
évet indítani.

FARKAS ZOLTÁNNÉ: Az idei évben
a hunyai iskola már nem a Ró
zsahegyi Kálmán kistérségi álta
lános iskolához tartozik, hiszen
csatlakoztak a katolikus iskolához,
ezt a változást leszámítva, intéz
ményünkben nem történt változás
a tavalyi évhez képest.

gazdasági dolgozó, KULIK GYÖRGY
NÉ kollégiumi nevelő kapott elis
merést. Miniszteri (FVM) elis
merésben részesült FEKÉCS LÁsz
LÓ, tangazdaságvezető, PFEIFFER
GYÖRGY, gyakorlati oktatás-ve
zető. Az oktatási minisztertől

PALESZ BÉLÁÉ, igazgatóhelyettes,
és PINTÉR ANTALNÉ kollégium
vezető kapott elismerést. Gratu
lálunk koJlégáinknak! Nagyon
érződik az a demorgáfiai hullám
völgy, mely az egész országra
jellemzőebben akorosztályban.

t
LUKÁCS
LÁSZLÓ, a
Szent Gellért
Katolikus
Általános
Iskola
igazgatója:
Iskolánkban
évfolyamon

két egy osztályt indítunk, 20-30
tanulóval. A 2007-2008-as tanévet
30 diák kezdte. A demográfiai hul
lámot mi nem érezzük.

kolai osztályt indítottunk. Mi a de
mográfiai hullámvölgyet nem
érezzük, köszönhető ez annak is,
hogy az Országos Közoktatási In
tézet nemrégiben közzétett jelen
tése szerint a hazai vegyes közép
iskolák (gimnázium és szakközép
iskola) között a "hozzáadott érték"
tekintetében 175 intézmény közül
a mi intézményünk áll az első

helyen évek óta. Három éven át
végzett felmérések alapján azt
vizsgálták, mennyit tesz hozzá az
iskola a diákok általános iskolából
hozott tudásához a gimnáziumi
évek alatt. Mindannyiunk közös
érdeke, hogyadiákjainkból a
legjobbat hozzuk ki, a bennük levő

értékek kibontakozhassanak.

-_.-....---", GUBUCZ
JÓZSEF, a
Bethlen
Gábor
Mezőgaz

dasági
Szakképző

Iskola igaz
gatója:

Az idei tanévet szép kerekjubileu
mi évként kezdtük, iskolánk 85.
évfolyamát indítottuk el, így ünne
pélyes jubileumi tanévnyitó ün
nepséggel kezdődött az év, mely
nek helyszíne a gyomai Refor
mátus templom volt szeptember 3
án. Számos kollégánk kapott
munkája elismeréséül kitüntetést.
Bethlen Emlékplakettel ismertük
el iskolánk fejlesztése érdekében
végzett több éves munkáját
BENEDEK FÜLÖPNEK. Szak
államtitkári kitüntetésben részesült
DR. PATAY ISTVÁN, a Tesseelik
Sámuel főiskola leköszönő rekto
ra, DR. HUNYA MIKLÓSNÉ, az
Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezet igazgatója, és DR. PATAKI
MIHÁLY a Szolnoki Tiszaparti
Gimnázium igazgatója. Dolgozó
ink közül, CSÁK MAGDOLNA tanár,
DAVIDOVICS ANGÉLA tanár, Nagy
lsván fűtő, VA.LA.R GYÖRGY tan-

FÜLÖP IST-
vÁNNÉ, a Kiss
Bálint Általá
nos Iskola
igazgatója:
Ebben a neve
lési- és oktatá
si évben intéz
ményünk 672

gyermek ellátását biztosítja. Két
telephelyen, 5 csoportban 126
óvodás kisgyermek nevelése,
valamint 24 osztályban 546 iskolás
gyermek nevelése-oktatása folyik.
Közülük 226 tanuló igényelt nap
közit, ellátásuk 10 napközis cso
portban történik.
Tennészetesen az országosan jel
lemző demográfiai mutatók, 'va
gyis a gyermeklétszám-csökkenés
bennünket sem kerül el, de ez nem
drasztikus mértékű. Az elmúlt
évek születési adatait tekintve
iskolánk hosszú távon évfolya
monként 3-3 osztállyai fogja ellát
ni pedagógiai feladatát.

DR. KovÁcs
BÉLA, a Kner
Imre
Gimnázium,
Szakközép
Iskola és
Kollégium
igazgatója:

-=--- Az idei beis-
kolázás jól alakult, száz új diák
kezdi a 2007-2008-as tanévet a
Kner Imre Gimnáziumban. Két
g,i.mnáúumi. é5 eg-y snkkö1.ép i.5-

FARKAS ZOL
TÁNNÉ, a Ró
zsahegyi Kál·
mán Általá
nos Iskola

,igazgatója:
Kistérségi is
kola lévén a

L-_...;...__......-= hunyai és
csárdaszállási iskolák is hozzánk
tartoznak, a csárdaszállásiak miatt
nőtt a 7. évfolyam tanulóinak
száma, ezért ott meg kellett bonta
nunk a csoportokat, mert túl sokan
lettek volna egy osztályban, plusz
csoportot kellett létrehoznunk. Az
alsó osztályokban érezhető a lét
számcsökkenés, de ezt a felsős

"bejárók" korrigálják.

A 2007-200S-as tanévkezdésró7
kérdeztük a gyomaendrődi isko
lák igazgatóit, hogyan látják, mi
ként alakult idén a beiskolázás?
Érezhető-e a demográfiai hullám
völgy?



FELHíVÁS

A Magyar Közút Kbt. Gyomaendrődi Üzemmérnöksége az
országos akcióhoz kapcsolódva szemétgyűjtést szervez
2007. október 20-án szombaton, 8.00-14.00 óra között.

Ezen a munkanapon elsősorban az utak, parkolók, út menti
területek megtisztításával foglalkoznak a Kht. munkatársai az
intézmények és civil szervezetek önkéntes segítőivel együtt.
Várják mindazok jelentkezését, akik számára fontos útjaink,
lakókörnyezetünk tisztasága, és a tisztább környezetért tenni is
kívánnak.
Az Magyar Közút Kht. Igazgatósága minden jelentkező

számára biztosítja a védó1cesztyűt, láthatósági mellényt, illetve
a szükséges szemétgyűjtő zsákokat.
Az egyéni vagy csoportos csatlakozási szándékot kérjük a
Magyar Közút Kht. Gyomaendrődi Üzemmérnökségén jelez
zék az alábbi elérhetőségeken:

5500 Gyomaendrőd, Bánomkert u. 1. Tel,; 20/399-2470
Az akcióval kapcsolatban szintén a fenti telefonszámon
kérhetnek bővebb tájékoztatást.

(folytatás a I I -dik oldalról)

és hátrányos helyzetű gyerekek
oktatását, nevelését segíti, támo
gatja. A beiskolázási arány nálunk
100%-os, a középiskolákban van
azért lemorzsolódás, de egyre
kevesebb. Ez is célja a HEFOP
programnak, hogy támogassa, és
nyomon kövesse az olyan tanu
lókat, akiknél igény mutatkozik rá.
A pályázat bútorok, taneszközök
megszerzését, a pedagógusok to
vábbképzéseken való részvételét
biztosítja. Több közalapitványos
pályázatunk is van, melyek külön
féie pJ"ogramok, továbbképzések,
sporltovábbképzést támogat.
Gyakran élünk pályázati lehe
tőségekkel.

FÜLÖP ISTVÁNNÉ: Terveink, kez
deményezéseink középpontjában
az intézményünket választó gyer
mekek nevelése, oktatása áll.
Célunk az, hogy a pedagógiai tar
talomfejlesztésekkel segítsük ké
pességeik, tudásuk, értékrendjük,
egész személyiségük fejlesztését.
Emellett a hatékony intézmény
mú1<.ödtetésre is törekszünk.
A jelenleg futó két nagy uniós
pályázati fon'ásból támogatott pro
jektünk egyike keretében az elmúlt
tanévben elkezdtük a kompeten
cia-alapú oktatást az 1., 5. és 7.
évfolyamokon szövegértés-szöve
galkotás, matematikai-logika és
szociális életvitel kompetenci
aterületeken, melyeket az idei
tanévben felmenő rendszerben
kiterjesztjük újabb három évfo
Iyamra. A másik projekt keretében
az intézményünkben eredménye
sen mú1<.ödő, a halmozottan hát
rányos helyzetű tanulók esély
teremtését szolgáló Integrációs
Pedagógiai Rendszer kiterjesz
tését, egy együttmú1<.ödési modell
gyakorlati alkalmazását kívánjuk a
tanév során megvalósítani a
Margaréta Óvoda, a Bethlen Gábor
SzakképzőIskola és intézményünk
között.
Az idei tanévben indul az infor
matikai ismeretek oktatása tantárgyi
órakeretben a 4. évfolyamon.
Tovább kívánjuk folytatni intéz
ményünk pedagógiai gyakorlatára
épülő szakmai-módszertani napok
szervezését, valamint a város közok
tatási intézményeit átfogó ren
dezvények, programok szervezését.
Nagy szakmai kihívás számunkra
az óvodai nevelés feladatellátásá
nak hatékony pedagógiai és gaz
dasági mú1<.ödtetése. A pályázati
kiírásokat folyamatosan figyelem
mel kísérjük, s igyekszünk is élni a

lehetőségekkel, hiszen az állami
normatív támogatás és az önkor
mányzati támogatás mellett forrás
bővítésre szinte ez az egyetlen
lehetőségünk. Intézményünkben a
pályázatokkal kapcsolatos vala
mennyi teendőt egy háromtagú
munkacsoport végzi, kiteljesztve
tevékenységét az alapítványunkra
és a sportegyesületünkre is. Az
elmúlt tanév során 26 pályázatot
nyújtottunk be, melyból16 projekt
támogatásban részesült, a megitélt
támogatás összege több, mint 18
millió forint. A támogatások
intézményünk mú1<.ödésének négy
részterületét segítik, illetve tanu
lóink támogatását szolgálják:
- tanulói ösztöndíj-támogatások,
- nevelési, oktatási tartalom- és
programfejlesztések,
- eszközbeszerzések, eszközfej
lesztések,
- módszertani továbbképzések,
- bérjellegű kifizetések.
Jelenleg két nagy uniós projektünk
fut a HEFOP keretében, melyek az
eszközfejlesztést és az oktatási tar
talomfejlesztést szolgálják első

sorban: egyik a Kompetencia-ala
pú oktatás bevezetése iskolánkban,
a másik az Integrációs Pedagógiai
Rendszer kiterjesztése a gyomai
városrész intézményfokozatai kö
zött. Ez utóbbit konzorciumban
nyújtottuk be, bevonva így a Mar
garéta Óvodát, a Bethlen Gábor
Szakképző Iskolát, valamint a
Cigány Kisebbségi Önkormányza
tOl. Régi, jogos álmunk válna
valóra, ha a Dél-Alföldi Operatív
Program keretében támogatást
nyerne a Fő úti iskolaépületünk
felújítása és bővítése, s így a közel
háromszáz felső tagozatos diákunk
is egészséges, a huszonegyedik
századnak megfelelő körülmények
között tanulhatna.

DR. KovÁCS BÉLA: Két évvel
ezelőtt pályázaton nyertünk pénzt,
melyen a kollégiumunkat újítottuk
fel, négyágyas szobákba új búto
rokat vettünk, otthonosabb, meg
hittebb körül ményeket biztosÍlva
az itt lakóknak, de be kell valljam,
elég kevés a számunkra kiírt hasz
nálható pályázat, melyen indulhat
nánk. De természetesen, amint van
ilyen, rögtön megragadjuk az
alkalmat, hogy diákjainknak még
jobb feltételeket biztosítsunk a tan
ulásra, a szabadidejük értékes,
hasznos eltöltésére. Hiszen nekünk
is célunk, hogy minél többen
bejussanak az általuk kiválasztott
felsőoktatási intézménybe.

LuKÁcs LÁSZLÓ: Egy-két hóna-

pon belül kerül kiépítésre isko
lánkban a nyelvi laborunk, mely
pillanatnyilag a legmodernebb
technikai háttérrel rendelkezik
majd ami Magyarországon van. Itt
a tanár látja az összes diák szá
mítógépét, monitorját, így egyénre
szabottan tudja adni a diákoknak a
feladatokat, nem kell egymásra
várniuk a tanulóknak. A heti
három nyelvórából az egyik labor
lesz, evvel is segítve aminőségi

tudás megszerzését. Másik nagy
változás lesz a fejlesztő és orvosi
szoba kialakítása, melyben majd
rehabilitációs célú foglakozásokat
tudunk tartani a különleges neve
lési igényű gyermekek számára.
Szeretnénk köszönetet mondani
DR. VARGA GÉZA gyermekorvos
nak és HAGYMÁSI JUSZTINA vé
dőnőnek, hogy szakmai tudásuk
kaI és közreműködésükkel segí
tettek létrehozni a fejlesztő és
orvosi szobát.
November végén kerül megren
dezésre hagyományos alapítványi
bálunk, melynek bevételének egy
részét játszótér létrehozására for
dítjuk. A minap került kiírásra egy
pályázat, melyben játszótér létesí
tésére lehet pályázni. Ha mégsem
nyernénk, alapítványi pénzből, és
a hulladékgyűjtésbőJ származó be
vételekből valósítjuk meg a játszó
teret.
A tavaly nyelt pályázati pénzeket
színházlátogatásra, és nyári tábo
rozásra fordítottuk.
Tavasszal pedagógiai konferenciát
szervezünk megyei szinten, címe:
Esélyegyenlőség - a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelése,
oktatása.

GUBUCZ JÓZSEF: Négy szak
területen folynak a képzéseink,
humán, kereskedelmi, marketing,
és műszaki. A legtöbb tanulónk a
2000-200 l-es tanévben volt, 750
fő. Idén 520 tanulóval kezdtük az
évet. A minisztériull1.i támogatás
immár nem normatív, hanem fela
datfinanszírozású, így már nem
cél, hogy sok diák járjon iskolába.
A képzések letisztultak, az agrár
vonal felé mozdult el iskolánk,
mára csak mezőgazdasági képzés
van nálunk. Próbálunk olyan szak
mai képzéseket indítani, melyre a
környező vállalkozóknak szük
ségük van, munkalehetőséget tud
nak biztosítani az itt végzett tanu
lóknak. A kis- és középvállalko
zóknak is egyre romlik a helyze
tük, egyre kevesebb a munkale
hetőség. Például szívesen indíta
nánk nyomdászképzést, de nincsen
rá igény, és nincs rá jelentkező

sem.
Pedagóguselbocsátás nem volt is
kolánkban, szeretnénk ezt tovább
ra is megtartani, bővíteni a szak
mai képzéseket, és visszaszerezni
a leendő diákjaink bizaimát. Az
Európai Uniós elvárások szerint a
pályaválasztást és apályatervezésl
tudatossá kell tenni, hiszen a kép
zettek kisebb százaléka keliil ki a
munkaerő piacról. Olyan pedagó
giai és szakmai programot kell
kidolgoznunk, amely hosszú távra
jó alapot biztosít ahhoz, hogy isko
lánk nevelőtestülete egységes szel
lemű, azonos cél érdekében cse
lekvő szakmai-pedagógiai munkát
tudjon végezni a rábízott tanulók
nevelése, képzése során.

Császár Claudia



Molnár Lajos

festéket találta fel, majd a
szilikon művészfestéket. Ez
utóbbi azt eredményezi,
hogy a kép sok ezer év
múlva, restaurálás nélkül
sem veszti el a színét. Ezt az
eljárást KESZTYŰS FERENC
DR. NAGY JÓZSEF profesz
szorral közösen dolgozta ki.
Az árverésre bocsátott Virá
gok királynője című virág
csendéletet Gyomaendrőd

önkormányzata ötvenezer
forintért vásárolta meg. Az
összeget a szervezó1c meg
toldották a tombola bevéte
lével, és az így összegyűlt

140 ezer forintot átadták a
férje halála után három
gyermekét egyedül nevelő

VALENT ZOLTÁNNÉNAK. A
férje tavaly pünkösdkor
hunyt el, az özvegy 16, 14 és
4 éves gyermekét neveli.
Szeptembertól házi gondo
zóként dolgozik a városi
gondozási központban. Mint
azt elmondta, a 140 ezer
forintot házuk csinosítására,
ruházkodásra és számító
gépük fejlesztésére fordít
ják.

Zsúfolásig megtelt a közösségi ház emeleti
nagyterme

akit szeretünk' Gyerekeink
nek ne azzal akarjuk kimu
tatni a szeretetünket, hogy
mindent megveszünk nekik,
hanem úgy, hogy sokat
vagyunk velük. Az aján
dékozás nem drága cuccokat
jelent, hanem egy-egy fon
tos gondolatot, verset.

Az életmód-tanácsadó azt
javasolta, döntsük el, hogy
meddig akarunk élni. A ge
netikai határokon belül tő

lünk függ, hogy meddig
élünk, de nemcsak a kor
fontos, hanem az is, hogy
azt a bizonyos időt milyen
minőségben, milyen egész
ségben éljük meg. A szak
emberek szerint 120, sőt

akár 144 évig is élhetnénk.
Az ember számára a leg
nagyobb veszélyt a túlsúly, a
mozgáshiány, a stresszre
adott helytelen válasz, a túl
zott alkoholfogyasztás és a
dohányzás jelenti.
KESZTYŰS FERENC, fes

tőművész olyan képét hozta
el a jótékonysági árverésre,
amely második találmányát
mutatja be. A művész elő

ször a tűzzománc művész-

meg a házastársunknak, a
gyerekeinknek, hogy szeret
jük! A kamasz fiúnknak is
megsimogathatjuk a vállát, a
tarkóját. Töltsünk időt azzal,

NEM S IM
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A beszélgetés résztvevői,

a mikrofon DR. BAKANEK GYÖRGYNÉL

IT
A talk-show jellegű beszél

getésben B. KIRÁLY GYÖR
GYI, a Kor Kontroll Társaság
elnöke, DR. BALOGH SÁN
DOR, az Országos Alapel-

Tó1ünk függ, hogy meddig élünk
Segítség

a háromgyerekes özvegynek
Az orvosokból álló Kor látási Intézet igazgatója, DR.
Kontroll Társaság első al- TÓTH JÁNOS diabetológus,
kalommal tavaly tartott az BŐSZE VALÉR lA, pszicholó
Endrődi Közösségi Ház- gus, DR. BAKANEK GYÖRGY
ban egészségnapot. Az életmód-tanácsadó és ZELE
idén szeptember 8-án im- NÁK ZOLTÁN, a Helpbox ala
már a második hasonló pítója vett részt. B. KIRÁLY
rendezvényt szervezték GYÖRGYI, a Kor Kontroll
meg. Az emeleti nagyte- Társaság elnöke hangsú
remben neves egészségü- lyozta: a fizikai érintés és a
gyi szakemberek beszél- kacagás védi az egészségün
gettek az egészséges élet- ket, ugyanis ezek erősítik a
módról, a lélek és a test védekező rendszerünket.
összefüggéseiról. A föld- DR. BAKANEK GYÖRGY ki
szinti nagyteremben az ér- fejtette: az egészség fele
deklődól.<et szűrővizsgála- lősség, de nem orvos, ha
tok várták, megmérethet- nem a páciens felelőssége.

ték koleszterinszintjüket, Felelősséget úgy vállalunk,
vérnyomásukat, vércukor- hogy törődünk az egészsé
szintjüket, illetve testtö- günkkel. Minden betegség
megindekszüket. A ren- hátterében lelki tényezó1c
dezvény az önkormányzat, állnak. Ezért fontos, hogy
civil szervezetek, vállalko- szeretetet adjunk. Szeretetet
zók és magánszemélyek öt síkon nyújthatunk: szó
példás összefogásával va- val, érintéssel, idővel, aján
lósulhatott meg. Közel dékkal és szolgálattal. Ha
négyszáz érdeklődő volt szeretünk valakit, azt szóval
kíváncsi az eseményre. is fejezzük ki! Mondjuk



Jubilál a Rumba Táncklub

i"~JIl;;rf(~J.~,~,~·d

_"'f~I~"'tI?"""M''''~
.~:..:;);.:;r~:" :,,~:.r: ';"r.:.-r~:""''t

J;.I.l ......u:rl:t,..7.r.... "-G;·;:'lJ"i,·t'vr::rb~

.-11\tr lJ.~q ..... ~. J..'--14 r.i-t:~'4> ;'",",,~"":" 1&/.'"

Információ:
20-497-7508

rumbatse@freemail.hu

A Rumba Tancsport
Egyesület kezdő

tánclanfolyamot hirdet
6·11 éves gyermekek,
valamint 12-16 éves

serdülők részére a világtánc
program táncaiból.

Beiratkozás:
2007. szeptember 3-tól a

hónap végéig minden hétfőn

és szerdán 17 órakor a
Katona József Müvelődési
Ház emeleti tánctermében.

sokaságát gyűjtötte

be. Ezen túl ők

Bécsben, Mariborban,
Zágrábban és a szlo
véniai Izolán számos
nemzetközi verseny
döntősei és érmes he
lyezettjei voltak.
A Rumba Táncklub
kiforrott, jól bevált és
korszerű oktatási
módszereivel maga
neveli utánpótlás tán
cosait. Mint mindig,
így természetesen az
idén is indítanak a
kezdó1< számára tánc-
iskolát. Szeptember 3

tól minden hétfőn és szerdán 17 órától várják a táncot ta
nulni vágyókat a Katona József Művelődési Ház emeleti
tánctermébe.
A jubileumi év természetesen bővelkedik más események
ben is. Augusztusban a Zánkai Gyermek és Ifjúsági
TáncfesztiváIon és a stuttgarti German Open Cham
pionships nemzetközi versenyen vesznek részt a táncosok.
Szeptemberben a szentesi Standard Magyar Bajnokság
majd a kistelki Tisza Part IDSF Open nemzetközi táncver
seny vár a táncosokra. A hónap eseményeit a gyomaendrő

di Városi Sportcsarnokban megrendezésre kerülő hazai
verseny, a 33. RUMBAilador Klubközi Táncverseny zárja.
Októberben és novemberben a kiemelt hazai versenyeken
túl további rangos nemzetközi versenyekre is sor kerül.
Közülük kiemelke
dik a Bécsben meg
rendezésre kerülő

Austrian IDSF Open
nemzetközi tánc
verseny, ahol népe
sebb delegáció rep
rezentálj a maj d a
gyomaendrődi

Rumba Táncklub
táncosait.
A jubileumi év
eseményeit novem
ber 24-én a XlV.
Rumba Bál zárja le.
A klub életéről és
eseményeiról további
információkat az
egyesület internetes
portálján a www.rumbatse.hu oldalon érhetnek el az érdek
lődó1c.

35 évvel ezelőtt, 1972 tavaszán - egy sikeres tánciskolai
záróvizsgát követően - alakult meg városunkban az a tár
sastánc klub, amely ma Rumba Táncsport Egyesület
néven mú1cödik. A hetvenes évek elején kezdett népszerűvé
válni hazánkban is a társastáncoknak egy akkor már világ
szerte elterjedóben lévő formája: a versenytánc. A békés
csabai, gyulai, békési és orosházi klubok után megalakult a
gyomai, illetve később gyomaendrődi Társastánc Klub.
Hamar népszerűvé tette városunkban és a környező tele
püléseken a versenytáncot. A versenytánc mai népsze
rűségét mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy öt konti
nensen 84 nemzeti
szövetség mú1<ödik
több, mint 4 millió
táncossal.
A Rumba Tánc
klub fiatal táncosai
igen hamar sikerre
váltották szorgal
mukat. MEGYERI

LÁSZLÓ és CSAPÓ ILDIKÓ már 1975-ben országos bajnoki
ezüstérmes, majd egy évvel késóbb országos bajnok lett.
A klub 1982-ben Nívó Díjat kapott, majd a 25 éves évfor
dulóján, 1997-ben, a város rangos kitüntetését, a
Gyomaendrődért Emlékplakettet vehette át.
A klub életében különösen az ezredforduló óta eltelt idő a
legtermékenyebb és egyben a legeredményesebb. Országos
és magyar bajnoki címek és érmek tucatját érték el a 2001
óta eltelt években. Ebben az időszakban a felnőtt nemzedék
képviselőin - GOMBKÖTŐ IMRE, MEGYERI CSABA,

MÉSZÁROS ANDRÁS, BENCSIK MIHÁLY, SZILÁGYI EDIT 

túl, az ifjúsági korú táncosok CZEGLÉDI DÁVID, ANDOR

NIKOLA, MOLNÁR ÁDÁM, PARÓCZAI REBEKA, PEREI

PÉTER és SÁRKÖZI NOÉMI öregbítették a klub és a város
hirnevét. Az utóbbi két páros 2006-ban és 2007-ben a
spanyolországi Barcelonában és a finnországi Tamperében
képviselték eredményesen hazánkat a latin táncok viIágbaj
nokságán.
A nagyoktól "joggal" elvárt eredmények mellett ter

mészetesen a leg
kisebbek átlagon
felüli teljesítmé
nyére a legbüsz
kébb a klub. Az
elmúlt két évben
DEÁK ANDRÁS,

ANDOR BARBARA,

KULIK ANDOR,

PARÓCZAI ZSÓFIA,

KÉRI MIKLÓS és
SZTANKÓ NANETTA

az országos és ma
gyar bajnoki érmek
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Kiadja:
GYOMAENDRŐD KÖZÉLETÉÉRT

EGYESÜLET

Felelős kiadó:
SZABÓ BALÁZSNÉ

Főszerkesztő:

CSÁSZÁR CLAUDIA
e-maii:

gyomaendrodihirmondo@gmail.com

Korrektor:
FÉLEGYHÁZI ENDRE

Hirdetés/elvétel:
IVÁNYI LAJOSNÉ

Tel.: 06120-57-34-290

Tipográfia:
ESEK CSABA

e-maii: esekcsaba@t-online.hu

Nyomdai eló1észítés:
FUTURE MARKETING KFT.

(Esek Csaba)
Tel.: 06-20924-5641

Levilágítás és nyomás:
GYOMAPRESS

A Szerkesztőség fenntartja az érkező írások
szerkesztett formában való közlésének jogát.
Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk
vissza.

PROGRAMAJÁNLÓ

2007. október 21-22-23-án harmadik alkalommal kerül megrendezésre a
Gyomaendrődiek Világtalálkozója, melyre sok szeretettel várjuk az
elszármazottakat és a városlakókatl

Az előző világtalálkozón közel 200-an fogadták el meghivásunkat, és számos
gyomaendrődi lakos is csatlakozott hozzájuk. A rendezvénysorozat a Kner lIme
Gimnázium fennállásának 50. évfordulójához kapcsolódott. Magas színvonalú kul
turális programok mellett meleg, baráti hangulatú beszélgetések részesei voltak a
világtalálkozó résztvevői.

Közel hatszáz volt gyomai, endrődi lakosnak küldtük ki meghivónkat, remélve, hogy
minél többen elfogadják meghívásunkat. Városunk honlapján is megtalálható a
meghívó, illetve a jelentkezési lap, mely fórumon keresztül is várjuk a jelentkezőket.

Tervezett program:

2007. október 21. vasárnap
14,00 Regisztráció, Ünnepélyes megnyitó: VÁRFI ANDRÁS polgánnester

Katona József Művelődési Központ
Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

15,00 SÁGHY GYULA: Bölcsőtől a sírig című albumának könyvbemutatója
Pillanatképek Gyomaendrőd város életéből

Gyomaendrődi diákok és civil szervezetek gálaműsora

Helyszín: Katona József Művelődési Központ
18,00 VARNUS XAVÉR orgonaestje

Helyszín: gyomai Refonnátus Templom

2007. október 22. hétfő
10,00 KUNKOVÁCS LÁSZLÓ Halászat című kiállításának megnyitója

Helyszín: Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény Városi Képtár
Gyomaendrőd, Kossuth u. U.
Ebéd (helyszín kiválasztása a résztvevőK számának függvényében)
Lovashintós sétakocsikázás az Endrődi Tájházhoz
"Településünk múltja, jelene, jövője" c. konferencia
Helyszín: Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.

18,00 Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus hangversenye,
neves Gyomaendrődról szánnazó művészek fellépésével
Helyszín: Endrődi Szent Imre Katolikus Templom

2007. október 23. keddSzületésnapi akció!

2007. október ll-én egy éves
a GYOMAHÚS KFT.

Ezen a napon rendkívüli AKCIÓT tartunk
mindkét boltunkban.

GYOMAHÚS KFT.

F{f út 185.. Pásztor János u. 17.

Ezúton is megköszönjük vásárlóink bizaImát.

A bolt dolgozói

9,00
10,00

U,oo

13,00

Istentisztelet a gyomai Református Templomban
Ünnepi megemlékezés Gyomán az Országzászlónál a Kner Imre
Gimnázium diákjainak részvételével
Koszorúzás a Hősök Emlékművénél

Gyomaendrőd Város Önkonnányzatának Képviselő-testületénekünnepi
testületi ülése
Gyomaendrődért emlékplakett és Gyomaendrőd Város Díszpolgári cím
adományozása
Záróprogram: Állófogadás (helyszín kiválasztása a résztvevőK számának
függvényében)

A Future Marketing Kft.
várja megrendeléseiket

minden típusú nyomdai munkában.
A tervezéstó1 a szál/ításig,

európai minőség, alacsony árak!
Esek Csaba (06-20 924-5641)
Szikszay Pál (06-20 388-8052)

További információk:
Polgánnesteri Hivatal 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér l.
KERESZTESNÉ jÁKSÓ ÉVA oktatási előadó és HOFFMANNÉ SZABÓ GABRIELLA

titkárnő

Tel: +36 (66) 386-122, Fax: +36 (66) 283-288

e-maiI: onkonnanyzat@gyomaendrod.hu web site: www.gyomaendrod.hu



1/1 oldal 190x260 mm

Fizjkai Közérzet javit6
Szolgáltatás:

- BEMER Magne>te<lpla
- !?pA MéregteJeMés
- Uj és r~kivülis6terápi<!

a Parajdi 4 személyes
s6kabinban !

A MÁGNES TERÁPIA
ÉS AMÉ~G;réLENÍTÉS

KfRESRE
HÁZHOZMEGY'

Betegápalás-gondozÓ5
Kérésre h6zhaz megyiink !

-Kötözés
-MabilitÓ5.fürdetés
-YérnyomÓ5mérés,

vércukorszínt ellenőrzés
-Étkeztetés
-Fízikai közérzet megtortó

tevékenység
. RENDSZERE,SEN

ES ALKAlMANKENT rs !
HA NEMTUDJA MEGOLDANI

HOZZÁTARTOZÓJA FELÜGvaETÉT
MI SEGI"TŰNK!

NmVRAIlTAs HélIól'öl- Péntekig 8- 3O-tÓI 16-3().lg llzombat 8- 30-161 12- 30 19

ÉRDEKLŐDNI 66/280-258 GyomaendrődKossuth u. 8

A belépés dijtalan!

A kiállítás nyitva minden nap
8.00 és 18.00 óra között.

A 30. éves Székely Mihály modelezőklub

kiállitásán megtekinthetó'k különbözőhajó

és repülőgép modelek.

A kiálhtás fő szervezje: Blaskó János

Tisztelettel meghívom Önöket

GyógyÓ5zati Segédeszköz BoJt
Tennikeinkból;

Helyszíne:
Közöségi Ház, Gyomaendrőd, Blaha L. út 21. sz.

f:S~ Gyógy-Ház kft. "SZOlgáltatásai

-BABA MAMA TERMÉKEK
-Yérnyom6smérók
-Yircukarszjntmérók
-Gy6gypapucsok
OrtéVsek
Otthan6polÓ5í termékek
L6zmérók

Ter6pi6s és gyógyít6 eszközök
Mank6k. batok, j6r6keretek

1EIJESKÖRO
vtNY8EYALTAs l

2007. október 22 és október 28 között

~~"'"~=0 tartandó kiállításra.

A kiállitás megnyitója:
2007. október 22. 10.00 óra

rr------GyÓGy .. HÁZ kft.==..........

Hirdetés felvétel:

Iványi Lajosné Tel.: 06/20-57-34-290

1/2 oldal 92.Sx260 mm

első old. 3/4. old. 60.000 Ft.
2/3. old. 40.000 Ft.
1/3. old. 20.000 Ft.
1/4. old. 15.000 Ft.
1/8. old. 7.500 Ft.

hátsó old. 1/1. old. 60.000 Ft.
1/2. old. 30.000 Ft.
1/4. old. 15.000 Ft.

első belső-hátsóbelső

1/1 old. 55.000 Ft.
1/2 old. 27.500 Ft.
1/4 old. 13.750 Ft.
1/8 old. 6.800 Ft.

belső oldalak
1/1 old.
1/2 old.
1/3 old.
1/4 old.

GSCWINDT MIHÁLYNÉ 20/410-5363
IRODA: GYO;VIAENDRŐD,KOSSUTH L. u. 33.

TEL.: 66/581-250

1/4 oldal 92.Sx130 mm

Személyi kölcsön akár 84 hónapra!
Bevásárló kártya már 50.000 Ft-os jövedelemmel igényelhető!

Őszi jelzálog és lakáshitel akció!
A bank megtéríti az értékbecslési díjat!

A hitelbírálati díj akár OFt-ra csökkenthető!

A hitel kihelyezés akár 1l0%-ig!
Jelzálog és lakáshitel akár jövedelemigazolás nélkül is!

Sok a törlesztő részlete, mert kedvezőtlen kamatozású a lakáshilele?
Szeretne még hozzá plusz pénzt kapni?

Forduljon hozzám bizalommal!

X Raiffeisen
. BANK

Mobilbankár hálózat

HA PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE, MI SEGíTÜNKl
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