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Eszter néni
100 éves

Jelentõs évfordulóhoz
ér  kezett január 28-án Fe -
kécs Pálné, Eszter néni,
ugyanis 100. születésnapját
ünnepel te. Ez alkalomból
Várfi András, polgármester,
illetve Mra  u csik Lajosné, a
Városi Gondozási Központ
vezetõje és munkatársai
köszöntötték. 

Eszter néni jelenleg is jó
egészségnek örvend, szel -
le mileg ma is friss, egyedül
a hallása nem olyan, mint
fia tal korában. Mindig so -
kat dolgozott, szerette a
me zõ gaz dasági munkát,
mindig minden helyzetben
és társa ságban nem csak
feltalálta, jól is érezte
magát. Minden munkát
elvállalt, tíz évig ta pasztani
is járt. Ha történt is vele
baleset, például tapasz tás
közben leesett az állvány -
ról, komoly baja nem lett,
mert – hite szerint – Mária
vi gyáz rá. Eszter néni sze -
rint a hosszú életnek nincs
kü lö nösebb tit ka, valakinek
a sors vagy meg adja, vagy
sem. Éltesse az Is  ten
sokáig, Esz ter néni!

Emlékplakett
a minisztertől

Pelyva Imréné, a Bethlen
Gábor Szakképzõ Iskola és
Kollégium oktatási igazgató-
helyettese pedagógusi pálya-
futása elismeréseként, a kö -
zel gõ nyugdíjba vonulá sára
tekin tettel, a Magyar Kultúra
Nap ja alkalmából az Arany
Katedra Emlékplakettet ve-
hette át az oktatási min-
isztertõl.

Rövid hírek

– Miként a régióban, úgy
Gyomaendrõdön is a legna -
gyobb gond a foglalkoztatás,
ezért optimális felté te leket
akarunk teremteni ahhoz,
hogy a vállalkozók új mun -
ka helyeket hozzanak létre.
Az elkövetkezõ hónapokban
egy céggel kidolgoztatjuk az
ipari park fejlesztésének stra -
tégiáját. Ahhoz, hogy a be-
fek tetõknek érdemes legyen
idejönniük, az ipari parkhoz
megfelelõ utak szükségesek,
ezeket megépítjük. Gyoma -
endrõdöt alapvetõen mezõ -
gaz dasági jellegû telepü lés-
ként ismerik, az agrárium
mellett leginkább a könnyûi-
par: a cipõ-, a konfekció- és
a faipar jellemzi, természete-
sen ezen már túl kell lép-
nünk. A fejlesztési stratégia
kidolgozása során új lehetõ -
ségeket kell felkutatnunk. A
befektetõk keresésében segít-

ségünkre lehet, hogy Gyo -
ma endrõdnek több testvér vá-
rosa is van, Németországban
Schöneck, Lengyelországban
Pilzno, Romániában Nagye -
nyed. Ezek a kapcsolatok
eddig megmaradtak a kultúra
terültén, föl kellene térké -
peznünk, hogy ezekben mi-
lyen gazdasági lehetõségek
rejtõznek. Romániában a Fe -
hér megyei Nagyenyed a
test vérvárosunk, de emellett
a határmentén Bihar és Arad
megyében is együttmûködést
kell keresnünk az ottani
cégekkel és ipari parkokkal.

– Gyomaendrõdön mióta
mûködik az ipari park, és az
idõ alatt milyen eredményt
sikerült elérniük?

– Az ipari park öt eszten -
dõs múltra tekint vissza, és
eddig két cég települt be. Ez
eredményként nagyon sze -
rény. Ugyan a terület egy ré -

szét eladták, illetve lefog lal-
ták, de gyakorlatilag csak ez
a két vállalkozás mûködik. A
harmadik betelepült cég ka-
mi onparkoló- és szerelõmû-
hely lesz, a tervek szerint ez
már az idén mûködni fog.
Továbbá tárgyalunk két helyi
vállalkozóval, akik ott ipari
csarnokot kívánnak építeni.
Ha ezek megvalósulnak, vál-
lalkozásonként 20-30 fõvel
bõvítenék a foglalkoztatottak
számát. Az ipari parknak
nem csupán iparterületként
kell mûködnie, tehát nem
csak az a célja, hogy oda be-
fektetõk jöjjenek, a lényege:
kapcsolatok teremtése. A
már meglévõ üzemekhez
kap  cso lódhatnak más vál-
lalkozások, illetve más ipari
parkok üzemeihez kapcso -
lódhatnak az ide betelepült
vállalkozások. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Császár Claudia, a Gyo -
ma endrõdi Hírmondó koráb  -
bi szerkesztõje a decemberi
szám megjelenése után e gyéb
mun kája mellett nem tud ta
tovább vállalni az újság szer -
kesztését. Ezért a lap kiadója,
a Gyo mendrõd Közé le téért
Egye sü let olyan új szerkesztõt
kereset, aki helyben él. A civil
szer vezet janu ár közepén
Mol nár Lajost bízta meg az

újság írásával és szer kesz -
tésével. A szer kesz tõváltás mi -
att a januári szám saj ná la -
tunkra nem jelent meg. Re -
mél jünk, a tartalmá ban és
megjelenésében egya ránt
meg újult Gyomaendrõdi Hír-
mondó megnyeri olvasóink
tetszését.

Szabó Balázsné,
a Gyomaendrõd Közéle -

térté Egyesület elnöke

A testület januári ülésé -
nek napirendjén szerepelt a
regionális hulladékkezelõ mû
tavalyi mûködtetésérõl szóló
beszámoló. Nos, a mûköd te -
tésrõl kevés szó esett, annál
inkább jogi kérdésekrõl. Ki -
derült, hogy az üzemeltetõi
jo gért folyó közbeszerzési
eljárást megtámadta az azon
sikertelenül részt vevõ ASA
Kft., és a cég jogorvoslati ké -
relmét a Fõvárosi Ítélõ tábla
helyben hagyta. Annak ide-
jén a regionális hulladékke -
zelõ mû üzemelte té sére kiírt

közbeszerzési eljá rást a Re-
mondis Kft. nyerte meg. To -
vábbá a telep köze lében
ingatlannal rendelkezõ gaz -
dák peres úton mintegy 145
millió forint kártalanítást kö -
vetelnek a beruházó kilenc
önkormányzattól. 

A regionális hulladék ke -
zelõ mû megvalósítása során
– a jogszabályok változása
miatt – vita alakult ki a szom-
szédos gazdákkal arról, hogy
miként lehet gazdálkodni a
telep környezetében. A gaz -
dák úgy vélik, hogy a hul-

ladékkezelõ megvalósítá sá -
val õket kár érte, ezért pert
kezdeményeztek.

A kormány  rendeletnek
megfelelõ en a hatóságok a
hulla déklerakó körül ötszáz
méteres levegõtisztaság-
vé del mi öve zetet alakítottak
ki, ezt be jegy zésként az in -
gatla nok tulajdoni lapjára
fölve zették. Tavaly decem-
ber ben a gaz dák kereset -
levelét a Békés csabai Városi
Bíróság a me gyei bírósághoz
tette át.

(Folytatás a 2. oldalon)

Új jövőkép Gyomaendrőd előtt
A kötvény kibocsájtása segíti a fejlesztéseket

Megújult a Hírmondó

Az alapfokú mûvészetok-
ta tási intézményeket arra kö -
telezték, hogy 2008. janu ár
1-ig a Szakmai Minõsítõ
Testület minõsítse õket, ezt
követõen csak ezzel a fel té -
tellel kaphatják meg a teljes
állami normatívát. A város
mindkét mûvészeti iskolája:
Városi Alapfokú Mûvésze-
toktatási Intézmény és a Kö -
rösmenti Alapfokú Mûvé -
sz etoktatási Intézmény is ki -
váló minõsítést kapott. De -
zsõné Rau Katalin, a Körös -
menti Alapfokú Mûvészet -

oktatási Intézményt fenntartó
Körösmenti Táncegyüttes A -
lapítvány kuratóriumi elnö -
ke, illetve Holubné Hunya
Ani kó, a Városi Alapfokú
Mû vészetoktatási Intézmény
i gaz gatója egyaránt azon a
vé leményen van, mikor a
költ ségtérítés miatt egyre ke -
vesebb a tanuló, illetve fo -
kozatosan csökken az állami
normatíva is, ésszerû lenne,
ha a két intézmény valami-
lyen formában egy kézbe
kerülne. (Részletek lapunk
6. ol da lán)

Kell-e két művészeti
iskola Gyomaendrődön?

A Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda a Humán-
erõforrás-fejlesztési Opera tív
Program keretében két pá-
lyázatot is nyert, az egyi ket a
kompetencia alapú oktatás
bevezetésére, a mási kat a
hal mozottan hátrányos hely -
zetû tanulók integrált okta -
tására. A Katona József Mû -
velõdési Központban ja nuár

végén megtartott projek tzáró
konferencián Fü löp Istvánné,
projektme ned zser, a Kis Bá -
lint Álta lános Iskola igazga -
tója mu tatta be a két nyertes
pályázatot. 

– A kompetencia alapú
oktatáson a készségek, ké -
pességét fejlesztését, az alkal -
mazható tudás központ ba
helyezését értjük. A kom pe-
tencia alapú oktatás beve ze -
té sére önálló pályázatot
nyúj tottunk be 2006 októ be -
rében, a támogatási szer zõ -
dést 2006 júliusában írtuk a -
lá, és a pályázat megvaló sí -
tására 18 millió forintot nyer -
tünk. Olyan hasznosítható
kész ségekkel, képességek -
kel, azaz kompetenciákkal
kí   vánjuk útjukra indítani a
felnövekvõ nemzedékeket,
a melyekre folyamatosan é -
pít  hetnek.

(Folytatás a 2. oldalon!)

Két sikeres
HEFOP-pályázat

Kártalanítást követelnek a gazdák

A fejlesztések eredményeként javulhat a gyomaendrõdiek életminõsége

A pályázati saját erõ elõteremtése érdekében a város úgy döntött, hogy 1 milliárd
forint értékben kötvényt bocsát ki tíz éves futamidõre, és három éves türelmi idõvel.
A pénz felhasználásáról az önkormányzat mindig minõsített többséggel dönt majd.
Kötvénybõl befolyt pénzt az önkormányzat csak fejlesztésekre fordíthatja, ezen belül is
olyanokra, amelyek 15 éven belül megtérülnek. Elsõsorban mire szánja ezt a pénzt az
önkormányzat? – érdeklõdtünk Várfi András polgármestertõl.

Arató Gergely, államtitkár



2 Közélet

Gyomaendrõd képvise -
lõ-testülete úgy határozott,
hogy a kiadások csökken-
tése érdekében az intéz -
ményi konyhák mûköd teté-
sét éssze rûsíti. Ezért fel kéri
a polgármestert és a jegy -
zõt, hogy tárgyaljanak az
élelmezés vezetõkkel a kon-
cesszióba adás feltételeirõl. 

Várfi András, polgár -
mester elmondta, a kony-
hák mû ködtetésére olyan
megol dást keresnek, amely
által azok jobbá és olcsób -
bá válhatnak. Az önkor-
mány zat jelenleg évi 29
millió forinttal támogatja a
konyhákat, a költ ségvetés
egyensúlya ér de kében ezt
az összeget sze retnék csök -
kenteni. Fel ve tõdött a kon-
cesszióba adás le hetõsége,
az önkormányzat most en -
nek jogi, pénzügyi lehe tõ -
ségeirõl szakemberektõl kí  -
ván tájékozódni.

Az ülésen szót kért Tí -
márné Tóth Adrienn, a Ró -
zsahegyi Kálmán Kistér sé-
gi Általános Iskola szülõi
mun kaközösségének elnö -
ke. Elmondta, a szülõk a je-
lenlegi étkeztetéssel elé ge-
dettek. At tól tartanak, ha a
konyhákat az önkormány -
zat vállal ko zásba adja, ak -
kor majd romlik az étkez -
tetés minõsége. 

Dr. Csorba Csaba, jegy-
zõ válaszában kifejtette, ha
a konyhák koncesszióba
ke rül nek, akkor is nagyobb
részt ugyanazok dolgoznak
majd, és ugyanott, ahol
ed  dig, valamint ugyanaz a
nyers  anyagnorma vonatko -
zik majd rájuk. Ez garan-
ciát jelent arra, hogy az
élel me zés színvonala nem
csökken. Az önkormányzat
nem vo nulna ki az élel me -
zésbõl, ugyan vélhetõen
csökkenõ mértékben, de to -
vábbra is támogatná azt,
másrészt a kony hák külsõ
meg rendelõ ré szére is nyújt-
hatnának szolgáltatást, és
ez ú jabb be vételt jelenthet.

(Folytatás az 1. oldaltól) 
Szabó Balázsné képvi se -

lõ – mint a perben is érintett
gazda – elmondta, az e lõ zõ
testületben a tagok a meg -
felelõ döntéshez nem kap-
tak elegendõ tájékozta tást.
Az érintett ingatlantulajdo -
nosok megkérdezése nélkül
döntöttek a beruhá zás ról,
ezzel 22 család éle tét ke-
serítették meg. A 33-34
aranykorona értékû föld-
jeiken élelmiszer céljából
nö vényt nem termelhetnek,
állatot nem tarthatnak. A
vé dõövezeten belül emberi
tartózkodásra épület nem e -
melhetõ. Állandó a fertõ -
zés veszély a tengernyi légy
és az özön patkány miatt.
Madarak hordják szét a sze -
metet. A széljárástól függõ -
en elviselhetetlen a bûz. Az
ingatlanokra esetleges vevõ

szóba sem jöhet a tulajdon-
lapi bejegyzés és a látvány
miatt. 

Kovács Béla és Babos
László képviselõk erre úgy
reagáltak, hogy a városnak
akkor feltétlenül ki kellett
a lakítania egy új szemétle -
ra kót, és a korábbi tégla -
gyár gödreit már egyébként
is használták szemét elhe-
lye zésére. Ez a mostani új
szemétlerakó minden ható -
sá gi elõírásnak megfelel,
megvalósítására épp ezért
kaphattak uniós támogatást.
Dr. Csorba Csaba jegyzõ
arról tájékoztatta a  képvi -
se lõket: szakértõi kérdés,
hogy a bíróság megállapít-
e kártalanítást. Mindeneset -
re hosszas peres eljárás
valószínûsíthetõ. Egyéb -
ként a beszámolót elfogad -
ták a képviselõk.

A hulladékkezelő miatt káta-
lanítást követelnek a gazdák

Új igazgató főorvos
A kezességről
nem döntöttek

(Folytatás az 1. oldalról)
– A város akar saját ter-

melõ beruházást is meg-
valósítani az ipari parkban?  

– A megye több városban
szeretne inkubátorházat létre
hozni, köztük Gyomaendrõ -
dön is, ez is egy lehetõség.
Az elképzelések között meg -
említendõ az is, hogy tavaly a
város területén kísérleteztek
a cukorcirok termesztésével.
Energianövényként a cukor
erjesztésével bioetanolt állí-
tanának elõ. Egy ilyen üze -
met szeretne az ipari park
déli részén egy befektetõ
létesíteni. Jelenleg a terület
megszerzésén dolgozunk.
Sze retnénk hozzájutni olyan
állami területhez, amellyel
bõvíthetnénk az ipari parkot.
A bõvítés azért szükséges,
mert a város felõl bizonyos
védõtávolságot be kell tar-
tani, ezért déli irányba 8-10
hektárral szeretnénk növelni
az ipari park területét. Az ü -
zem tökéletes védelmi rend-
szerrel készül el, és az önkor -
mányzat minden szükséges
környezetvédelmi hatásta -
nul  mány elkészíttet a befek-
tetõvel.    

– A foglalkoztatás bõví -
tésére az önkormányzat a tu -
rizmus területén milyen lehe -
tõséget lát?

– Az idén kidolgoztuk
az idegenforgalom fejlesz -
té sé nek a koncepcióját. A
tourinform irodát korábban
egy a lapítvány mûködtette,
erre a célra az eddigieknél
többet áldoz a város, és az
irodát január 1-tõl önkor-
mányzati fenntartásban mû -
ködtetjük tovább. Nagy
hangsúlyt fektetünk arra,
hogy városunk turisztikai
kínálata sok internetes és
papír alapú újságban meg-
jelenjen. Hogy a ven dé gek
ide jöjjenek, ezért több
városi rendezvényt szer ve -
zünk. Így például jövõre jú -
lius 22-én Gyomaendrõdrõl

startol a Tour de Hongrie
ke rékpáros verseny. Eddig
é ven te két nagy önkor-
mány  zati rendezvényt sz-
ervez  tünk, de ezeket a jö -
võben évente bõvíteni sze -
retnénk. Fontos nak tartom,
hogy mi nél szo rosabb kap -
cso latot é pítsünk ki a nya -
raló tulaj do nosokkal. Ez
évben megrendezzük a nya -
ralók hétvégéjét. Program-
so rozatunkkal arra törek -
szünk, hogy minden hé ten
nyújtsunk valami szóra ko zá -
si lehetõséget a Gyoma end -
rõdön pihenõ vendé   geknek.

– A Liget Fürdõ további
fejlesztését tervezi az önkor-
mányzat?

– A mûszaki épület te tõ -
tere kihasználatlan, ennek
be építését tervezzük. A für -
dõben már van néhány szál-
láshely, és itt további 30
szállás alakítható ki. Ez le -
hetõvé tenné, hogy tavasszal
iskolai osztályokat fogad-
junk, õsszel pedig a szép ko-
rú akat várnánk. Továbbá
e lengedhetetlen a parkoló
meg építése, ez fizetõs lenne,
így az ebbõl befolyt pénz
idõvel fedezné az építés költ-
ségeit.

– Az önkormányzat mi-
lyen nagyobb fejlesztéseket
tervez az intézményeknél?

– Pályázunk a két álta -
lános iskola: a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános
Iskola és a Kis Bálint Álta -
lános Iskola korszerûsítésére.
Az elkövetkezõ években
foly tatni kívánjuk a belvíz -
programot, a kettes ütem már
ez évben megvalósul. A Dél-
alföldi Operatív Program e -
gyik pályázata keretében a
Li get Fürdõ termál kútjának
vizével kívánjuk megoldani
a polgármesteri hivatal és a
városi sportcsarnok fûtését,
ezzel jelentõs gázköltséget
takaríthatunk meg – fejezte
be nyilatkozatát Várfi And -
rás, polgármester.

Új jövőkép Gyomaendrőd előtt

Ésszerűsítik a
működtetést? 

Húsz gyermek
étkezhet?

A kiírásra három pályázat
érkezett, és mindhárom ér -
vényes volt. A pályázókat két
bizottság is meghallgatta, és
mindkettõ dr. Torma Éva pá-
lyázatát találta támogatásra
méltónak. Dr. Torma Éva a
diploma megszerzése után
1989-ben neurológus szak -
vizsgát tett, majd a Grafoló-
gi ai Intézetben okleveles
grafológus végzettséget szer -

zett, 2003 és 2006 között pe -
dig pszichoterápiás képzésen
vett részt. Jelenleg a Réthy
Pál Kórház-rendelõintézet -
ben a járóbeteg rendelés és
gon dozóhálózat vezetõje. A
pályázatban leírt szakmai el -
képzelései jó fogadtatásra ta -
láltak az intézmény dolgozói
körében. Az állás elnyerése
után Gyomaendrõdön kíván
letelepedni.   

A Gyomaendrõdi Liget
Fürdõ Kft. az üzemviteli é -
pület tetõterének beépítésé -
vel 16 új szálláshelyet sze -
retne kialakítani. Az elõ ze -
tes számítások szerint a be -
ruházás teljes költsége brut -
tó 40 millió forintot tenne
ki. A pénz elõteremtése ér -
dekében tíz éves futam i -
dõre hitelt kívánnak fölven -
ni, ennek érdekében a cég
az önkormányzattól készfi -
zetõ kezességet kért. Illés
János, képviselõ szerint a
városban bõven elegendõ a
szálláshelyek száma, ezért
új szállásra nincs igény, a
fürdõnek nem ebben az i -
rányban kellene fejleszte-
nie. A képviselõ úgy látta, a
beruházás megtérülésérõl a
cég megbízott ügyvezetõ -
jének a számításai nem
meg alapozottak, azok elna -
gyoltak. Vass Ignác, képvi -
selõ más véleményen volt,
szerinte a vendégek szeret -
nek megszállni a fürdõben,
hiszen ott minden szolgál-
tatáshoz helyben hozzájut -
hatnak. Mivel az ügyvezetõ
megbízása május végén le -
jár, ezért a képviselõk a ja -
nuári testületi ülésen úgy
határoztak, a 40 milliós
kézfi zetõ kezességrõl majd
ak kor döntenek, ha is-
mert lesz az új ügyvezetõ
sze mélye.

Támogatás betegszállítóknak
A képviselõ-testület ja nu -

ári ülésén két napirendi pont-
ban is foglalkozott a beteg -
szállítással. Határoztak arról:
a jelenlegi formában a lakos-
ság betegszállítását nem tart-
ják megfelelõnek, ezért kez -
deményezik, hogy azt a szak -
tárca vizsgálja felül. Több
képviselõ is rossz tapasztala -
táról számolt be. Köztük dr.
Palya József háziorvos, kép -
vi selõ hangoztatta, Gyoma -
endrõd betegszállítása egy
kecskeméti céghez tartozik,
õket nehéz telefonon elérni, a
fekvõ be teg szállítása gondot
jelent számukra. A probléma

meg ol dása ér dekében a
kép  vi se lõk ha tároztak ar ról
is, hogy 1 millió forintos
kamatmen tes hitellel támo-
gatják Ko vács Tiborné és
Szmol nik Zoltán né, gyo ma -
endrõdi la kosok be tegszál-
lító vállal kozását, õk a fek -
võ betegek szállítását is
meg akarják oldani. A hi telt
ez év december végéig ha vi
egyenlõ részletekben kell
vissza fizetniük. A testü let
nyilat kozott arról, hogy tá -
mogatja Paróczai Péter vál -
lal kozását is, õ csak ülõ be -
 tegeket kíván szállítani, és
anyagi támogatást nem kért.

Két sikeres HEFOP-pályázat
(Folytatás az 1. oldalról) 

A pályázati pénzbõl je-
lentõsen fejleszthettük esz -
közeinket, digitális informá -
ció hordozókat vásárolhat-
tunk, így például projekto ro -
kat, aktív táblákat, illetve
hor dozható és multimédiás
számítógépeket. Ezekre ösz-
szesen 5,2 millió forintot köl -
töttünk, és további 1,7 millió
forintból tanulást segítõ esz -
közöket szereztünk be.

– A halmozottan hátrá -
nyos helyzetû tanulók integ -
rált nevelésére 2006 novem -
berében nyújtottuk be a pá-
lyá zatunkat konzorciumi
part nereinkkel: a Gyomaend -
rõdi Cigány Kisebbségi Ön -
kormányzattal, a Bethlen Gá -
bor Szakképzõ Iskola és Kol-
légiummal, illetve a Marga -
réta Óvodai Kht-val. A 15,1
millió forintról szóló támo-
gatási szerzõdést 2007 júni -
usában írtuk alá. Intézmé -
nyünkben immár négy éve
eredményesen alkalmazzuk
az integrált pedagógiai rend-
szert, a pályázat keretében
ezt szeretnénk kiterjeszteni
az óvodára és a szakképzõ
iskolára – fejezte be tájékoz-
tatóját Fülöp Istvánné. 

Arató Gergely, a szaktár -
ca államtitkára rövid elõa dá -
sát azzal a megjegyzéssel
kezd te, hogy lenyûgözõ a két
pályázati program szakmai

komplexitása, hiszen azok-
ban a két legfontosabb szak-
mai kérdés kapcsolódik ösz-
sze: a kompetencia alapú ne -
velés és az integráció. A kö-
zoktatás jövõjérõl az állam -
titkár elmondta, a II. Nemzeti
Fejlesztési Tervben nincse -
nek gyökeresen új irányok.
Épp az a cél, hogy a már ki -
próbált irányba haladjanak
tovább. A fejlesztési irá nyo -
kat meghatározza az a társa -
dalmi környezet, amelybõl a
diákok érkeznek, illetve az a
gazdasági környezet, amely -
be a diákok kikerülnek az ok-
ta tási rendszerbõl. Az I.
Nem zeti Fejlesztési Terv prog -
 ramjainak kidolgozása során
elkezdõdött egy olyan szak-
mai hálózat kiépítése és meg -
erõsítése, amely nem va la mi-
féle felülrõl jövõ bölcses ség -
re kíván építeni, hanem a
helyben szerzett tapasztala-
tok használja föl az oktatás
fejlesztésében. A II. Nemzeti
Fejlesztési Terv legfontosabb
célja az oktatás fejlesztésé -
ben, hogy az így megszerzett
tapasztalatok a következõ
ter vezési idõszakban minden
intézményben rendelkezésre
álljanak. Elképzelésük sze -
rint az elsõ pályázati körben
sikeres intézményeket a kö -
vetkezõ idõszak fejlesztõ
munkájának bázis intéz mé -
nyeivé teszik.

Gyomaendrõdi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Gyomaendrõd Közéletéért Egyesület. Felelõs
kiadó: Szabó Balázsné. Szerkesztõ: Molnár Lajos. Nyomdai elõkészítés: PowerDesign 06 (20) 886-8120,
powerdesign@freemail.hu  Szerkesztõség: 5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1. Telefon: 06 (66) 581-237
Elektronikus levél: hirmondo@gyomaendrod.hu. Hirdetésszervezés: Molnár Lajos, 06 (30) 561-4771.            

A város képviselõ-testü lete januári ülésén február
15-tõl öt esztendõre dr. Tor ma Éva neurológust bízta
meg a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatói te en -
dõ inek ellátásával, heti 20 órában. 

Rövid hírekRövid hírek

Gyomaendrõd önkomány-
  zata ez évben is pályázott a
Gyermekétkeztetési Alapít -
vány hoz húsz gyermek ellátá -
sára – errõl döntött a testület
januári ülésén. Az alapítvány
célja, hogy a gye rekek ne csak
szorgalmi idõ szakokban, ha -
nem azokon kívül: hétvégeken
és iskolai szünetekben is ét -
kezhes se nek. Ez az idén 160
adag ennivalót jelent. Az ala -
pítvány támogatásával 2006-
ben 20 nagylaposi, tavaly pe  -
dig 20 Öregszõlõben élõ rá-
szoruló gyerek számára jutta-
tott el a város élelmiszer cso-
magokat. Ez évben húsz end -
rõdi gyermek ellátásra pályáz-
tak. A program teljes költsége
1,5 millió forint, ebbõl 1 millió
350 ezer forintot az ala pít vány
támogatása, és ehhez 150 ezer
forint önerõt tesz hozzá a város.    

Pályázatokból
270 millió
Gyomaendrõd önkor-

mányzata tavaly 21 pályá -
zatot nyújtott be. Ezek-
bõl eddig 18-at bíráltak
el, és a 18-bõl 10 része -
sült támo gatásban, ösz-
szesen 253 millió 860
ezer forint ér tékben –
tud hattuk meg a kép vi -
selõ-testület janu ári ülé -
sén, amikor  a képvise -
 lõk a projektmenedzseri
i roda elmúlt évi munká -
járól szóló beszámolót
hallgatták meg. A pályá -
zatokból nyolcat for-
ráshiány mi att elutasí -
tottak, három pályázat
elbírálása pedig folya-
matban van. Az elnyert
támogatások közül kie -
melkedik a belvízrende -
zés II. ütemére elnyert
199,7 millió forint. Az
önkormányzat intéz mé -
nyei tavaly 20 pályázatot
nyújtottak be, és ezekkel
17 millió 133 ezer forin-
tot nyertek el. Így az ön -
kormányzat és intéz mé-
nyei az elmúlt eszten dõ -
ben pályátok útján több
mint 270 millió forinttal
gazdagították a várost.
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Gyomaendrõd Város
Ön kormányzatának Képvi -
se lõ-testülete a 12/1991. (X.
30.) KT számú rendele té nek
2007-es módosításakor dön-
tött arról, hogy „Gyo ma -
endrõd Város Önkormány -
zatának Elismerõ Ok le  ve-
 le”-t alapít az alábbi ka te -
góriákban:

• „Gyomaendrõd Város
Nevelésügyéért” kitüntetõ
oklevél

• „Gyomaendrõd Város
Kultúrájáért” kitüntetõ ok-
levél

• „Gyomaendrõd Város
Biztonságáért” kitüntetõ
oklevél

• „Gyomaendrõd Város
Egészségügyéért” kitüntetõ
oklevél

• „Gyomaendrõd Város
Idõsekéért” kitüntetõ oklevél

• „Gyomaendrõd Város
Sportjáért” kitüntetõ oklevél

• „Gyomaendrõd Város
Környezetvédelméért” kitün -
tetõ oklevél

• „Gyomaendrõd Város
Közszolgáltatásáért” kitün-
tetõ oklevél

Az elismerõ oklevél ki -
tün tetésben részesítettek a
vá ros címerével ellátott dí -
szes oklevelet kapnak. Az
elismerõ oklevelekbõl évente
kategóriánként maximum

egy adományozható. Javasla-
tot nyújthat be bármely gyo -
maendrõdi lakos, civil szer -
vezet, társadalmi szervezet,
intézmény. 

Az elismerõ oklevelek
adományozására az adott
kategóriákhoz kapcsolódó
ünnepnapokon, vagy az azt
követõ képviselõ-testületi
ülésen kerül sor.

Gyomaendrõd város
polgármestere jelen felhí -
vásban teszi közzé a 2008-
as év elismerõ okleve lei-
nek kategóriáit, a javasla-
tok benyújtásának határi -
dejét, az oklevelek adomá -
nyozásának idõpontját:Gyomaendrõd területén

egy négytagú betörõbanda
2005 nyarától folyamatosan
fosztogatta a családi és hét -
végi házakat. Néhány hely -
rõl több százezer forint ér -
té kû tárgyakat vittek el,
máshol csak néhány tízezer
forintos kárt okoztak. Ez
idõ alatt húsznál több betö -
rést és egyéb vagyon elleni
bûncselekményt követtek
el. Vádemelési javaslatát a
rendõrség átadta az ügyész -
ségnek – tájékoztatta la-
punkat Paraizs Tamás, gyo -
maendrõdi õrsparancsnok.

Tavaly december 28-én
két betörés is történ az Öreg -
szõlõben. A két házból CD
és DVD lejátszó, mikrohul-
lámú sütõ és egyéb elektro-
mos berendezéseket vitt el a
tettes. Január 3-án a rendõ -
rök már meg is találták az el -
követõt, az öregszõlõi lakos
tettét elismerte. Vele szem-

ben lopás miatt indított el já -
rást a rendõrség. 

Január 12-én bejelentés
érdekezett a Penny Market-
bõl, eszerint az üzletbõl egy
hölgy fizetés nélkül szere tett
volna távozni. Ezt az é ber
pénztáros akadályozta meg.
A hölgy 30 ezer forint érték-
ben élelmiszert és lakás fel-
szerelési tárgyakat vásárolt.
Ellene lopás kísérlete miatt
indult eljárás. 

Január 18-án bejelentést
tett egy gyomaendrõdi lakos,
hogy három ismeretlen férfi
lakásának udvaráról elvitt
egy egysoros, nyolclapos a -
ra tó tárcsát. A bejelentõ el-
mondása alapján a rendõr já-
rõr felkutatott egy gyomaen-
d rõdi férfit, akinek az udva -
rán megtalálta az ellopott
ara tó tárcsát, illetve rá buk -
kant egy korábban ellopott
tár csára is. Mindhárom elkö -
vetõvel szemben lopás miatt
folyik az eljárás. Egy-egy
ara tótárcsa értéke meg köze -
lítõen 150 ezer forint. 

Január 21-én a rendõrjá -
rõr egy személygépkocsit
iga zoltatott, ennek során ki -
derült, hogy a gépkocsit kö -
rö zik. Használója a gép ko-
csit lízingelte, de annak dí -
ját több hónapja nem fize t -
te. Ezért a gépkocsit a ren -
dõrség lefoglalta.

Január 22-én jelezte egy
halõr, hogy két gyomaen-
drõdi lakos a körösladányi
öntözõ rendszer szivattyú -
csövébõl akar eltulajdonítani

néhány métert. Amikor a ren -
dõr a helyszínre érkezett, ak -
kor az elkövetõk épp haszná -
laton kívüli csöveket vágták
át a lángvágóval. Cselekede-
tükre nyilván elõre készültek,
azért vittek magukkal láng-
vágót. A két személyt a járõr
elõállította, ellenük lopás
miatt indult eljárás.

Január elsõ három heté -
ben viszonylag sok ittas gép -
ko csivezetõvel és kerékpá -
rossal szemben kellett intéz -
kedniük a rendõröknek. A
gyo maendrõdi rendõrök ed -
dig is következetesen elle nõ -
rizték az ittasan közleke dõ-
ket. Most január 1-tõl szigo -
ro dott az ide vonatkozó jog -
szabály. Ha az alkoholszint
meghaladja a nyolc ezreléket,
az bûncselekménynek szá -
mít, ha az alatt van, szabály -
sértésrõl van szó. A változás
lényege, hogy a rendõröknek
korábban csak bûncselek-
mény esetén kellett elvenni -
ük a jogosítványt, most már
szabálysértéskor is. Tehát, ha
a szonda kimutatja az alkohol
fogyasztását, akármennyire is
minimális volt az a mennyi -
ség, a rendõrök a helyszínen
kötelesek elvenni a vezetõ jo-
gosítványát, és azt majd az
eljárás után kaphatja vissza.
Az elsõ három héten a járõ -
rök ittasság miatt 24 kerék -
párost bírságoltak meg vagy
jelentettek fel, illetve hat al-
ka lommal intézkedtek ittas
vezetés miatt gépkocsive ze -
tõvel szemben.

Év elejétõl Varga Zsó-
fia személyében új megbí-
zott vezetõ dolgozik a to -
urinform irodában. Az új
vezetõ megbízása egy évre
szól. Varga Zsófia Békés -
csabán 2001. óta egy ma -
gán tulajdonban lévõ uta -
zási irodában dolgozott,
így majd hét éves szakmai
tapasztalat áll mögötte.
Min dig vonzotta az ide-
gen forgalom, szeret embe -
rekkel foglalkozni, jönni-
menni, intézkedni. Mivel
váltani akart, olyan új
munkát keresett, ahol ed-
digi tapasztalatait haszno -
síthatja. Ezért pályázta
meg a tourinform iroda-
vezetõi állást. 

Gyomaendrõd legfõbb
i degenforgalmi vonzerejé -
nek a Liget Fürdõt, a hol tá-
gakat és a város látni valóit
tartja: így a városi képtárt, a
Kner Nyomdaipari Múze u -
mot és az Endrõdi Tájhá zat.
Úgy vé li, a Liget Für dõbe
vendég ként a megyé bõl el-
sõ sorban a környezõ tele -
pü lésen élõk re számít ha -
tunk. Távolabb ról, példá ul
a Dunántúlról érkezhet nek
kisgyermekes csa ládok, sok
olyan program lesz a nyá -
ron, amely kikap cso ló dást,
szórakozást nyújt hat szá -
mukra. Vár iskolás cso por-
tokat is, számukra ár ban és
színvonalban meg felelõ
szállást nyújt az if júsági tá -
bor vagy a Pájer-kem ping.
A nyugdíjasok szá má ra a
gyógyvíz lehet vonzó.

Meglátása szerint a meg -
 lévõ lehetõségek eredmé -
nyesebb kihasználá sá hoz
elsõsorban jó marke ting
szüksé ges. Fontosnak tartja,
hogy az országban tudják:
hol van Gyo maend rõd. Feb -
ruár 28-án lesz Budapesten
a szokásos Utazás idegen-
forgalmi ki állítás. Ott majd
a megye standján jelenik

meg Gyo ma endrõd pros -
pek tusokkal. Ezt köve tõen
négy hasonló szakkiállítá-
son szerepel a város: Deb -
recenben, Miskolcon, Pé  -
csett és Veszprémben. Eze -
ken túl tárgyalnak még két
erdélyi kiállításon való
részvételrõl, Aradon és
Nagy   váradon szeretnének
megjelenni.

Az iroda új szolgáltatá-
so kat is nyújt a helybeli ek -
nek. A Ticket Express part   -
nere ként hamarosan elkez -
dik a be lépõ jegyek áru sí tá -
sát a hazai és környezõ or  -
szágok kiemelkedõ rendez -
vényeire. A hazai idegen -
forgalom élén kí tése érde  ké -
ben Magyar Tu rizmus Kár -
tyát már év elejétõl érté ke -
sítik. Ez 6540 fo rintért
vá sárolható meg, és szá mos
kedvezményre jogosít föl.
Így például a kártya tu laj-
do nosai olcsóbban utaz hat-
nak, szállhatnak meg, ét  -
kezhetnek, léphetnek be
mú zeu mokba, fürdõkbe és
e gyéb helyekre. Ehhez a
rendszerhez Gyomaendrõ -
dön saj nos eddig csak a
Kner Nyom  da  ipari Múze -
um csatlakozott.

További információ: Gyomaendrõd Város Polgármesteri Hivatala,
Gyomaendrõd, Szabadság tér 1.

Keresztesné Jáksó Éva, Tel.: 66/386-122

 

Oklevél megnevezése Oklevélben részesíthető 

személyek, civil szervezetek, 

intézmények köre 

Javaslatok 

benyújtásának 

határideje 

Adományozásról 

szóló döntés 

időpontja 

Az oklevél adományozásának 

időpontja 

„Gyomaendrőd Város 

Kultúrájáért” kitüntető 

oklevél 

Városunk kulturális életében 

szerepet játszó személyek, 

szervezetek 

 

2008. 

február 13. 

 

2008. 

február 28. 

 

2008. március 27-i képviselő-

testületi ülés 

„Gyomaendrőd Város 

Biztonságáért” kitüntető 

oklevél 

 

A közbiztonság védelmében 

közreműködő személyek, 

szervezetek (rendőrség, 

polgárőrség, tűzoltóság) 

 

 

2008. 

március 12. 

 

 

2008. 

március 27. 

 

 

A Magyar Rendőrség Napján 

2008. április 24-i képviselő-

testületi ülés 

Oklevél megnevezése Oklevélben részesíthető 

személyek, civil szervezetek, 

intézmények köre 

Javaslatok 

benyújtásának 

határideje 

Adományozásról 

szóló döntés 

időpontja 

Az oklevél adományozásának 

időpontja 

„Gyomaendrőd Város 

Közszolgáltatásáért” 

kitüntető oklevél 

Települési közszolgáltatások 

biztosítását végző személyek, 

szervezetek (ivóvízellátás, az 

óvodai nevelés, az általános 

iskolai oktatás és nevelés, az 

egészségügyi szociális 

alapellátás, a közvilágítás, a 

helyi közutak és a köztemető 

fenntartása, 

hulladékgazdálkodás) 

 

 

 

2008. 

április 09. 

 

 

 

2008. 

április 24. 

 

 

A Munka ünnepén a X. Sajt és 

Túró Fesztivál keretei között 

2008. május 01. 

„Gyomaendrőd Város 

Sportjáért” kitüntető 

oklevél 

A város sport életében 

szerepet játszó személyek, 

szervezetek, egyesületek 

 

2008. 

április 09. 

 

2008. 

április 24. 

Kihívás Napján a rendezvény 

keretei között 

2008. május 21. 

„Gyomaendrőd Város 

Nevelésügyéért” 

kitüntető oklevél 

Gyomaendrődi pedagógusok  

2008. 

május 14. 

 

2008. 

május 29. 

Pedagógus napot követően 2008. 

június 2. 15,00 órakor a 

polgármesteri hivatal 

nagytermében átadó ünnepség 

„Gyomaendrőd Város 

Környezetvédelméért” 

kitüntető oklevél 

Környezetünk védelmében 

tevékenyen résztvevő 

személyek, szervezetek 

 

 

2008. 

május 14. 

 

 

 

2008. 

május 29. 

Környezetvédelmi Világnapon 

2008. június 5. 15,00 órakor a 

polgármesteri hivatal 

nagytermében átadó ünnepség 

„Gyomaendrőd Város 

Egészségügyéért” 

kitüntető oklevél 

Az egészségügyben dolgozó 

szakemberek 

 

 

2008. 

június 11. 

 

 

 

2008. június 26. 

 

Semmelweis Napon 2008. július 

01. napján 15,00 órakor a 

polgármesteri hivatal 

nagytermében átadó ünnepség 

„Gyomaendrőd Város 

Idősekéért” kitüntető 

oklevél 

Az idős emberek ellátásában, 

ápolásában résztvevő 

személyek, szervezetek 

 

 

2008. 

október 15. 

 

 

 

2008. 

október 30. 

 

Szociális Munkások Napján 

2008. november 12. 15,00 órakor 

a polgármesteri hivatal 

nagytermében átadó ünnepség 

„Gyomaendrőd Város 

Kultúrájáért” kitüntető 

oklevél 

Városunk kulturális életében 

szerepet játszó személyek, 

szervezetek 

 

2008. 

december 03. 

 

2008. 

december 18. 

2009. január 22. 15,00 órakor a 

Kultúra Napján a polgármesteri 

hivatal nagytermében átadó 

ünnepség 

F E L H Í V Á SHárom hét alatt hat jogosítványt vettek el
Évekig fosztogatott a betörôbanda

Cél: több vendég jöjjön Gyomaendrődre
Varga Zsófia a tourinform iroda új vezetõje

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

(5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet a GYO -

MASZOLG IPARI PARK
Építõ és szolgáltató Kft., va -
lamint a GYOMA KÖZ -
SZOLG Kommuná lis Köz -
szol gáltató Kft. (5500 Gyo -
maendrõd Ipar-te lep út 2. sz.)
Ügyve ze tõ igazgató álláshely
e gyüttes betöltésére.

PÁLYÁZATI
FELTÉTELEK:

– szakirányú felsõfokú is -
kolai végzettség (magasé pítõ,
mélyépítõ mérnök, te le pülés ü -
zemeltetõ)

– legalább 5 éves veze tõi
gyakorlat

A Pályázathoz csatolni kell:
– képesítést tanúsító okira-

tok másolatát,
– szakmai önéletrajz, 
– erkölcsi bizonyítvány,

– a cég vezetésére vo nat -
kozó programját,

– szakmai helyzet elem -
zésre épülõ fejlesztési el -
kép zeléseit.

– személyes adatok ke ze lé -
sére vonatkozó nyilatko -
za tot

Egyéb információ:
– a vezetõi kinevezés meg  -

határozott idõre 5 évre szól,
– bérezés megállapodás sze -

rint bérigény megjelölé sé vel 
– a pályázat elkészíté sé hez

szükséges információkról
érdeklõdhet: Várfi András pol-
gármesternél a 66/386-122/131,
66/386-919-es te le fonon.

A cég tevékenységével
kapcsolatos elvárások:
– a cé vezetésének össze -

hangolt irányítása (a cég je-

gyzékben meghatározott felada-
tok tekintetében)

– a társaság eredményes
mûködtetése

– új gazdasági kapcsolatok
kialakítása

– az Ipari Parkba új befek -
tetõk vonzása

– az önkormányzattal kötött
szolgáltatási és egyéb szer zõ dé -
sekben rögzítettek költség haté -
konyabb végzése

A pályázat benyújtásának
határideje: 2008. február 28.

Helye: Gyomaendrõd Vá -
ros Polgármestere címére
(5500 Gyomaendrõd, Szabad-
ság tér 1. szám.)

A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent építõiparban szer -
zett vezetõi szakmai gyakorlat.
Az állás 2008. április 1. nap -
jától tölthetõ be.

Paraizs Tamás, a gyomaendrôdi
örsparancsnok

Varga Zsófia, irodavezetô



Nyílt árverés
Gyomaendrõd Város Képviselõ – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévõ

ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:

Az árverés idõpontja: 2008. március 7-én de. 10.00 óra.
Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Mûszaki és

Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni. Telefon: 66/386-122, 136 mellék.

4 Közélet

Helyrajzi szám Terület nagysága, cím, egyéb megjegyzés Kikiáltási 

ár  ( Ft )   

Licitlépcső 

( Ft ) 

1045 1238 m2, Révlapos, töltéshez közel 247000 10.000 

1049 4702 m2, Révlapos, töltéshez közel 940000 10.000 

1388/2 289 m2, Kálvin János utca 28900 1.000 

1390/1 81 m2, Kálvin János utca 8100 500 

1390/2 268 m2, Kálvin János utca 26800 1.000 

1391/1 343 m2, Kálvin János utca  34300 1.000 

1391/2 343 m2, Kálvin János utca  34300 1.000 

1391/3 339 m2, Kálvin János utca 33900 1.000 

1391/4 417 m2, Kálvin János utca 41700 1.000 

3542/20 1271 m2, Gutenberg utca  508000 10.000 

3542/22 1270 m2, Gutenberg utca  254000 10.000 

3542/23 1271 m2, Gutenberg utca  508000 10.000 

3542/25 1271 m2, Gutenberg utca  254000 10.000 

3542/26 1270 m2, Gutenberg utca  254000 10.000 

3542/27 1270 m2, Gutenberg utca 254000 10.000 

3542/28 1271 m2, Gutenberg utca  254000 10.000 

5475 592 m2, Juhász Gy. utca 19. az épületet 

bontani kell 

400000 10.000 

5723 1066 m2, Polányi Máté u. 71. 640000 10.000 

6552 745 m2, Vadász u. 10. 50000 1.000 

6553 675 m2, Vadász u. 9. 50000 1.000 

6554 632 m2, Vadász u. 8. 50000 1.000 

6555 638 m2, Vadász u. 7. 50000 1.000 

6556 573 m2, Táncsics u. 19. 50000 1.000 

6557 514 m2, Táncsics u. 17. 50000 1.000 

6708 1053 m2, Fő út 90. 630000 10.000 

7507 1191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos ) 297000 10.000 

7523 1162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos ) 290000 10.000 

Apróhirdetés
Vásártéri ltp-en II. emeleti

1.5 szobás jó állapotú középsõ
lakás eladó! 
Érdeklõdni: 06 (70) 414-71 83

Egy fázisú terménydaráló
és egy üst üstházzal eladó. Érdek-
lõdni: 06 (30) 92-57-934

Gyomán, a Hunyadi u. 32/1.
szám alatti sátortetõs, összkom-
fortos, kétszobás ház eladó.
Irá nyár: 7 millió Ft. 
Érdeklõdni: 06 (20) 451-48-88

4 db autógumi 175/7013;
1 db íróasztal; 2 db fotel; 1 db
kishûtõ fagyasztóval; 1 db nõi fél-
verseny kerékpár; 1 db elektromos
robogó; 1 db háromszárnyú nagy -
ablak; 3 db kisablak; régi típusú
mobilokhoz töltõk 500,- Ft/db
eladó. Tel.: 06 (30) 507-5718

(Lakossági apróhirdetéseiket
egységesen 500 forintért közöl -
jük. Kérjük, hirdetésük szövegét
és díját juttassák el a szerkesz -
tõségünkbe: Gyomaendrõd, Sza -
badság tér 1.)

A Bethlen Gábor Szakképző
Iskola és Kollégium

FELNÕTTKÉPZÉSI AJÁNLAT
Gazdálkodók, mezõgazdasági vállalkozók részére

OKJ-s Ezüstkalászos gazda és Aranykalászos gazda
tanfolyamot hirdetünk- kedvezõ fizetési feltételekkel.

Jelentkezési határidõ: 2008. február 22.
Telefon/fax: 386-028

HASZNOS
INFORMÁCIÓK:
– Téves azon információ,

mely szerint bárki kérelem-
mel fordulhat az önkormány -
zathoz a hulladékszállítási díj
elengedése vagy mérséklése
miatt. Az önkormányzati ren-
delet szerint ugyanis a hulla -
dékszállítás díjából az része -
sülhet 50 százalékos kedvez -
ményben, aki az ingatlant
kizárólag egyedül lakja, és
amennyiben az egy fõre jutó
havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegé -
nek kétszeresét. Ez az összeg
jelenleg 28.500 forint. Tehát
az jogosult kérelmet benyúj-
tani az önkormányzathoz, aki
egyedülálló és a jövedelme
nem haladja meg az 57.000
forintot. A kérelemhez csa -
tolni kell a jövedelmi igazolást.

– Kérelmet nyújthat be
továbbá az is, aki az ingatla -
nát nem lakja, vagy az ingat-
lanon épület nem található,
és ott hulladék sem keletke -
zik. Az önkormányzati ren-
delet szerint egy ingatlan la -
katlan nak akkor tekinthetõ,
ha villa mosenergia-fogyasz -
tása nem éri el a havi 2 kW
telje sítményt. Erre vonatko -
zólag tehát a kérelemhez
csatolni kell az elektromos
számlát, vagy az elszámolás
másolatát.

– A zsákos szemétszállí -
tás alapvetõen a többlet hul-
la dékok elszállítását jelenti.
Azon ingatlanoknál, ahol i -
dõnként több hulladék kelet -
kezik, mint ami a rendel ke-
zésre álló kuka edénybe bele-
fér, ott lehetõség van feliratos
zsákot vásárolni. A zsák a
Gyo maközszolg Kft.-nél vá -
sá rolható meg, ennek ára tar-
talmazza az elszállítás és az

ártalmatlanítás költségét. A
zsák alapvetõen a kuka he -
lyettesítésére csak ott hasz -
nálható, ahol a kukás autó az
ingatlant nem tudja meg kö -
ze líteni (Pl.: földes utcák Ö -
regszõlõben). Ezeken a he  -
lye ken a zsák díja helyettesíti
a szemétszállítás díját, tehát
külön díjat fizetni nem kell.
A többi helyen a kuka hasz -
ná lata és a díj megfizetése
kö telezõ. A felirat nélküli zsá -
kokat nem szállítják el, a zok
kihelyezése miatt sza bály sér -
tési bírságot szabnak ki. 

– A kötelezõen megfize-
tendõ hulladékszállítási díj
mértékével kapcsolatban az
alábbiak érvényesek. Téves
azon információ, mely sze -
rint a Gyomaközszolg Kft.
a szállítás gyakoriságától
függetlenül le fogja szám-
lázni a teljes havi díjat. Az
elsõ negyedévben a szállítás
gyakoriságát nem tudja a
szolgáltató rögzíteni, ezért
ebben az idõszakban csak a
kötelezõen elõírt ürítést
számlázzák. A kötelezõ ürí -
tések gyakorisága õszi-téli i -
dõszakban (november-áp ri -
lis) havi egy alkalom, ta va -
szi-nyári idõszakban (má jus-
október) pedig közegész ség-
ügyi szempontok miatt két -
hetente egy alkalom. A von-
al kódos rendszer a második
negyedévben kerül beveze -
tésre, ekkortól a Gyoma -
köz szolg Kft. rögzíteni tud -
ja az ürítések számát, és ez
alapján fog számlázni. A
kö telezõ ürítési gyakorisá-
gok azonban ekkor is ér -
vényben maradnak.

– Az életvitelszerûen nem
lakott üdülõingatlan tulajdo -
nosa a hulladékszállítási köz -
szolgáltatást május 1. és ok  -
tó ber 31. napja között köteles

igénybe venni. A közszolgál-
tatási díj csak ezen idõszak-
ban igénybe vett közszolgál -
tatás után érvényesíthetõ.

– A társasházi és lakó -
telepi ingatlanok esetében a
szükséges kuka edények szá -
mát a lakók maguk határoz-
zák meg a lakások és a lakók
számának függvényében. A
hulladékszállítási díjat a kö -
zös képviselet útján a közös
költségek között kell megter-
vezni. A hulladékszállítás dí -
ja a használt kuka edények
száma alapján határozzák
meg. A kötelezõ ürítési gya -
ko riság és a zsákkal kapcso-
la tos rendelkezések itt is ér -
vényesek. Amennyiben a la -
kóépület közös képviselettel
nem rendelkezik, a tulajdo -
nosok maguk kötelesek gon-
doskodni a kuka edény biz -
tosításáról és a díj megfi ze -
tésérõl.

Járuljon hozzá Ön is
környezetünk védelméhez!

Tegye olcsóbbá saját és
településünk hulladékszál-
lítási költségeit!

Néhány hasznos informá-
cióval szeretnénk hozzájá -
rulni ahhoz, hogy átgondolt
hulladék elhelyezéssel Ön is
hozzájáruljon Gyomaendrõd
egyedülálló környezetének
védelméhez, és nem utolsó
sorban Önnek is olcsóbb le -
gyen a hulladékszállítás. E -
zért nem is kell olyan sokat
tenni.

Tudta-e, hogy...
Gyomaendrõdön évente

közel 5000 tonna települési
szilárd hulladék keletkezik.

(2006-ban 5177 tonna,
2007-ben 4272 tonna)

Tudta-e, hogy...
a szállításon felül az ár-

talmatlanított hulladék min-
den tonnájáért a város 5540
fo rintot fizet a telep üze mel-
 tetõjének.

Tudta-e, hogy...
a hulladéklerakó telepre

kiszállított hulladék mennyi -
ség közel fele hasznosítható
lenne.

Tudta-e, hogy...
a szelektíven gyûjtött

hasznosítható hulladékokat
ingyenesen fogadja be az ü -
zemeltetõ, csak a begyûjtést
kell megszervezni.

Tudja-e, hogy...
Ön mit tehet környe ze -

tünk védelmében.

VÁLOGASSUK
ÉS GYÛJTSÜK
SZELEKTÍVEN

HULLADÉKAINKAT!

A megvizsgált gyomaen-
drõdi hulladék összetétele a
következõ:
– Szerves hulladék: 30,7%
– Vegyes papír: 17,7%
– Üveghulladék: 2,0%
– Mûanyag hulladék:14,8%
– Fémhulladék: 3,4%
– Textilhulladék: 5,2%
– Építési törmelék: 0,9%
–  Inert (maradék, vegyes)

hulladék: 24,3%
– Veszélyes hulladék: 1,0%

Összesen: 100.0%

Hová helyezhetjük el
eze ket a hulladékokat in -
gyenesen?

– A szerves hulladék sze -
lektív gyûjtése jelenleg nem
megoldott a településen, a -
zonban az önkormányzat kis -
térségi KEOP pályázat kere -
tében tervezi a megvaló sí -
tását. Szelektív zöldhulladék
szállítójármûvet, kukákat és
komposztálókat vásárolná-
nak meg. Jelenleg azonban a
házi komposztálás minden
kertes ház esetében megold-
ható lenne. Komposztáló
kon ténerben (kereskedelmi
forgalomban is kapható),

vagy egyszerûen nyílt árok -
ban a zöldhulladékok felhal-
mozhatóak és földdel ke -
ver ve 1-2 év elteltével le -
bom lanak. Ezzel a szerves
hul ladékok több mint fele
komposztként hasznosulhat -
na. (Ingyenesen hasznosít ha -
tó így az összes hulladék kb.
20 százaléka.)

– A papír hulladékot (új -
ságok, könyvek, iratok) az
ut cákon kihelyezett szelektív
hulladékgyûjtõ konténerek-
ben ingyenesen ki lehet he -
lyezni. Ezt a hulladékot is -
mételten fel lehet használni
papír gyártására, míg a papír
elégetésével ezt a mennyi -
séget kivonjuk a körforgás-
ból, újabb erdõket kell ki vág-
ni a papírgyártás céljából. E -
gyes papírok azonban nem
hasznosíthatóak, ezek fõleg
csomagolási hulladékok, me -
lyek más egyéb anyaggal
van nak bevonva, például üdí -
tõs dobozok. (Ingyenesen
hasznosítható így az összes
hulladék kb. 10 százaléka.)

– Az üveg hulladékot
szin tén az utcákon kihelye -
zett szelektív hulladékgyûjtõ
konténerekben lehet ingye-
nesen kihelyezni. (Ingyenesen
hasznosítható így az összes
hulladék kb. 2 százaléka.)

– A mûanyag hulladékot
szintén az utcákon kihelye -
zett szelektív hulladékgyûjtõ
konténerekben lehet ingye-
ne sen kihelyezni. Egyes fla -
ko nok ugyanakkor nem hasz -
 nosíthatóak, a konténe rek fõ -
ként a PET palackok, fóliák
gyûjtésére szolgálnak. Kifeje -
zetten káros a vegyszeres fla -
konok kihelyezése, mivel a -
zok veszélyes hulladéknak
mi nõsülnek. (Ingyenesen hasz  -
nosítható így az összes hulladék
kb. 10 százaléka.)

– A fém hulladékot több
helyi vállalkozó is jogosult
átvenni és gyûjteni. Ezen hul-
ladék leadásáért pénzt kap -
hatunk, tehát nem a kukában
a helyük. (Ingyenesen hasz -
nosítható így az összes hul-

ladék kb. 3,4 százaléka.)
– A veszélyes hulladékok

igen sok kárt okoznak kör -
nye zetünkben. Melyek ezek
a hulladékok? A lakosságnál
képzõdõ veszélyes hulladé -
kok a következõk: szárazele-
mek, gombakkumulátorok,
savas akkumulátorok, lejárt
szavatosságú gyógyszerek,
fá radt olaj, fel nem használt
növényvédõ szerek és azok
göngyölegei, festék és lakk
maradványok, illetve ezek
göngyölegei, fénycsövek, el-
használt étolaj és zsír, fény -
képészeti vegyszerek. Ezek
leadására a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. telephelyén mûkö -
dõ hulladék udvarban van
lehetõség. Ezeket a lakos -
ságnál keletkezõ veszélyes
hulladékokat ott ingyenesen
le lehet adni. (Ingyenesen
hasz nosítható így az összes
hulladék kb. 1 százaléka.)

Hogyan teheti olcsóbbá
a hulladékszállítást?

Egy átlagos 3-4 fõs csa -
lád ban egy 120 literes kuka
egy átlagos héten várhatóan
megtelik. Figyelembe véve a
megjelölt kiválogatási ará -
nyo kat, egy család a 120 li -
teres kukájába kidobott
hul ladékának közel 50 száza-
lékát ingyenesen el tudná he -
lyezni szelektív gyûjtéssel. A
kukájába csak a maradék
hulladékot kellene belerakni,
melyet így elegendõ lenne
csak kéthetente kitenni. Ezzel
meg lehet spórolni a hul-
ladékszállítási díj felét, mivel
áprilistól a vonalkódos rend-
szer alapján mindenki az ü -
rítés alapján fizet. 

Miért nem teszünk így?
A választ Önök tudják, de

bízunk benne, hogy tájékoz-
tatónkkal sikerül hozzájárulni
a helyes út megtalálásához.

Gyomaendrõd, 2008.
január 28.

Polgármesteri Hivatal
Vá rosüzemeltetési és Va -
gyon  gazdálkodási Osztály

Köszönetnyilvánítás
„Nincs már holnap, ennyi volt az élet,

Emlékezzetek rá, s én szívetekben élek.
Én nem akartam meghalni, tragikusan ért a halál.
Nem búcsúztam el senkitõl,
Így elbúcsúzom mindenkitõl:
Isten veletek!”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ifj. Szabó Lajos, született
Gyo mán, balassagyarmati vállalkozó életének 46. évében, 2007.
november 25-én tragikus hírtelenséggel elhunyt. Temetése 2007.
december 4-én 14 órakor volt a balassagyarmati temetõben. Hálás
szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik ifj. Szabó Lajos te -
me tésen részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyá szunk -
ban osztoztak. Emléke örökre szívünkben él.

A gyászoló család Gyomaendrõdrõl.

A hulladékszállításról hitelesen
A hulladékszállítási díj bevezetését követõn számos információ kering a köztu-

datban, melyek az önkormányzati és szolgáltatói tájékoztatás félre ér telmezésébõl,
vagy a sajtó hírek pontatlanságából a dódtak. Ezen informáci ókat szeretnénk ponto -
sítani és segítséget nyújtani a lakosságnak a hulladékok helyes elhelyezésében.
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Ne segélyből, fizetésből éljünk Három befektető már
van, kettőt várnak 

Jövõre összesen 230 dolgozó
foglalkoztatását tervezik az ipari parkban

A park összterülete 40
hektár, a közmûvek nélküli,
hasznos alapterülete 32 hek -
tár. Az infrastruktúrát elsõ
ütemben 18,5 hektáron épí -
tették ki, elkészült az út-, víz-,
szennyvíz-, gáz-, elektromos
és telefonhálózat. Elsõnek 6
hektáros területen a logisz -
tikai és gabonatároló épült
meg 2005-ben. A Cívis Bau -
meister Kft. 0,9 hektáros te -
rületet vásárolt, és tavaly
kezdte el raklapok összeál-
lítását, mindkét cég 24-24
dolgozónak ad munkát. A
Cívis Baumeister Kft. még
tavaly újabb 1,4 hektáros
területet vásárolt, mert jö -
võre bõvíteni kívánja a ter-
melést. Tavaly egy 1,8 hek -
táros terület is gazdára talált.
Ezen a befektetõ ipari csar -
nok építését tervezi a Dél-al -
földi Operatív Program tá -
mo gatásával. Itt a könnyûi-
pari tevékenység 30-40 alka-
lmazottnak nyújtana megél -
hetést. Egy másik, szintén
könnyûiparral foglalkozó
cég helyben már 35 fõt fog -
lalkoztat, tevékenysége bõ -
ví  téséért szeretne betelepülni
az ipari parkba, és ott 2,4
hektáros területen 100 dol-
go zónak adna munkát. A
területre a Gyomaszolg Kft.
építené fel a csarnokot, és azt
tíz évre lízingelné a cég. Er -
rõl az elõszerzõdést már alá -
írták. Ha minden a legjobban
alakul, akkor 2009. elsõ fe -
lére az ipari park területén
összesen 230 fõt foglalkoz-
tatnak. Ez a mostani álla -
pothoz képest mintegy száz
új munkahelyet jelentene. 

– Egy ipari park bete le -
pítése hosszabb folyamat –
fogalmazta meg tapaszta-
latát Fábián Lajos – befek-
te tõket találni nagyon ne -

héz, mert az országban ösz-
szesen 178 ipari parkot tar-
ta nak számon. Ha valaki
ipari parkba fektet be, kü -
lönbözõ pályázatokon arra
támogatást nyerhet. A lehet-
séges befektetõket legin -
kább személyes kapcsolat
révén lehet megtalálni. Se -
gítséget jelentenek a Keres -
kedelmi és Iparkamara,
illet ve az ITD Hungary in-
for mációi. Kapcsolatban
kell lennünk a különbözõ
in gatlanközvetítõ cégekkel
is, ugyanis a külföldi befek-
tetõk ezeken keresztül ér -
dek lõdnek, és az ingatlan
közvetítõk javaslata alapján
döntenek a vásárlásról. 

A befektetõk számára
azért lehet vonzó Gyoma -
endrõd, mert – bár a közúti
köz lekedés az egész megyé -
ben katasztrofális – a vasút
komoly fejlesztés elõtt áll.
A közúti szállítás magas
költsége miatt a teherszállí -
tás jelentõs része vissza fog
kerülni a vasútra. Ebbõl a
szempontból a gyomaend -
rõdi ipari park a lehetõ leg -
jobb helyen, közvetlenül a
vasút mellett fekszik. 

– Mikor megépült az i pari
park, kezdetben több kritikát
kaptam azért, mert nem ér -
keztek a befektetõk. Azzal
tisztába kell lenni, hogy a
park kapujában a vállalkozók
nem állnak sorban. A bete -
lepüléshez idõ kell. Ha a ter-
veink valóra válnak, már –
230 fõt foglalkoztatva – öt
befektetõ lesz az ipari park-
ban, és ez már komoly ered-
ménynek számít. Ha nem
lenne ipari park, nem biztos,
hogy ezek a vállalkozók
Gyo maendrõdön települnek
le – fejezte be nyilatkozatát
az igazgató.

ipari park területén, azok már
megoldanák a város foglal -
koz tatási gondját. Jelenleg
há rom van, kettõ készül
bete lepülni, a bioetanolt elõ -
állító energiafarm lenne a ha-
todik, ha még két 50-60
dolgozót alkalmazó vállal -
kozás betele pülne, megol -
dódna a munka nél küliség
kérdése. 

– Az ipar mellett a
másik fon tos ágazat a vá -
rosban a tu risz tika. Ha a
fürdõt tovább fejlesztjük, ha
ismertebbé tesszük a vá -
rost, kí náljuk a rendez vé -
nyeit, akkor három-négy
éven belül ezzel újabb 80-
100 munkahelyet teremt -
hetünk a szolgáltatás terü -
 letén. Városunkban a falusi
turizmus is alacsony szin-
ten áll, fejlesztésével mun -
kahelyek jöhetnének létre. 

– Gyomaendrõdön nagy
hagyománnyal bír a mezõ -
gazdaság, sajnos egyre ke -
ve sebb embernek tud meg-
 él hetést nyújtani. Még min -
dig a hagyományos nö -
vénytermesztés az uralkodó,
ha né há nyan áttérnének
az ökogazdálkodásra, nagy
ké zi munkaigénye miatt több
la kost tarthatna el ez az
ágazat. 

A munkahelyteremtés nem önkormányzati feladat – jelentette ki kérdünkre Várfi
András, polgármester, majd hozzá tette – ugyanakkor, ha a képviselõ-testület jól
akarja feladatát ellátni, akkor fontosnak tartja, hogy a város lakói munkahellyel
rendelkezzenek, ellenkezõ esetben nagyon sokan élnek önkormányzati segélybõl.
Bár az önkormányzatnak nem feladata, de mégis mit tehet a munkahelyek teremtése
érdekében? – érdeklõdtünk Várfi Andrástól.   

Talán valamelyest csökkenhet
a munkanélküliség

A kirendeltség-vezetõ a
munkaadók elõtt kifejtette, a
KSH adatai alapján a régió -
ban nyilvántartott munkanél -
küliek aránya 7,8 százalék, ez
nem túl magas, ugyanakkor
beszédes az a szám, hogy az
aktív korú népesség fele sem
dolgozik, mindössze 48,3
szá zaléka foglalkoztatott, az
unió átlaga ennél lényegesen
magasabb. A régió területén
27 kirendeltség mûködik,
Bé kés megyében 9, a legú-
jabb a sarkadi kirendeltség,
ez január 1-én nyílt meg. A
munkaügyi központ célja az
volt, hogy mindegyik kistér -
ség rendelkezzen kirendelt-
séggel. A gyomaendrõdi ki -
rendeltség sajátos helyzetben
van, ugyanis Dévaványa és
Ecsegfalva a szeghalmi kis -
tér séghez tartozik, Gyoma -
endrõd és Hunya pedig janu -
ár 1-tõl a szarvasi kistér ség -
hez csatlakozott. 

A helyi jellemzõkrõl a
kirendeltség vezetõ elmond -
ta, hogy Gyomaendrõd és
kör zetében a regisztrált állás -
keresõknek csupán 2,3 száza-
léka végzett egyetemet vagy
fõiskolát, míg a megyében ez
az arány 3,39 százalék. Tehát
a diplomások aránya nálunk
jóval szerényebb, mint a me -
gyében. A szakmunkáskép -
zõt végzettek százaléka vi -
szont a mi térségünkben ma-

gasabb, tehát több szakmun -
kás áll rendelkezésre, bár
nyil ván ezek egy része ela -
vult szakmával bír. 

Tavaly december végén a
gyomaendrõdi kirendeltség
1576 álláskeresõt tartott nyil-
ván, közülük 450-en segéd-
munkás, 122-en takarítói ál -
lást kerestek.  Népszerû az e -
ladó, a felszolgáló munka, a
fémipari és textilipari foglal -
kozások, illetve az állatte -
nyésztõ és kõmûves szak -

mák. A tavalyi harmadik ne-
gyedéves felmérés szerint
1220 álláskeresõt tartottak
nyilván, télen ez a szám több
százzal is növekszik, és nyár
végére ismét csökken. Így az
álláskeresõk aránya Gyoma -
endrõdön 10 és 15 százalék
között mozog év közben, ez

magasabb az országos, a ré -
gi ós és a megyei átlagnál. A
gyomaendrõdi kirendeltségre
az a jellemzõ, hogy jelentõs
az álláskeresõk mozgása, kö -
zülük sokan elhelyezkednek,
de egy részük bizonyos idõ
után ismét visszakerül az ál-
lás keresõk rendszerébe. Épp
ezért viszonylag kevés a 12
hó napnál régebben regiszt -
ráltak aránya, még a 15 szá -
zalékot sem éri el, míg a ré -
gióban ez az arány meghal-
adja a 30 százalékot. 

Az elmúlt évben a ki -
ren deltség dolgozói össze-
sen 1723 állást tártak föl, a
korábbi évekhez viszo nyít -
va ez magas szám. És 1464
állás keresõt helyeztek el, ez
az összes regisztrált állás -
keresõ 44,4 százaléka, és a
régióban ez az egyik leg-
magasabb a rány. Az 1464
elhelyez kedett közül 536 fõ
részesült különbözõ támo-
gatásban. A támogatás le -
járta után három hónappal
az elhelyezkedettek 81
százaléka nem került vissza
az álláskeresõk nyilvántar -
tásába, ez is kimagasló e -
redménynek számít a ré -
 gi óban, a sorrendben követ -
kezõ arány 70 százalék kö -
rül van. Ez annak köszön -
hetõ, hogy a kirendeltség
munka társai a támogatás
megítélése elõtt igyekeznek

meggyõ zõdni arról, hogy
mennyire hosszú távú a tá-
mogatandó foglalkoztatás.

A kirendeltségek igye -
kez nek felmérni a munka -
erõ-piaci várakozást is.
Körzetünkben némi, csu -
pán 0 és 2 százalék közé
tehetõ bõ vülésre számít ha -
tunk, de mé gis biztató,
más hol – pél dául Móra-
halom körzetében – 4 szá -
za lé kos csökkenést prog -
nosz tizálnak. Miként a téli
idõszakban mindig, most is
csökken a foglalkoztatás,
jelentõs javulásra elsõ és
második negyedévben sem
számíthatunk, de 2008
szep  tember végére várha -
tóan nö vekszik a foglalkoz-
tatás az elmúlt év hasonló
idõszaká hoz képest.

A munkáltatói fórumon
elhangzott az is, hogy év e -
lejétõl kiemelt figyelemben
és támogatásban részesül a
megváltozott munka képes -
sé gûek foglalkoztatása. Az
errõl szóló, rehabilitációs
já radékra vonatkozó tör -
vényt tavaly fogadta el a
Par lament, és ez év elején
lé pett ha tályba. Ennek
meg   felelõen január elejétõl
új tb-ellátást vezettek be
azzal a céllal, hogy az érin-
tett személy mun kavégzõ
képességét hely reállítsák,
komplex rehabilitációs el -
járás keretében elõsegítsék
foglalkoztatását. A munka -
képesség megváltozásának
szakértõi vélemé nye zésére
egységes szakmai elveket
és módszertant dolgoztak
ki. Emellett nem az el ve -
szett, hanem a megma radt,
a fejleszthetõ képes sé gekre,
a rehabilitációs esélyekre
koncentrálnak.

Gyomaendrõdön az országos, a regionális és a megyei átlagnál magasabb a
munka nélkül lévõk aránya, annak ellenére, hogy a kirendeltség körzetében a
legkevesebb a 12 hónapja regisztrált tartós álláskeresõk aránya, illetve a nyilván-
tartott munkanélküliek között itt a legmagasabb az elhelyezkedettek százaléka –
tudhattuk meg Tímárné Buza Ilonától, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
gyomaendrõdi kirendeltségének vezetõjétõl a közelmúltban Gyomaendrõdön meg-
tartott munkáltatói fórumon.

Gyomaendrõd önkormányzata 2002 novembe rében
azzal a céllal hozta létre az ipari parkot, hogy befektetõk
idetelepí tésé vel munkahelyeket hozzon lét re. Az elmúlt
évek eredmé nyeirõl és a vár ható kilá tásokról faggattuk
Fábián Lajost, a Gyo maszolg Ipari Park Kft. igazgatóját. 

Fábián Lajos, ügyvezetô igazgató

Várfi András polgármester

Tímárné Buza Ilona,
kirendeltség-vezetô

– A költségvetési hiány
elkerülése érdekében az ön -
kor mányzat intézményeinél
kénytelen ésszerûbben gaz -
dálkodni, de ez a racionali zá -
lás nem mehet a mû ködtetés
rovására. Elõfordulhat, hogy
az átszervezés követ kez tében
önkormányzati mun kahelyek
szûnnek meg, de ugyanakkor
arra törekszünk, hogy Gyo -
maendrõdön minél keveseb -
ben legyenek munka nélkül.

Városunkban a munkanélkü -
liek száma 800-850 körül
mo zog, ahhoz, hogy õk ke -
nyér keresethez jussanak, o -
lyan feltételeket kell terem -
tenünk, hogy a vállalkozók i -
de jöjjenek. Ehhez természe -
tesen az kell, hogy a város -
ban nagyon jó legyen az in-
frastruktúra: az út-, a víz-, a
szennyvízhálózat, és termé -
szetesen megfelelõ marke -
tinggel ismertté, vonzóvá kell
tenni a várost. Azért is sokat
teszünk, hogy reklámjaink
valóban a város értékeit e -
meljék ki, hiszen célunk az,
hogy vállalkozók települje -
nek le, és pihenni vendégek
jöjjenek ide. Ha több vendég
fordulna meg a városban,
akkor a turisztika újabb mun -
kahelyeket teremtene. Tudo -
másul kell vennünk, hogy ma
már a fejlettebb országokban,
a gépesítettség miatt, nem a
termelés, hanem a szolgálta -

tás foglalkoztatja a legtöbb
em bert. Épp ezért lényeges-
nek tartjuk, hogy Gyoma-
end rõ dön a szolgáltatások
maga sabb színvonalra emel -
kedjenek. 

– A város száz százalékos
tulajdonosa a Gyomaszolg
Ipari Park Kft-nek, és a jó
gaz da gondosságával arra tö -
rekszünk, hogy az jól mû -
köd jön. A betelepülés érde -
kében minden együttmûkö -
dé si formára hajlandók va -
gyunk a vállalkozókkal. A
tárgyalások során a kölcsö -
nös elõnyöket szem elõtt tart -
va törekszünk a mege gye -
 zésre. Gyomaendrõd lakos -
ságát szorgalmas, munkasze -
retõ embereknek ismerik. Az
ipari tevékenységnek komoly
hagyománya van a városban,
bár nem biztos, hogy ezek a
hagyományos iparágak kel-
nek életre a jövõben. Ha
nyolc-tíz vállalkozás lenne az
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Körösmenti Alapfokú
Mû  vészetoktatási Intézmény
fenntartója a Körösmenti
Tánc együttes Alapítvány.
De zsõné Rau Katalin, ku-
ratóriumi elnök elmondta,
szervezetük 1999-ben hozta
létre a mûvészetoktatási in-
tézményét. Jelenleg két tan-
szakon: társastánc és néptánc
folyik a képzés, a tár sastánc -
ra megközelítõen 180, a nép-
táncra valamivel keve sebb,
140 tanuló jár. Bár az alapít -
ványnak a Sallai ut cában van
saját ingatlana – azt valami -
kor a Hazafias Népfront
hasz nálta –  de az olyan rossz
állapotban van, hogy iskola
céljára nem használható.
Ezért bérelt hely ségekben
oktatnak, jó részt a Katona
József Városi Mûvelõdési
Központban, illetve iskolai
tantermekben. 

– A minõsítés során a tár-
gyi, személyi feltételek
meglétét kellett bizonyíta-
niuk – magyarázta Dezsõné
Rau Katalin. – Mûvészeti
iskolában ma már csak olyan
pedagógus taníthat, aki mû -
vészeti fõiskolai és pedagó-
gusi képesítéssel egyaránt
rendelkezik. Például egy
hege dûtanárnak el kell vé -
gez nie a zeneakadémiát, és
tanári képesítést is szereznie
kell hozzá. Az igazán nagy
feladat nyáron a dokumen-
tum elkészítése volt. Ezt
követõen õsszel a helyszínen

megnézték, hogy tényleg ott
és úgy folyik az oktatás,
ahogy azt leírtuk.   

A kuratóriumi elnök sze -
rint nagyon örülnek a kiváló
minõsítésnek, de igazából
nem tudják, hogy az mire
lesz jó. A normatívát akkor is
megkapnák, ha nem kiválóra
minõsítették volna õket. Ál-
lítólag majd elkülönített pén-
zalapokra pályázhatnak.

– Nagyon igazságtalan-
nak tartom, hogy így megkü -
lönböztetik a mûvészeti ok ta-
tásban résztvevõ gyoma end -
rõdi gyerekeket – jelentette
ki a kuratóriumi elnök. – Aki
az önkormányzat által fen-
ntartott intézménybe íratja be
a gyermekét, az használhatja
az önkormányzat épü letét,
míg aki az alapítványi isko -
lá ban látja megoldottnak
gyer  meke fejlõdését, annak
ez nem jár. Mi az állami költ-
ségvetésbõl csak a fejkvótát
kapjuk, azon felül minden
fillért magunk teremtünk elõ,
és mindenért fizetnünk kell.
Ez nagy feladat számunkra,
és eddig minden évet
veszteség nélkül zártunk. 

Dezsõné Rau Katalin sze-
rint a két mûvészeti intéz -
mény valamilyen formá ban
va ló összevonása ésszerû
meg  oldásnak tûnne, ugyanis
akkor egy intézményen belül
csökkennének az egy tanu ló -
ra jutó állandó költségek,
ugya nis nem kellene két i -

gaz gató, két takarítónõ és így
tovább. Tehát lényegesen
gaz daságosabbá válna a mû -
vészeti okta tás. Sajnos, ma
már az okta tásban sem lehet
elte kin teni a gazdaságosság -
tól, ugya nis a 2005/2006-os
tanévben a néptáncoktatásra
tanulón ként még 57 ezer fo -
rint álla mi normatíva járt, rá
egy esz -
tendõre csak 40 ezer és az

idei tanévre már csupán 20
ezer. Közben növekedtek az
energiaárak és a bérek. A
kevesebb pénzbõl csak úgy
tudtak kijönni, hogy csopor-

tokat vontak össze, létszámot
csökkentettek.    

– Az a szívfájdalmam,
hogy még azt a kevés en-
ergiánkat is szétforgácsoljuk.
Mikor egyre kevesebb az ál-
lami normatíva és a költ-
ségtérítés bevezetése miatt a
szülõk egyre kevesebb gye -
reket íratnak be mûvészeti
oktatásra, nem kellene az
ener giánkat szétforgácsolni,
ha nem egy intézménybe kel-
lene koncentrálni a pénzeket
és az eszközöket – fejezte be
nyilatkozatát a kuratóriumi
elnök.

Az új igazgató elmond ta,
gyermekkora óta vonzó dik a
könyvekhez. A család ha -
von ta rendszeresen járt a
köny ves boltba, és mindenki
vá laszthatott magának köny -
vet. Édesanyja a könyvtárba
is el vitte. Születésnapra, név-
nap ra, karácsonyra könyvet
kap tak. A gyermekkorában
ka pott könyveket ma is nagy
becsben tartja. Dinyáné Bán -
fi Ibolya 1994-ben került
a könyvtárba, rögtön elkezd -
te a két és fél éves könyv -
táros asszisztensi képzést,
akkor úgy tudták, az felsõ-
fokú ké pesítést ad, ebben
csalódniuk kellett, de a hagy-
omá nyos könyvtárosi mun -
kát na  gyon jól megtaní -
tották. Ez után már könnyû
volt a fõ is kolát elvé geznie,

ott csak az in formati ka jelen-
tett számára újat. 

– Tavaly decemberben
ke rültem ide megbízott igaz-
gatóként – hallhattuk az igaz-
gatótól. – Komoly szakmai
kihívások állnak elõttünk.
A könyvek nyilvántartását,
köl csönzését számítógépre
visszük. Integrált könyvtári
rend szert foguk alkalmazni,
ez azt jelenti, hogy az állo -
mányt elõször fölvisszük a
gépre, majd ugyanebben a
rendszerben mûködik a köl-
csönzés is. Így a gépbõl azon-
nal tudjuk, hogy melyik
könyv hol van. Ha ez elké -
szül, föl tesszük az internetre,
és ak kor az olvasók otthon
meg tud ják nézni, hogy a ke -
resett könyv megvan-e a
könyv tá runk ban, és épp köl -

csö nöz hetõ-e. Ha nem, akkor
a köny vet elõjegyezheti, ké -
sõbb a köl  csönzési idõt meg
is hosszabbíthatja. Ez igen
nagy mun ka, elvégzéséhez
lega lább há rom esztendõ
szük  séges. Az állomány kö -
zel negy ven ezer darabból áll,
most ke rül a tes tület elé a se-
lejte zési kérel mük. Rend -
szer  vál tás után mind egyik

könyv  tárnak el kellett volna
végez nie a selej te zést, hogy
meg sza badul ja nak a régi ide-
oló giát képvise lõ könyvek-
tõl. A könyvtáros szakma
sze rint az ismeretterjesztõ
könyvek ma már 10-15 év
alatt elavulnak, tovább azo -
kat nem lehet állományba
tartani. Az épület könyvtár
céljára nem megfe le lõ, e -
lõny telen a fekvése, így az
sö tét. Nem megfelelõ a belsõ
elren dezése, zegzugos. Az e -
gész hátsó rész megrogyott,
azt le kellene bontani, és újat
épí teni helyette. Újra kellene
sze relni a fûtést és a világí -
tást. Tisztasági mesze lés utol -
jára 1994-ben volt. Elgon-
dol kodtató, hogy az épü letet
ér de mes-e felújítani, mert na  -
gyon sokba kerülne. Az ide  -

á lis talán az lenne, ha a
könyv  tár új helyet kapna.
Errõl a képviselõ-testületnek
kell döntenie. 

– Kiderült, hogy a ké -
mény életveszélyes – sorolta
tovább a gondokat az igaz-
gató. – Nem érvényes a mun -
kavédelmi, illetve a tûzvédel -
mi szabályzat, nincs munka-
helyi kockázatfelmérés. Nem
megfelelõ a WC, gyakorlati-
lag nincs a könyvtárosoknak
étkezõjük, szociális helyisé -
gük. A raktárunk kicsi és zsú-
folt. Ebbõl látható, hogy hi -
hetetlen sok munka vár ránk.
A régi elmaradások miatt a
városi könyvtár jelenleg nem
tudja azokat a szolgáltatá-
sokat nyújtani, amelyek
2008-ban elvárhatóak lenné -
nek – jelentette ki Dinyáné
Bánfi Ibolya.  

A szakma álláspontja a
szerint továbbra is van lét jo-
gosultsága a hagyomá nyos
könyveknek. Ma már az in-
terneten minden információ
megtalálható, de hogy azon
az olvasó a szá mára fonto sat
gyorsan megtalálja és fõleg
megbízható forrásból, ez a
könyvtárosok feladata. 

Kell-e két művészeti iskola Gyomaendrődön?
Egyre kevesebb az állami normatíva és a tanuló

Programajánló

A minősítés sikerült,
de csak áldozatokkal

Könyvtár: felújítani vagy
költözni?

Új igazgató: Dinyáné Bánfi Ibolya

Az alapfokú mûvészetoktatási intézményeket arra
kötelezték, hogy 2008. január 1-ig a Szakmai Minõsítõ
Testület minõsítse õket, ezt követõen csak ezzel a
feltétellel kaphatják meg az állami normatívát.
A nyáron elõminõsítésen kellett átesniük, ha valaki
ekkor még nem tudta teljesíteni a feltételeket, késõbb
pótolhatta. Szeptember és október hónapban pedig
a helyszínen a tényleges ellenõrzést végezték el. 

Városi Alapfokú Mûvé szet  oktatási Intézmény is ki -
váló minõsítést kapott. Még 2002-ben született meg az
Ok tatási Minisztérium rendelete, mely szerint a szak-
tárca által fenntartott mûvé  szeti iskolákat minõsíteni
kell. Így az intéz ményeknek volt idejük arra, hogy
megfe leljenek az elõírt személyi és tárgyi feltéte lek nek.
Tény, hogy az utóbbi idõk ben elszaporodtak a mûvé -
szeti is ko lák. Sajnos, néhányan eb bõl próbáltak meg -
gazda god ni, oly módon, hogy a mûvé szeti oktatás
csupán papíron léte zett.

Dinyáné Bánfi Ibolyát január 1-tõl nevezte ki az
önkormányzat a városi könyvtár igazgatójává. Eddigi
szakmai életútjáról kérdeztük, illetve arról, új meg-
bízatása milyen feladatokkal jár.

A népi tánc mindig népszerû

A Katona József Mû ve lõdési Központ prog ramjai: február 9-én,
szom ba ton sváb batyus bál, február 14-én, csütörtökön 9 órától egészség-
megõrzõ szû rõ vizsgálat. Az arteriográf-érvizsgálat megóvhatja Önt a korai szív-
infarktustól! Érdeklõdés, bejelentkezés: 06/20/806-7106.

Az Endrõdi Közösségi Ház programjai: minden hétfõn 19 és 21 óra
között jóga. Minden hétfõn és szerdán 12 és 13 óra között gyógytorna. (Ehhez
beutaló szükséges.) Február 23-án 18 órától Öregek bálja, március 8-án 18 órától
az Endrõdi Gazdakör vacsorája.

A Városi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény programja: 20008.
február 19-én, csütörtökön 17 órától a Zenés esték – rendezvénysorozat
keretében hangverseny a városháza dísztermében. Közremûködik: Vozár Már-
ton Krisztián zongorán és Katona Tiborné fuvolán.

(A programokat minden hó 20-áig a hirmondo@gyomaendrod.hu címre kérjük.)

– Az elsõ fordulóban ta -
valy március végéig be kel-
lett nyújtanunk a dokumen -
tumokat, melyek igazolták,
hogy mibõl és hogyan mû -
ködünk – magyarázta Ho -
lubné Hunya Anikó, igaz -
gató. –  Ebben dokumentu-
mainkat szakképzettség hi-
á nya miatt nem fogadták el,
így több szakot meg kellett
szüntetnünk. Így ma már
nincs társastánc, modern
tánc, modern kortárstánc. A
szín- és bábmûvészetbõl
megszûnt a bábmûvészet.
Õsszel került sor a helyszíni
ellenõrzésre, minden tan-
szakon órát is látogattak. 

Tehát a minõsítés alapo -
san leszûkítette az iskola
pro filját. Maradt a zeneok-
ta tás, a képzõmûvészet, a
ba lett és a dráma tanszak.
Ez jelentõs létszámcsök -
ken tést hozott magával. Ta -
valy még 515 tanulót oktat -
tak, az idei tanévet 291 gye -
rekkel indították. Bár a mi-
nõsítés megszerzése jelen-
tõs áldozatokkal járt, de
csak így maradhatott meg
az intézmény, január elejé -
tõl csak ezzel juthatnak
hozzá a teljes állami norma -
tívához.

A nehézségek ellenére a
növendékek nagyon szép e -
redményeket érnek el. Pél -
dául Cserenyecz Dóra gitá -
ros, Szabó Mária növen-
déke tavaly nyáron Szabad-
kán, nemzetközi gitárverse -
nyen második helyezést ért

el, majd Kijevben hasonló
versenyen a közönségdíjat
érdemelte ki, majd év végén
Minszkben elsõ helyzet lett.
Márciusban pedig Erdély-
ben egy nemzetközi verse -
nyen vesz majd részt. Már
több évre visszanyúló ha -
go mány, hogy a „Hallható
hang” Alapítvány támoga -
tására vacsorát tartanak, er -
re ez évben március 15-én
ke rül sor a Körös étterem-
ben. Mindig fontosnak tar-
tották, hogy a városi ünnep -
sé geken növendé keik kel
részt vegyenek. Tavas szal
indít ják a Zenés esték –
sorozatot, ennek a város há -
za díszterme ad otthont.
A bõ órás hangversenyek -
kel igyekez nek a gyoma -
end  rõdi zenei életet fölpezs -
dí teni. Február 19-én, csü -
törtökön 17 órá tól Vozár
Márton Krisztián zongorán
és Katona Tibor né fuvolán
ad koncertet.

– A keleti régió kistele -
pü lésein a gyerekeknek ke -
vés lehetõségük van arra,
hogy képességeiket kibon-
takoztassák, ezért itt foko-
zottan szükség van mûvé -
szeti oktatásra. Hogy a mai,
kedvezõtlen körülmények
kö zött a két intézmény fenn -
maradhasson, ezeket egy
kéz be kell venni. Kérdés az,
miként lehet ezt úgy meg-
tenni, hogy senkinek se sé -
rüljenek az érdekei? – fej  -
tette ki véleményét Ho lub -
né Hunya Anikó.

A Hídknap Faipari Kft.

Gyomaendrőd, Lévai út 21. sz.
Tel: 66/386-694, 30/9531-355

Bérbeadásra kínál, 50 cm széles 160 fm fémzsalut, 25 Ft/fm+áa/-nap.
• Eladásra kínál 4 cm vtg. Porán bontott hõszigetelõ anyagot, 200 Ft/m2+áfa.
• Vállalja egyedi bútorok, nyílászárók, kerítések, egyéb faipari termékek
gyártását. • A tavaszi fametszésbõl kévébe kötött gallyat befogadjuk
a telepünkre, hétfõtõl-péntekig, 07.00–16.00-ig, vagy elõre leegyeztetett
idõp ontban.
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Az egyesület legnagyobb
támogatója az önkormányzat.
A sportalapból tavaly 2,9
mil lió forintot kaptak mû -
köd tetésre, és 500 ezer forin-
tot a város tulajdonában lévõ
sportpálya fenntartására. Ta -
valy megközelítõen 6,2 mil-
lió forintból gazdálkodtak. A
fennmaradó összeget részben
pályázat útján szedték össze
a Nemzeti Civil Alapprog -
ramtól, a Wesselényi Miklós
Közalapítványtól, az 1 száza-
lékos felajánlásokból, vala -
mint a belépõjegyek, bérle  -
tek, tagdíjak árából, illetve a
szponzori felajánlásokból. A
vállalkozók egyre nehezeb -
ben adakoznak sportcélra, hi -
szen az országos gondok õ -
ket is sújtják. Mikor még
mûködött az Enci, illetve
meg éltek az abból kinõtt vál-
lal kozások, addig könnyebb
volt az egyesület helyzete is.
A Népligetben két nagymé -
retû sportpályával rendelkez -
nek, az egyik villanyvilágí -
tással ellátott. Ezen túl van
egy kisebb edzõpályájuk is,
ezt elsõsorban a téli idõszak-
ban használják. A sportolók
négy öltözõt, bírói öltözõt és
szertárt használnak. 

A labdarúgó csapatban
ta lálható jó képességû fiata -
lok, mivel a városban két
csa pat is mûködik, ezért ke -
vés a játékosuk, így kény -
telek voltak néhány posztra
vidékrõl igazolni. A húszas

keretben 13-14 játékos ha -
zai, mellettük 6-7 vidéki
lab darúgóval kénytelenek
megerõsíteni a csapatot. A
helyiek jellemzõen fiatalok,
18-25 év körüliek, a vidé -
kiek 30-35 éves rutinosabb
labdarúgók. A helybeli fia -
ta lok elfogadják a tapasztal -
tabb játékosok véleményét,
az idõsebbek is elfogadják
a fiatalabbakat, korosztályi
ellentét nem tapasztalható
az öltözõben. 

Az egyesület hat korosz -
tályban mûködtet csapato -
kat. A legfiatalabbak hét
é ve sek, összesen 110-115
igazolt játékosuk van. A fel -
nõtt csapat edzõje Kiss Lás-
zló, õ UEFA B licenccel
rendelkezik. Az ifjúsági és
serdülõ csapatot Gál István,
UEFA B licences edzõ irá -
nyítja. A fiatalabbak felké -
szí tését is õ dirigálja, mun -
ká ját sportot kedvelõ szülõk
segítik. A 7-11 éves korosz -
tály úgynevezett kis körzeti
tornákon szerepel. A felnõtt
és az ifi csapattal a megyei
II. osztályban vesznek részt,
a serdülõ csapat pedig a
szeg halmi körzeti bajnok-
ságban indul. 

A sportegyesület vezetõ -
sége az õszi szezonban azt
vár ta a felnõtt csapattól,
hogy az elsõ öt hely valame-
lyikét szerezze meg. Hato -
di kok lettek, de csupán gól -
különbséggel maradtak le az
ötödik helyrõl. Az ifjúsági
csapat 2. helyen zárta az õ -
szi szezont, és egy ponttal
maradt le az éllovas Békés -
csa bai MÁV-tól. Ez biztató
a jövõre nézve. A serdülõ
csa pat jelenleg a 7. helyen
áll a szeghalmi csoportban. 

Reményeik szerint a tava -
szi szezonra együtt tudják
tar tani a meglévõ csapatot,
erre minden esélyük megvan,
ugyanis a kapusukon kívül
senki sem jelezte távozási
szándékát. Õ családi okok
mi att nem tudja vállalni a
tavaszi szezont. Ezért kapust
kell igazolniuk, illetve a csa -
tár poszton szeretnének erõsí -
teni. Az õsszel helyzetekig
eljutott a csapat, csak az nem
volt, aki azokat berúgja. A
tavaszi szezonra az egyesület
vezetõségének az a célja,
hogy visszacsalogassa azokat
a saját nevelésû fiatalokat,
akik az elmúlt években tanul-

mányaik miatt elkerültek a
városból. Tudatában vannak
annak, hogy nem egyszerû a
egyetem, fõiskola mellett
hét végeken versenyszerûen
sportolni. Szeretnének meg-
nyerni 4-5 olyan fiatalt, aki
újra a csapat rendelkezése
áll nának, és így csupán négy-
öt tapasztalt vidéki játékost
kellene igazolniuk.  

A tavaszi szezonra janu ár
29-én kezdték el a felkészü -
lést, a bajnokság március 15-
én indul. Heti két edzéssel
készülnek a szezonra, és
mind a hat hétvégén edzõ -
meccset játszanak. Az egye -
sület eredeti célkitûzésén
nem változtatott, továbbra is
az elsõ öt hely valamelyi -
kére várják a csapatot. Az if -
júsági csapattól pedig dobo -
gós helyezést remélnek. Ha
sikerül az elkerült labdarú -
gókat visszacsábítani, akkor
az elkövetkezõ években sze -
retetnének újra visszakerülni
a megyei I. osztályba, hiszen
a 2000-es évek elején a NB
II-ben is futballoztak, majd
hosszabb ideig az NB III-
ban. Most hosszabb távon a
stabil megyei I. osztályú csa -
pat létrehozása a céljuk.

Fülöp Zoltán megfogal-
ma zása szerint a fél megye
Gyomaendrõdön nevet, hogy
két csapata van a városnak,
és az egyesülésrõl képtelenek
megegyezni. Minkét város-
rész csapatának megvannak a
maguk eredményei, hagyo -
mányai. Mindkét félnek tu-
do másul kellene vennie,
hogy az egyesülés kölcsönös
engedményekkel jár. Tavaly
tavasszal azért bukott meg az
egyesülési kísérlet, mert a fe -
lek nem tudtak olyan felté te -
leket kínálni, amelyet mind -
 két csapat szurkolótábora el -
fogadott volna. Amikor eljut-
nak arra a szintre, hogy
mindkét egyesület vezetõsé -
ge, szurkolói ezeket a komp -
romisszumokat elfogadják,
akkor lesz a városnak egy
labdarúgó csapata. Mivel a
józan ész ezt diktálja, vélhe -
tõen elõbb-utóbb mindenki
kész lesz a kölcsönös enged-
ményekre, és akkor egy-két
é ven belül a közös csapat ké -
pes lesz megnyerni a megyei
I. osztály bajnokságát. A vá -
ros el tudna tartani egy kö -
zépszintû NB III-as csapatot.

A Gyomaendrõdi Vá -
ro si Sportegyesület labda -
rú gó-csapata a megyei II.
osztályban küzd a ponto -
kért. Egy-egy hazai mér -
kõzésükre átlagban 150-
160 nézõ kíváncsi. Az
egye sület helyzetérõl, a ta -
vaszi szezonra való felké -
szülésükrõl Fülöp Zoltán,
elnök tájékoztatta a Gyo -
maendrõdi Hírmondót.

Hazahívják az elkerült fiatalokat
Hosszú távú céljuk a megyei I. osztály

A tavaszi szezonra való
felkészülésrõl és a tervekrõl
Szabados Ferencet, a Gyo -
maendrõdi Futball club el-
nökét kérdeztük. Kifejtette,
labdarúgó csapatuk a megyei
I. osztályban küzd. A klub é -
ves költségvetése 8 millió fo -
rint körül mozog. Tavaly az
ön kormányzat sportalapjából
3 millió 750 ezer forint támo-
gatást kaptak. A hazai mér -
kõ zéseket 300-400 sportbarát
tekinti meg, a jegyeladás 1
mil lió körüli bevételt hoz. A
különbözetet, a költségve té -
sük majd felét a helyi vál-
lal  ko zók, szponzorok adják
ös sze. Az egyesület az Er -
zsé bet ligeti sportkomplexu-
mot használja, ez az önkor -

mány zati tulajdona, és az
egyesület kezeli. Itt található
egy nagy füves pálya vil-
lanyvilágítással, egy salakos
kis pálya, öltözõ, sportbüfé
és társalgó. A villanyvilágítás
lehetõvé teszi, hogy a játé -
ko sok a napi munka után
edzenek. 

A felnõtt csapat keretét
zömében helyi fiatalok al -
kotják, 10-12 játékos még
csak 18-22 éves, 5-6-an már
tapasztaltabbak, õk 22-26
évesek, és 6-8 játékos 26 év
fölötti, õk képviselik a rutint.
Közülük kettõ vidéki. Ez az
összetétel ideálisnak mond-
ható. Az erõteljes fiatalítás
most meglátszik a csapat
helyezésén, de ha a fiatalok
beépülnek, rájuk építve hosz -
szú távra adott lesz a játékos
keret. A gyomaendrõdi fia-
ta lok mellé csupán egy-két
posztra kell erõsíteniük vi -
dék rõl. A megyei I. osztály-
ban különbözõ korosztályban
összesen nyolc csapatot kell
fönntartaniuk, a legkisebbek
hét évesek. Az egyesület ösz-
sze sen 140 igazolt labda rú -
góval rendelkezik. Tehát el -
mondható, hogy Gyomaend -
rõdön a labdarúgásnak ko-
moly bázisa van. Minden ko -
rosztállyal UEFA B vagy C
licenccel rendelkezõ képzett
edzõk foglalkoznak, össze-
sen öten.

A csapat az õszi idényben
– egy nagyobb sérülési hul-
lám miatt – a vártnál gyen -
gébben teljesített. A sérü lése-
ket annak tulajdonítják, hogy
a játékosok nem megfelelõen
látogatták az edzéseket, és
így a mérkõzések hajrájára
már elfáradtak. A bajnokság
megkezdése elõtt az elsõ
nyolc hely valamelyikének
meg szerzését tûzték ki ma -
guk elé, és az õszi idényt a
13. helyen zárták. Az elnök-
ség tavaszra nem módosí-
totta az elvárását, továbbra is
mini mum a 8. hely megszer -
zése a cél.

Az õszi és a tavaszi sze-
zon között minimális válto -
zás lesz a keretben. Távo zá-
si szándékát senki sem je lez -

te, és csupán néhány hi ány-
posztra szeretnének új já té -
ko sokat igazolni. A csa társort
Czakó Lászlóval erõ sítik, aki
angliai munkájá ból vissza-
tért. Két fiatalt: egy csatárt és
egy középpályást igazolnak
Mezõtúrról. Továb bá várha -
tó, hogy a Bu dapesti Vasas-
ból érkezik egy utánpótlás
ko rú, helyi származású ka -
pus. A télen edzõt cserélt az
egyesület. A tavaszi felké -
szülést már a mezõtúri UEFA
B licenccel rendelkezõ Er -
dõsi Gyula ve zényli. Január
14-én kezdték el a munkát
heti négy foglalkozással, eb -
bõl három szabadtéri, egyet
pedig a városi sportcsarnok-
ban tartanak. Január végétõl
nyolc-tíz barátságos mérkõ -
zéssel készülnek a bajnoki
for dulókra.  A bajnokságot
már cius 15-én Mezõberény-
ben kezdik. 

Hosszabb távon is a he lyi
fiatalokat szeretnének beé -
píteni a csapatba. Táv la ti ter-
vükben rájuk kívánják épí -
teni az NB III-as csapatot.
Mi vel a romló gazda sági
hely zet miatt a vállal kozók
egyre kevesebbet tud nak ál-
dozni a sportra, így a fel jutás
csakis a két labdarúgó egye -
sület egye sü lé sével tart ható
reális célnak, csakis így ké -
pezhetõ megfelelõ anyagi
bázis. A fúzió legalább egy
évtizede té ma a városban, de
komolyan elõször csak az el -
múlt esztendõben vetõdött
föl. Az elvi egyetértés meg-
volt, hogy egyesülnie kell a
két csapatnak, mert csak így
reális az NB III-ba való fel -
jutás, de a részletkérdésekben
már nem sikerült meg egyez -
niük, így például ab ban, hogy
melyik pályán tartsák a mér -
kõzéseket. Te hát egyelõre
nincs egyesség.

Bár a magyar labda -
rúgás színvonala az utó b -
bi évtizedekben a mély -
be süllyedt, még mindig
népszerû ez a csodálatos
labdajáték. A város két
sportegyesületében mint-
egy 250-en igazolt labda -
rúgó focizik, és legalább
fél ezren rendszeresen ki-
járnak a mérkõzésekre. A
város jelenleg két csapa -
tával a megyei I. és II. osz -
tályban képviselteti ma -
gát. Bár abban mindenki
egyetért, hogy Gyomaend -
rõd megérdemelné az NB
III-as labdarúgást, és ez a
célkitûzés egyesülés után
reális is – így megfelelõ já -
tékos keret és anyagi alap
állna rendelkezésre – de a
cél érdekében nem min-
denki hajlandó a kompro-
misszumra. Legalább is
egyelõre …     

Az első nyolcba várják a csapatot
Hosszú távon helyi fiatalokra építenek

FELKÉRÉS
Kérjük, hogy az

ÖREGSZÕLÕI
GYERMEKEKÉRT

ALAPÍTVÁNYT
személyi jövedele-

madója 1 százalékával
támogatni szíveskedjék.

AZ ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMA:

18376184-1-04

KÖSZÖNET
az 1 százalékért!

A Gyomaendrõdi Vá -
rosi Sportegyesület kö -
szö ni mindazoknak, akik
a dó juk 1 százalékával
2007. évben is támo gat-
ták az sportegyesületet.
A kapott támogatás
68229 FORINT. Ezen
összeg az utánpótlás csa -
pata ink versenyre tör té -
nõ utazta tá sára lett
for dítva.

Várjuk a 2008. évi
adó juk 1 százalékát is.

ADÓSZÁMUNK:

18370827-1-04.
Gyomaendrõdi VSE elnöksége

M E G H Í V Ó
Gyomaendrõd Német Kisebbségi Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2008. február 9-én 19 órakor

a Katona József Mûvelõdési Központban
megrendezésre kerülõ

BATYUS SVÁB BÁLRA. 
Jegyek és asztalfoglalás csak elõvételben
a készlet erejéig a 06 (20) 439-19-77-es

telefonszámon (Gschwindt Mónika).
Zene: Baranya Sramli, Véméndrõl

Belépõjegy: 1000 Ft • Mindenkit Szeretettel várunk!

Korrepetálás, felzárkózta -
tás, magánórák, egyéni fej lesz -
tõ foglalkozások; másnapra,
dol gozatokra, versenyekre va -
ló felkészí tés; tantárgy spe ci-
fikus jártasságok, készsé gek,
ké pes ségek (pl.: fogal mazási
tevékenység, helyes írás, szö -
vegér tés, matema tikai algorit-
musok elsajátí tása stb.) fej-
 lesztése, tehetséggondozás ál-
ta lános is kolásoknak.

Egyéb lehetõségek:
– új, hatékonyabb tanu lási

stratégiák, módszerek elsajátí -
tása

– tanulási problémákkal
küsz ködõ gyerekek felzárkózta -
tása (figyelem, emlékezet, gon -
dolkodás fejlesztése)

– középiskolai felvételi
meg alapozása, elõkészítése

– mindennapos felkészítés a
másnapi órákra, dolgozatok ra,
számonkérésekre

Minden felszerelés ingyen
biztosított. Iskolai dolgozat-
lapok, versenytesztek megren-
delhetõk. Rövid idõn belül az
iskolai teljesítmény ugrásszerû
javulása érhetõ el. Cél a kitûnõ
bizonyítvány, tanulmányi ver se -
nyeken való eredményes rész -
vétel. 3-5 fõs tanulói csopor tok
létrehozása érdekében egy osz -
tályba, évfolyamra járó, hasonló
vagy azonos tantárgyi problé -
mákkal rendelkezõ tanu lók je-
lent kezését várom. Minden ta -
nulni és tudni vágyó di ákot sze -
re tettel várok.

ÉRDEKLÕDNI: 285-141
(az esti órákban); 06 (30) 856-
32-18; 06 (70) 322-36-64

Tisztelt Szülők!
Személyre szabott oktatás!
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A judósok országos dobogós
helyezésekben bíznak

Garai János 65 évesen újabb országos bajnoki címre készül

Régi ízek nyomában
Sütõtanfolyam az Endrõdi Tájházban

– A gyomai gimnázium-
ban tanultam, ott akkor kiala -
kult egy csapat, amely érdek -
lõdött a dzsúdó iránt. Meg -
közelítõen húszan voltunk.
Egy edzést Békéscsabáról a
néhai Takács Zsigmond, a
Bé késcsabai Dózsa edzõje
tartott, a másik edzésen pedig
útmutatása alapján végeztük
el a kijelölt munkát. Békés
megyében Takács Zsigmond
honosította meg a dzsúdót,
több válogatott versenyzõt
nevelt föl.

– A klub vezetõedzõje
Var ga István. A versenyek e -
lõtt én tanítom meg a gye -
rekeket az esésekre, az a lap-
vetõ dobásokra, illetve ver -
senyekre járok velük. Jelen-
leg 11 korcsoportban 20 ver -
senyzõje van a klubnak. Ver-
senyezni csak tíz évtõl lehet,
hatan még csak nyolcé ve sek,
az edzéseken õk is részt vesz-
nek, számukra külön tor nákat
szer veznek. Álta lá ban a ne -
mek aránya megosz lik, de
most a szebbik nem csu pán
Ko  vács Adriennel képvi sel-
teti magát. Ô ceglédi, ott is
ver senyzett, jelenleg a gimi
rendészeti osztályába jár, így
most nálunk verse nyez. A

versenyzõk mellett többen
hobbiból, szabadidejükben û -
zik ezt a sportágat, illetve ed -
zé seinken a gimná zium ren -
dészeti tagozatának diákjai is
részt vesznek.

– A Közép-Magyaror szá -
gi Régió versenyein veszünk
részt, harminc egyesület tagja
ennek a régiónak. Tavasszal
a régiós versenyekre járunk,
nyáron és õsszel pedig a
magyar bajnokságokra. Mi is

rendezünk régiós verse ny -
eket, korábban szerveztünk
országost is, de ez utóbbi
nagyon költséges megköze -
lí tõen 200 ezer forintba ke rül.
Legutóbb öt éve rendez -
tünk egy ifi rangsorversenyt,
de az a jellemzõ, hogy in -
kább mi utazunk el országos
versenyekre. Régiós ver senyt
minden esztendõben tartunk.
Legutóbb, tavaly ta vasszal
nem egyéni, hanem csapat-
versenyt szerveztünk, ezen
hét csapat indult.

– Az önkormányzattól
minden esztendõben kapunk
pénzt, tavaly 1,5 millió forint
támogatásban részesültünk.
A vállalkozók pénzzel nem
járulnak hozzá a költsé ge ink -
hez. A versenyek alkalmával

sokfelé megfordulunk az or -
szágban, elvihetnénk a gyo -
maendrõdi cégek jó hírét, de
valamiért ezt nem igénylik. 

– Most fejeztük be az ala -
pozást, és kezdõdik a ver -
senyszezon. Az elsõ felnõtt
or szágos rangsorversenyen
in fluenza miatt sajnos nem
in dulhatott Varga István és
Ko vács Endre. Február 9-én
lesz a junior korcsoport szá -
mára a Köztársaság Kupa or -
szá gos rangsorverseny, ezen
Gál Balázs és Kovács Endre
indul el, reméljük, akkorra
mindketten egészségesek
lesz nek.

– Kovács Endre különbö -
zõ versenyeken már vala-
mennyi riválisát legyõzte,
tavaly tavasszal Achilles-ín
sza kadást szenvedett, így
nem vehetett részt a válogató
versenyen, és nem juthatott
ki a junior Európa Bajnok-
ság ra. Sérülése után csak
most kezd el újra verse nyez -
ni. Már felnõtt versenyeken
is indul, hogy a juniorok kö -
zött minél jobb eredményt ér -
jen el. Tõle a novemberi or -

szá gos bajnokságon dobogós
he lyet várunk. A 11 évesek
között Katona Ákostól és
Pintér Bélától szintén dobo -
gós he lyezést várunk a ma-
gyar bajnokságban. Varga
István korábban volt felnõtt
magyar bajnok és válogatott
kerettag is, most 27 évesen
újra el kezdte az edzéseket.
Ez év ben a másodosztályú
bajnok ság megnyerése a cél -
ja, így újra elsõ osztályú ver -
senyzõ lehetne. 

– Ha a versenyzõink el -
vég zik a középiskolát, elke -
rülnek a városból, és új dzsú -
dósokat kell toboroznunk.
Õsszel felkerestük az általá -
nos iskolát, és a legkisebbek
számára a tornateremben be-
mutatót tartottunk, jöttek is

négyen. Ha minden évben
érkeznek hozzánk négyen-
ö ten, akkor biztosított az után -
pótlás. Kezdetben rengeteg
esésgyakorlatot kell elvégez -
niük. Ha valaki azt nem tan-
ul ja meg, akkor abból ké -
nyel metlensége származik.
Ehhez a sportághoz idõ kell,
nem azonnal jönnek a sike -
rek. A szõnyegen egyedül
vannak, és ha nem figyel-
nek, akkor megverik õket.
Mivel mindenki nem lehet
gyõztes, szükség van ku-
darctûrõ ké pességre is. Ha
va laki egy-két évig itt ma -
rad, akkor már nem vész el
a dzsúdó szá mára.

–Tavaly magyar bajnok
voltam, ez évben március 29-
én lesz a szenior bajnokság, és
65 évesen szeretném meg vé-
deni a címem. Jövõre 2009-
ben Magyarországon rendezik
meg a szenior világbajnoksá-
got, és ott is szeretnék elin-
dulni. Hetente kétszer já rok le
a tornaterembe, a gye rekeknek
se gítek, és mellet tük én is
edzek. A dzsúdó mellett he-
ten te legalább kétszer úszom is.

Az Endrõdi Tájházban
már évek óta az ünnepi alkal -
makra készítünk kemen cé -
ben sült süteményeket. Ilyen -
kor megelevenednek nagy -
szü leink idõszakának ízei,
melyek a házi kelt tészta sajá-
tosságát nyújtják. Sajnos, ha
körül nézünk ennek a vala -
mikor mindenki által ismert
tudománynak ma már kevés
mûvelõi vannak. A mai kor
háziasszonyainak nagy része
nem ismeri a kelt tészták ké -
szítésének fortélyait. Ezek az
apró fogások, melyeket nem -
zedékrõl nemzedékre adott át
az idõsebb korosztály a fiata-
labbnak, elakadt a falusi élet
modernizációjának idején.
Ez a folyamat úgy tûnik
meg állíthatatlan, mert az idõ -
sebb korosztály a tudást el -
viszi magával a sírba. Ké szít-
hetünk pontos leírásokat, a
néprajzi interjúkban részlete-
sen kikérdezhetjük adatköz -
lõnket a különféle ételfé le-
ségek készítésérõl, akkor sem
tudjuk rekonstruálni azt a
„terméket”, melyet õk a gya -
korlatban megtanultak elké -
szíteni. Mert vannak olyan
dolgok, amelyeket nem lehet
szavakkal elmondani, hanem
rá kell érezni annak minõsé -
gére. Egyszerû példa, amikor
a káposztás lepény készítését
tanulmányoztam, megkér -
dez tem, hogy: – Mennyi liszt
kell a tésztához, és mennyi
ideig kell dagasztani?– erre
az volt a válasz: – Addig, a -
míg jó tésztát kapunk. Ezt a
vá laszt nem is értettem meg
mind addig, míg ki nem pró -
báltam a sütõ nénik felügye -

lete mellett a tészta elké -
szítését. 

Ez a momentum adta az
öt letet, hogy sütõtanfolyamot
indítsunk a tájházban, a téli
idõszakban. Sorra véve a régi
hagyományos ételkészítési
eljárásokat, melyek meghatá -
rozták településünk (Gyoma
és Endrõd), valamint régiónk
falusi gasztronómiáját. Az el -
sõ alkalom 2008. február 23-
án, délelõtt 9 órakor lesz.
E zen a szombaton lekváros
kiflit fogunk készíteni. Az
érdeklõdõk hozzanak maguk-

kal egy kisméretû vajlingot,
nyújtófát, kötényt és tölte lék -
nek szilva- vagy más lek várt.
A többi alapanyagot mi biz-
tosítjuk. 

A program díja 1000 Ft/fõ,
melyet a helyszínen lehet be-
fizetni. 

Minden érdeklõdõt sze -
re tettel várunk!

Jelentkezés: Szonda
István; Telefon: 06 (70) 635-
3345 vagy 06 (66) 284318;
E-mail: tajhaz@gyomaen-
drod.hu

A Gyomaendrõdi Judo Club immár közel 16 éves múltra tekint vissza, 1992-ben
alapította Gyányi Fe renc, aki hat danos mesterként annak idején az Újpesti Dózsa
és a Budapesti Honvéd vezetõedzõje volt. Garai János elvégezte az edzõképzõt, és
munkájában segítette az idõs mestert, ma is az utánpótlás korúakat készíti fel a
versenyekre. Garai Jánossal a klub múltjáról és jelenérõl beszélgettünk, illetve e
sportághoz fûzõdõ személyes viszonyáról. 

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 
Közhasznú Közalapítvány ajánlja:

i n f o @ b m v a . h uw w w . b m v a . h u

hitel

azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek az árbevétele nem haladja 
meg az éves 200 milliót; foglalkoztatotti létszámuk

hitelösszeg 6 350 000 Ft; felhasználható gé-
pek, új és használt eszközök, valamint forgóeszközök beszerzésére; 

kamata változó, a mindenkori jegybanki 
(jelenleg 7,5 %); megkívánt ;

5600 Békéscsaba, József Attila út 2-4.  
Telefon: 06/66-442520 06/30

További részletek:
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