
Győzelemmel felérő hetedik hely 
A város apraja-nagyja mozgott a Kihívás Napján

közéleti havilap II. évfolyam, 5. szám • 2008. június 

Olyan hitelt tudok, hogy álmai valóra válnak!
Pénzügyi segítségre van szüksége?

AKCIÓS SZEMÉLYI KÖLCSÖN !
600.000.- 84 hónapra 11.995.- (THM 21.44%)

Nyári jelzálog és lakáshitel akció! A bank megtéríti 
az értékbecslési díjat!Hitelbírálati díj akár „0” Ft-ra 

csökkenthető! A hitelkihelyezés akár 100%-ig!
 Ilyen még nem volt:Jelzálog és lakáshitel akár 

jövedelemigazolás nélkül is. Ingyenes ügyintézés!

Gschwindtné Marika
06-20-410-5363

HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI – és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, 8 ÉVES GYAKORLATTAL!

LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
ALAPKAMAT  1,99%-tól!!!

SVÁJCI FRANK (CHF)  ALAPÚ HITELEK ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

F O L Y A M A T O S   A K C I Ó  ! ! ! 
BANKI KÖLTSÉGEK TELJES VAGY RÉSZLEGES ELENGEDÉSE 

(AKÁR TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG)
Mindenkori aktuális akciónkról érdeklődésére telefonon vagy személyesen tájékoztatjuk. 

Több bank ajánlata közül választhat!

►FORINT ALAPÚ HITELEK (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSA)
►LAKÁS- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK (CHF, JPY)
►VILÁGHITELEK (lakáslízing, visszlízing, világlízing, lakás- és szabad felhasználású hitelek )
►HITELKIVÁLTÁS  ESETÉN

Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!
Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!

Hitelek már minimálbértől vagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhetőek!
FONTOS!!! A hitelszerződések mellé életbiztosítás kötése NEM szükséges!

A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelően lakásán,
vagy az irodánkban történik – személyre szabottan, gyorsan, szakszerűen!

Jelzáloghitelek ügyintézése SORON KÍVÜL akár 1 hét alatt is!
LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK!         HÍVJON BIZALOMMAL!

AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK!
Ügyfélfogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is),  időpont egyeztetéssel!

 Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

Tisztelettel:  TÓTH JÁNOSNÉ  TÓTH JÁNOS  BOROS KRISZTINA
  üzleti főtanácsadó   irodavezető IRODA/  ügyviteli asszisztens
  ingatlanközvetítő, értékbecslő  06/20-9-220-990  06/20-455-1211 v. 06/70-558-9247

 06/20-9-37-67-38      HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!       Tel./ Fax: 66/424-314
Irodánk címe: 5650 MEZŐBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.  (LOTTÓZÓ mellett)

Pl.:  1 millió Forint lakáscélú hitel esetén (JPY = Japán Yen) alacsony törlesztéssel az első 4 évben
10 évre 7.050,- Ft/hó 15 évre 4.830,- Ft/hó  20 évre 3.730,- Ft/hó 25 évre 3.050,- Ft/hó

H I T E L E K  -  H I T E L E K  - H I T E L E K
 ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS,  ADÓSSÁGRENDEZÉS,
 ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS,  SZOCPOL.  ÜGYINTÉZÉS,   
 HITELKIVÁLTÁS,  GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
 HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS,  FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES KORIG) ,
 LAKÁSFELÚJÍTÁS,  SZEMÉLYI HITELEK,
 LAKÁS- KORSZERŰSÍTÉS,  LAKÁS LÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
 LAKÁSBŐVÍTÉS,  GÉPKOCSI LÍZING ÉS HITELEK,
 IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK, IDŐSKORI  ÉLETJÁRADÉK,
 KÖZALKALMAZOTTI HITELEK,   KÖZTISZTVISELŐI HITELEK, 
 VÁLLALKOZÓI HITELEK,  TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ HITELLEHETŐSÉG     
 FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,  BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL (NFA PÁLYÁZATRA IS), stb.  

 
 

Megújult árukészlettel, szolid árakkal várjuk mező-
gazdasági, teher és személyautó tulajdonosokat.
KSZDÉSZ kedvzmény program műhelyünkben.

KATONA GYÖRGY gumijavító
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 107.

Telefon: (66) 285-127

Gyomaendrőd május 21-
én 0 órakor fáklyás futás-
sal kezdődött az idei Kihí-
vás Napja, és 22 órakor a 
Liget-bállal fejeződött be. 
Az értékelésnél a telepü-
léseket lélekszám szerint 
hét kategóriába sorolták, 
Gyomaendrőd az ötödikbe 
tartozott, és ott huszonöt 
település között a hetedik 
helyen végzett. 

Óriási szervező munka 
eredményeként 22 óra alatt 
24 rendezvényt tartottak, 
ezeken nagy lelkesedéssel 
az egész város apraja-nagy-
ja részt vett. A Selyem úti 
Óvoda minden évben meg-
rendezi a kicsiknek az ovi 
olimpiát, és az ideit a Kihí-
vás Napjára tették. Kicsik 
nagy lelkesedéssel vettek 
részt a játékos sportverse-
nyeken. A Liget Fürdő több 
eseménynek adott otthont, 
19 óráig tartott a strandröp-
labda, a vizes foci résztvevői 
különösen jól szórakoztak 
a csúszós talajon. A városi 
sportcsarnok előtt rendez-
ték meg az erős emberek 
versenyét, a résztvevők-
nek egy Trabantot kellett 
eltolniuk, erre nem csak 
izompacsirták vállalkoztak, 
hanem épp a tinédzserkorba 
lépők is. A Kihívás Napját 
Gyomaendrődön töltötte 
Növényi Norbert, birkózó 

olimpiai bajnok, kick-box 
világbajnok, aki hivatásos 
színész is. Várfi András 
polgármester társaságában 

megtekintette a rendezvény 
helyszíneit.

(Folytatás a 3. oldalon)

Növényi Norbert jelenléte még jobb teljesítményre sarkalta 
a résztvevőket.

Évente több százezer forintot 
fordít az önkormányzat a tele-
pülési közterületek fásítására, 
2008-ban erre a keret nettó 838 
ezer forint. Az elmúlt években 
több kisebb zöldterületet telepí-
tettek be növényekkel, valamint 
több fát ültettek újra. De miért 
kell évente több fi atal fát ugyan-
azon a helyen újratelepíteni? 
Egyrészt előfordulhat, hogy a 
telepítendő fa gyökérzete ke-
vésbé fejlett, ezért a következő 
vegetációs időben nem hajt ki, 
a termőhelyi viszonyok (talaj, 
vízellátottság) kedvezőtlenek az 
új telepítésű fának, vagy éppen 

valamely kevésbé visszaszorít-
ható kórokozó fertőzi meg a fát, 
amelyet nem tudunk megmen-
teni. Másrészt az életképes, erős 
hajtásokat nevelő fákat szándé-
kos rongálása miatt telepítjük 
újra. Ez sajnos hatványozottan 
hátrányos a településen élők 
számára.

A városi fák, fasorok szerepe 
a településkép szempontjából 
is jelentős, ezért egyetlen fa 
kitörésével sokkal nagyobb 
hátrány éri a településen élőket, 
mintha önmagában egy fi atal 
fa beszerzési értéke.

 (Folytatás a 3. oldalon)

Állítsuk meg a parkrongálókat!

Az elmúlt években Várfi  
András polgármester kolbász-
gyúró csapatával városunk 
képviseltette magát a Csabai 
Kolbászfesztiválon, az elmúlt 
esztendőben a schönekiek ré-
szére is béreltek helyet, ahol 
a német testvérvárosi csapat 
munkájával jó eredményt ért 
el. Ismert, hogy a kolbászkészí-
téshez mindig színvonalas kul-
turális műsor kapcsolódik.

– Egy ötlet nyomán meg-
kerestem Ambrus Zoltán fesz-
tivál igazgatót – nyilatkozta 
Várfi  András – és megkértem, 

adjon lehetőséget arra, hogy 
Gyomaendrőd bemutatkozhas-
son a rendezvényen. Nyitott-
nak bizonyult az ötletre, és 
felajánlotta, hogy városunk 
október 24-én 13. és 19. óra 
között bemutatkozhat. Lehe-
tőség lesz disznóvágásra, hús 
feldolgozására, ételkészítésre, 
valamit a társas és a néptánc 
együttesek bemutatkozására. 
A néptáncműsorban helyet 
kap a lengyel testvárosunk, 
Pilzno ifjúsági néptánccso-
portja is.

(Folytatás a 3. oldalon)

Gyomaendrőd a Csabai 
Kolbászfesztiválon

Rövid hírek

Lukács Lajosné, Julika 
néni április végén ünnepelte 
100. születésnapját, ez alka-
lomból a Mraucsik Lajosné, 
a Térségi Gondozási Központ 
igazgatója virágcsokorral és 
tortával köszöntötte az Őszi-
kék Idősek Otthonában. 

Az önkormányzat nevében 
Lehóczkiné Tímár Irén kép-
viselő gratulált Julika néni-
nek. A család részéről Balog 
Dánielné Lukács Erzsébet, 
Juliska néni fi atalabb lánya 
vett részt az ünnepségen, idő-
sebb lánya betegsége miatt 
nem tudott eljönni. Balog 
Dánielné elmondta, Gyomán 
szerény körülmények között 
éltek, édesapja kubikosként 
dolgozott. Édesanyja háztar-
tásbeliként otthon végezte 
a munkáját, édesapja még 
1966-ban meghalt. Hét évig 
velük élt Julika néni, de mivel 
ő is megbetegedett, így nem 
tudta már tovább gondozni, 
így két hónapja édesanyja a 
gondozási központban él.

Julika néni 
100 éves
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Az önkormányzati képvi-
selők egyöntetűen támogat-
ják a Liget Fürdő fejlesztését, 
hiszen a város egyik kitörési 
pontjának a turizmust tartják, 
és a fürdőfejlesztés további 
befektetőket hozna a városba. 
A tervezett beruházás miatt 
módosítani kell a rendezési 
tervet, illetve fejlesztés ér-
dekében a képviselők több 
szakértő véleményét meg 
kívánják hallgatni. A testü-
let egyhangúlag fogadta el a 

határozati javaslatot. 
Várfi  András polgármester 

hangoztatta, a beruházást nem 
szabad sokáig elodázni. A für-
dő mai formájában egész év-
ben nincs kihasználva, nyáron 
jó időben zsúfolásig megtelik, 
de télen előfordul, hogy egy-
egy nap csak húsz-harminc 
vendég látogatja. A zárt ülé-
sen Csapó Ágnes pénzügyi 
tanácsadó jó véleménnyel volt 
a tanulmánytervről.

(Folytatás a 2. oldalon)

Megkerülhetetlen 
a fürdő fejlesztése

Valamennyi képviselő támogatja a tervezett projektet



Rövid hírek

2 Közélet

A képviselők módosí-
tották a Kner Gimnázi-
um, Szakközépiskola és 
Kollégium alapító okiratát, 
eszerint az intézményben 
2009. szeptember 1-től  
turizmus-idegenforgalom 
fakultációt is indítanak. A 
testület áprilisában áttekin-
tette a középfokú oktatás 
feladatellátását. Akkor egy-
hangúlag úgy határoztak, 
továbbiakban is az önkor-

mányzat kívánja működtetni 
a gimnáziumot. Ugyanak-
kor a fenntartó kérte, hogy 
az intézmény tekintse át a 
szakképzési kínálatát. A tes-
tület négy önkormányzattal 
megalakította a Berettyó-
Körös- Szakképzés-szerve-
zési Társulást. A társuláson 
belül az intézményeknek 
meg kellett egyezniük, hogy 
melyik intézmény milyen 
szakképzést végez. 

Turizmus fakultáció 
a gimiben

A képviselők úgy döntöt-
tek, alapítóként tagja kíván-
nak lenni a Körösök Völgye 
Akciócsoport Nonprofi t 
Korlátolt Felelősségű Tár-
saságnak, és vállalják a tag-
sággal járó kötelezettségeket. 
A testület a társaságban az 
önkormányzat képviseletével 
Várfi  András polgármestert 
bízta meg. Gyomaendrőd a 
rá eső üzletrész ellenértékét, 
ez körülbelül 10 ezer forint, 
a társaság bankszámlájára 
befi zeti. A Körösök Völgye 
előzetesen elismert Leader-
Akciócsoport Tervezést 
Koordináló Csoportjának 
ütemterve szerint a köz-
gyűlés május 7-én Kondo-
roson döntött a társasági 
formáról és az üzletrészek 
meghatározásáról. A szer-
vezet megalakításához és 
az üzletrészek meghatáro-
záshoz szükséges a testü-
let döntése. A képviselők a 
nkft. társasági szerződését 
is elfogadták. 

Alapító tagság

Az önkormányzat az 
érintett lakosok véleményét 
figyelembe véve nem mó-
dosítja a Hősök útja elneve-
zést. Képviselői indítványra 
a testület márciusi ülésén 
döntött úgy, támogatja, hogy 
a közterület kapja vissza az 
eredeti Hősök emlék útja 
elnevezést, amennyiben az 
utcában lakó 251 válasz-
tójogosult állampolgár 
több, mint fele támogatja 
a névváltozást. Nos, az 
ügyben csak 78-an (ez 31 
százaléknak felel meg) 
nyilvánítottak véleményt, 
2 szavazat érvénytelen volt, 
32 igen-nel, 44-en nem-mel 
szavaztak. 

Marad 
az utcanév

(Folytatás az 1. oldalról)
A vélhetően 1,6 milliárdos 

beruházás megvalósítására 
több módozat adódik, esetleg 
modulszerűen is megépíthető 
több év alatt. A polgármester 
hangsúlyozta, a városnak élnie 
kell ezzel a lehetőséggel, és 
a döntést minél előbb meg 
kell hoznia. A képviselők 
szerint a rendszerváltás 
óta háromezerrel csökkent 
a város lélekszáma mert, a 
tanult fi atalok ma elhagyják 
Gyomaendrődöt, a fürdőfej-
lesztés pedig munkahelyeket 
teremtene. Ha a projekt meg-
valósul, akkor az befektetőket 
vonz ide, akik szállodákat, 
esetleg golfpályát, lovaspó-
lópályát és egyéb szolgáltató 
egységeket építenek.  

Korábban, május 5-én 
megtartott rendkívüli tes-
tületi ülésen hallgatott meg 
tájékoztatót a fürdőfejleszté-
séről. Az előadó, Dancs Zol-
tán, a keszthelyi Ap-prétor 
Kft. képviseletében hang-
súlyozta, nem az a kérdés, 

hogy a térségben épül-e új 
élmény- vagy wellnessfürdő 
a hozzátartozó szállodákkal 
együtt, hanem az, hogy 25-
20 kilométeren belül melyik 
településen. Megfogalmazta, a 
Liget Fürdő a mai formájában 
szép és hasznos, de ahhoz 
kevés szolgáltatást nyújt, 
hogy több vendéget vonz-
zon. Legelőször is hiányzik 
az élményfürdő és a szállo-
da. A termálvíz adottságai 
kiválóak, de további kutak 
szükségesek. Termálvízzel 
kellene megoldani a fürdő 
fűtését is, hiszen a működési 
költségek között ma a legje-
lentősebb a gázszámla. 

A fejlesztés keretében 
olyan 4000 négyzetméteres 
élményfürdőt kellene meg-
építeni, amely wellness szol-
gáltatásokat is nyújt. Így a 
létesítmény nem csak a nyári 
szezonban, hanem egész év-
ben fogadhatna vendégeket. 
A fejlesztés 1,6 milliárd fo-
rintból megvalósítható lenne, 
és rendkívül rövid időn belül, 

hat és fél év alatt megtérülne. 
A fürdő a jelenlegi formá-
jában kevés önkormányzati 
támogatást igényel, de az új, 
kibővített fürdő már némi 
nyereséget hozna. A fejlesz-
tés legjelentősebb előnye az 
lenne, hogy idehozná a be-
fektetőket, akik a fürdőhöz 
szállodákat építenének.  

A tervek alapján a jelenlegi 
épületek megmaradnának, a 
bővítés a mostani kemping te-
rületén valósulna meg. Az új 
részen hullám-, illetve élmény-
medence és uszoda épülne, 
továbbá bővülnének a wellness 
szolgáltatások is. A tervezők 
szerint az önkormányzatnak 
nyáron kellene gondolkodnia 
a beruházás megvalósításán, 
ősszel kellene meghoznia a 
döntést, és már 2009 őszén, 
legkésőbb karácsonyán már 
vendégeket is fogadhatna a 
kibővített fürdő. A fejlesztés 
eredményeként idegenforga-
lomból az önkormányzat adók 
formájában 50-60 milliós plusz 
bevételhez juthatna.   

Megkerülhetetlen a fürdő fejlesztése
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 A lehetséges alternatí-
vákról már többször tárgyalt 
a testület. A januári ülésén 
a Térségi Szociális Gondo-
zási Központ konyhájának 
átalakítása került napirendre, 
ott megközelítően 5,5 millió 
forint megtakarítást érhetett 
volna el a város, és mintegy 
22,5 millió forintba került 
volna az épület átalakí-
tása, illetve a jármű és a 
szállítóedények vásárlása. 
A befektetett pénz 4,1 év 
alatt térült volna meg. Az 
átszervezésnek ez a módja 
a várttól kisebb megtakarí-
tást és nagyobb beruházási 
jelentene, ezért a testület el-
vetette. Fölvetődött, hogy a 
jelenlegi élelmezésvezetők-
nek koncessziós formában 
átadják üzemeltetésre a 
konyhákat, de a két álta-

lános iskolánál ez csak 1 
millió forint megtakarítást 
hozna. 

Az önkormányzat az 
Eurest Étteremüzemeltető 
Kft-től kapott tájékoztatást 
az intézményi konyhák le-
hetséges üzemeltetéséről. 
A vállalkozás szerint a két 
általános iskolai konyha egy 
helyen történő, vállalkozá-
si formában működtetésé-
vel az önkormányzat nem 
érne el eredményt. Kisebb 
megtakarítást az hozna, ha 
a négy intézményi konyhája 
egy helyen üzemelne. Szá-
mításaik szerint ezzel 5-11 
millió forint spórolna meg 
az önkormányzat. A négy 
intézményi konyha üzemel-
tetésére közbeszerzési eljárás 
megindítását a pénzügyi és 
gazdasági bizottság támogat-

ta, míg az ügyrendi, oktatá-
si, kulturális, kisebbségi és 
esélyegyenlőségi bizottság, 
valamint a humánpolitikai 
bizottság nem értett egyet 
vele.

Tímárné Tóth Adrienn, a 
Rózsahegyi Kálmán Általá-
nos Iskola szülői munkakö-
zösségének elnöke az ülésen 
megfogalmazta, a jelenlegi 
formában optimálisnak tart-
ják a konyha üzemeltetését, 
bármilyen változás ezen 
csak ronthat. Véleményük 
alátámasztására 459 aláírást 
tartalmazó ívet nyújtott át 
a polgármesternek. 

A képviselők azt han-
gozatták, hogy a vállalko-
zásba adással az a céljuk, 
hogy az önkormányzatnak 
kevesebbe kerüljenek a kony-
hák, ugyanakkor az ellátás 
színvonala ne romoljon, sőt 
javuljon. A központi konyha 
működtetésével csökkenthe-
tők a költségek, kedvezőbb 
beszerzési árak érhetők el. 
Az ülésen elhangzott az is, 
konzorciumot alkotva a helyi 
vállalkozások előtt is adott 
a lehetőség arra, hogy pá-
lyázzanak. 

Az önkormányzat kiadásainak mérséklése érdekében  
csökkenteni kívánja az intézményi konyhák működési ki-
adásait. Ezért közbeszerzési eljárás keretében meghirdeti a 
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, a Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola, a Kner Imre Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium, illetve a Térségi Szociális Gondozási 
Központ konyhájának üzemeltetését tíz éves időtartamra. 
A határozatot 9 igen-nel, 4 nem-mel és 3 tartózkodással 
fogadta el a testület. 

A képviselők úgy dön-
töttek, hogy átszervezik a 
könyvtári feladatot. A városi 
könyvtár szeptember 1-től Ha-
tár Győző Városi Könyvtár 
néven működik tovább, és az 
intézmény fi ókkönyvtára lesz 
a Rózsahegyi Kálmán Kis-
térségi Általános Iskolához 
tartozó Rózsahegyi Könyv-
tár, ez utóbbi Határ Győző 
Fiók Könyvtár elnevezéssel 
várja olvasóit. A névadással 
a testület tisztelettel adózik 
Határ Győző író-költő irodal-
mi munkássága előtt. 

A könyvtár egyesítésével 
az intézmény működése során 
egységes szakmai szempontok 
érvényesülnek. Az átszervezés 
tavaly két okból nem valósul-
hatott meg. Az eredeti elképze-
lés szerint a két könyvtár egy 
épületbe költözött volna, de 
megfelelő épületet az elmúlt 
évben és az idén sem talált 
a város. Mivel a Rózsahegyi 
Könyvtár oktatási intézmény 
szervezeti egysége, ezért az 
átszervezése csak szorgalmi 
időszakon kívül, a nyári szü-
netben kerülhet sor. 

Összevonás és névadás

A képviselők úgy döntöttek, 
támogatják a termál kutak hasz-
nosítására vonatkozó koncepció 
kidolgozását. A testület szorgal-
mazza a Liget Fürdő geotermi-
kus fűtését biztosító új termálkút 
bekötését. A polgármester meg-
bízza az Opál Mérnöki Irodát 
a koncepció, illetve a pályázati 
dokumentáció kidolgozására. 
A hivatal szerződést kötött az 
Opál Mérnöki Irodával, a cég a 
termikus energia hasznosításáról 
készített el egy anyagot, amely 

kitér a Liget Fürdő termálvíz-
zel való fűtésére, valamint az 
önkormányzati intézmények 
bekötésének lehetőségeire. A 
testület a május 5-én megtar-
tott rendkívüli ülésén rövid tá-
jékoztatást kapott a arról, hogy 
miként lehetne hasznosítani a 
termálvízet geotermikus fűtésre. 
A pályázatot a Környezetvé-
delmi és Energetikai Opera-
tív Programra nyújtják be. A 
pályázati keret: 13,26 milliárd 
forint. 

Termálvíz fűtésre

A képviselők úgy határoz-
tak, hogy Kovács Erikának, 
a Trendl Kft. ügyvezetőjének 
ismételt kérelmét elutasítják, 
nem kötnek vele közművelő-
dési megállapodást az Apolló 
Mozi működtetésére, mert az 
idei költségvetésben nem ter-
veztek be rá támogatási ösz-
szeget. Ugyanakkor a testület 
felhívja az ügyvezető fi gyel-
mét, hogy a közművelődési 
megállapodás megkötésére 
kérelmét október 15-ig ismé-
telten nyújtsa be a hivatalhoz.  
Kovács Erika már korábban, 
tavaly decemberben is kére-
lemmel fordult a testülethez, 

amelyben közművelődési 
megállapodás megkötését kér-
te a tulajdonában lévő Apolló 
Mozi működtetéséhez.  

Az ülésen elhangzott, a 
legtöbb kisvárosban már 
bezárt a mozi, értékelen-
dő, hogy Gyomaendrődön 
még működik, és ezzel is 
színesebbé válik a fi atalok 
programja. Kovács Erika 
megköszönte a kilátásba 
helyezett támogatást, meg-
fogalmazása szerint ez a 
túlélést jelenti számára, és 
jövőre a támogatással pénz-
ügyileg tervezhetővé válik 
a mozi működése. 

Jövőre támogatják

Átszervezik a konyhák működését

Gyomaendrőd önkormány-
zata május 29-én 14 órai kez-
dettel megtartott ülését zárt 
üléssel kezdte. A zárt ajtók 
mögött többek között Csapó 
Ágnes pénzügyi tanácsadóval 
áttekintették az önkormányzat 
gazdasági helyzetét, és meg-
vizsgálták, hogy a kötvényből 
rendelkezésre álló forrásokkal 
együtt a testületnek milyen 
lehetősége nyílik a fürdő 
fejlesztésére. A közel két 
órás zárt ülés után megtár-
gyalt majd harminc napirend 

közül a fürdő fejlesztéséről 
szóló megvalósíthatósági 
tanulmányterv és az intéz-
ményi konyhák működésé-
nek átszervezése váltotta ki 
a legnagyobb vitát. A fürdő-
fejlesztésről a testület kon-
szenzussal döntött, a konyhák 
átszervezése megosztotta a 
képviselőket, de a többség a 
határozathozatalnál az „igen”-
gombot nyomta meg. Az este 
8 óráig tartó nyílt ülés beje-
lentésekkel ért évet.   

Fő téma: fürdőfejlesztés

A testület konszenzussal döntött a fürdőfejlesztésről, miként korábban a kötvény kibocsátásáról 
és a gimnázium jövőjéről.

Mint arról előző szá-
munkban hírt adtunk, áp-
rilisban döntött a testület 
arról, hogy elkezdi az új 
szennyvíztisztító beruhá-
zásának előkészítését. Most 
a arról határoztak a képvi-
selők, hogy megvalósítá-
sára pályázatot nyújtanak 
be a Környezetvédelmi és 
Energetikai Operatív Prog-
ramra. A testület pályázik a 
külterületi holtágak rehabi-
litációjára is, a pályázatba 
az önkormányzat konzor-
ciumi partnerként a holtági 
horgászegyesületeket is be-
vonta. 

Az önkormányzat feb-
ruárban írt ki pályázatot 
az idegenforgalmi alapból 
elnyerhető támogatásra, 
akkor a pályázat benyúj-
tásának határideje márci-
us 21. volt, és a beérkezett 
pályázatokról áprilisban 
döntött. Most a képviselők 
újabb pályázatot írtak ki 
a megmaradt 1 millió 275 
ezer forintos keretre. Erre 
június 30-ig nyújtható be 
pályázat.  

Egyéb döntések
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A Városi Egészségügyi 
Intézményt február 15-től új 
igazgató vezeti. Dr. Torma Éva 
főorvost arról faggattuk, hogy 
ez elmúlt bő három hónapban 
milyen főbb intézkedéseket 
hozott, milyen eredményeket 
ért el?

Elmondta, munkáját azzal 
kezdte, hogy az első hetekben 
fölvette a kapcsolatot a védő-
nőkkel, háziorvosokkal, illetve 
a családsegítő szolgálat mun-
katársaival. Ezt követően több 
megoldandó feladattal találko-
zott. A nagylaposi lakosok dr. 
Jánosik Bertalan háziorvoshoz 
tartoznak, a távolság miatt azt 
kérték, hogy a rendelés helyben 
legyen, de a jelenlegi szabályo-
zás ezt nem engedi meg, ezért az 
orvossal egyeztetett időpontban 
a gondozási központ kisbusza 
szállítja a betegeket dr. Jánosik 
Bertalanhoz. Ily módon Han-
gya Lajosné képviselő közre-
működésével megnyugtatóan 
rendeződött a nagylaposiak 
gondja.   

Dr. Bánki Gyula házi orvos 
radiológiai és tüdőgyógyászati 
szakvizsgával is rendelkezik, 
ismételten magas színvonalú 
munkát végez a járó beteg ellá-
tásban is. Feleségét, dr. Bánkiné 
Siklósi Erzsébetet köszönet il-
leti azért, hogy szükség esetén 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül, 
önkéntes segítőként szakasszisz-

tensi feladatokat lát el.
Kényszerből személyi vál-

tozás történt a reumatológiai 
szakrendelésen, mivel az addig 
ott dolgozó orvos a feladat el-
látásához szakvizsgával nem 
rendelkezett, ezért az egészség-
biztosító a fi nanszírozást meg-
szüntette. Dr. Kis Sándor fi atal 
orvos munkájával elégedettek 
az intézményben. Személyével 

sikerült a csontritkulás gondozá-
sát helyben megoldani. A szak-
rendelési óraszám terhére – a 
lakosság érdekében – a fürdőben 
is rendel, bár a fürdőorvosi te-
vékenységgel az ottani vezetés 
más orvost bízott meg.

Dr. Torma Éva szólt arról, 
nagy igény mutatkozott kardio-
lógiai rendellésre, hiszen eddig 
a vizsgálatokra a betegeknek 
Békéscsabára kellett utazniuk, 
a betegszállítás átszervezésével 

különösen nehéz helyzetbe ke-
rültek azok, akik a tömegköz-
lekedést nem vehetik igénybe. 
Ezért sokan kérték a kardiológiai 
rendelés megoldását helyben. 
Ezt tapasztalva a megoldás ér-
dekében Lehóczkiné Tímár Irén 
és Szabó Balázsné képviselők 
lakossági aláírásokat gyűjtöttek. 
A lakosok kérését sikerült telje-
síteni. A városunkhoz családi 
szálakkal is kötődő dr. Sípos 
Tas Attila főorvos májustól a 
belgyógyászati szakrendelés 
keretében kardiológia ellátást 
is végez. Júniustól a sebészeti 
rendelésen új orvos is tevékeny-
kedik. A továbbiakban hétfőn, 
szerdán és pénteken dr. Fabó 
János, kedden és csütörtökön 
dr. Szabó Edgár látja el a szak-
feladatokat.

A városi főorvos rámutatott 
arra, tavaly október végétől 
ez év március végéig az in-
tézményeknek lehetőségük 
nyílott arra, hogy kapacitásuk 
kihasználtságát felülvizsgálják, 
ugyanis bizonyos szakrende-
léseket több, másokat keve-
sebb óraszámban látnak el, és 
ezek az óraszámok nem min-
den esetben teljesen kihasz-
náltak. Ha a kihasználatlan 
órakeretet nem csoportosít-
ják át más szakterültre, ahol 
kevés a rendelési idő, akkor 
ezt a kihasználatlan időker-
tet elvehetik az intézménytől. 
Mivel már sürgetett az idő, 
ezért Várfi  András polgár-
mester és dr. Csorba Csaba 
jegyező közreműködésével a 
téma soron kívül kerülhetett a 
testület elé. Ily módon a város 
időben benyújthatta pályázatát, 
így az intézmény nem esik 
el a kihasználatlan rendelési 
időtől, hanem azt igény szerint 
átcsoportosíthatja más szak-
területre. Végezetül dr. Torma 
Éva főorvos megfogalmazta, 
a Gyomaendrődi Hírmondón 
keresztül a továbbiakban is 
rendszeres tájékoztatni kívánja 
a lakosságot. 

Helyben történik a kardiológiai rendelés
A nagylaposikat busz szállítja a háziorvoshoz

sikerült a csontritkulás gondozá-
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(Folytatás az 1. oldalról)
Összegszerűen nehéz 

meghatározni a fa kitöré-
se által okozott kárértéket, 
mégis szükséges, mert a lá-
tott eredmény nem rettenti 
el az elkövetőket az újabb 
rongálástól, és nem motiválja 
eléggé a lakosokat arra, hogy 
a fák megőrzése, védelme 
érdekében cselekedjenek. A 
városi fák telepítése és gon-
dozása pedig a településen 
élő emberek közös érdeke 
és közös költsége. Több év 
gondoskodás szükséges ah-
hoz, hogy a telepített sorfa 
kifejtse jótékony hatásait, 
így minden egyes újraültetés 
után egyre többet költünk 
ugyanarra a helyre, és a várt 
hatást csak egyre később 
érezzük.

A faérték számításánál 
fi gyelembe kell venni a fa 
városon belüli területi el-
helyezkedését, faját, fajtáját 
és egészségi állapotát. A to-
vábbszámítás a különböző 
költségelemek (fa értéke, 

illetve a fa ültetési és ka-
rózási költsége) fi gyelembe 
vételével történik, amelynek 
végeredménye a fa pótlá-
sának költsége, illetve a 
rongálási kárérték.

Tavaly a Fő úton tele-
pített, előnevelt egyetlen 
vörösmogyoró oltvány ki-
törése esetében a kárérték 
bruttó 108 ezer forint. Ha-
sonló értéket képvisel egy 
piros virágú díszgalagonya 
is. Egyetlen 2005-ben telepí-
tett ezüsthárs alapfaj kitörése 
után mintegy 36 ezer forint 
a kárérték. Ha szétnézünk 
utcáinkon, zöldterületeinken, 
számos kitört fa maradványát 
láthatjuk, ezek tavasszal még 
nagyon szépen kihajtottak. 
Ezért kérjük, hogy aki in-
formációval tud szolgálni a 
fák kitöréséről, a virágok és 
a cserjék lopásáról, a ron-
gálók megállítása érdeké-
ben bejelentésével segítse 
a polgármesteri hivatal, a 
rendőrség és a polgárőrség 
munkáját.

Állítsuk meg 
a parkrongálókat!

Kitört hársfa a  vízművek előttKitört hársfa a vízművek előtt

(Folytatás az 1. oldalról)
A polgármester kifejtette, 

a Csabai Kolbászfesztivál ko-
moly hagyományokkal rendel-
kező,  országos, sőt nemzet-
közi jelentőségű rendezvény. 
Programjának meghirdetése 
során sokan hallhatják vá-
rosunk nevét, és magán az 
eseményen is több tízezren 
vesznek részt. A rendezvényen 
a városi tourinform iroda kap 
egy standot, ahol a fesztivál 
résztvevőinek tájékoztatást 
adhatnak a város természeti 
értékeiről, látnivalóiról, ren-
dezvényeiről és szálláshelyei-
ről. Várfi  András hangsúlyozta, 
az idegenforgalom szempont-
jából fontos, hogy mindenki 
halljon Gyomaendrődről, és 
el is tudja helyezni a térképen. 
Reményei szerint a kolbász-
fesztiválon való részvétel 
hozzájárulhat ahhoz, hogy 
még többen látogassanak el 
Gyomaendrődre.    

Gyomaendrőd 
a Csabai Kol-

bászfesztiválon

(Folytatás az 1. oldalról)
A polgármester értékelés-

ként ezt mondta:
– Városunk először tavaly 

indult a versenyen, akkor a 21. 
helyen végeztünk. Tapaszta-
latokat gyűjtve, az ideire úgy 
készültünk, hogy kategóri-
ánkban az élen végezzünk. A 
hivatalos hetedik hely ellenére 
én Gyomaendrődöt az első 
helyre teszem, hiszen az egész 

város megmozdult, minden 
helyszínen felszabadult han-
gulatban sportoltak fi atalok 
és idősek egyaránt. Mindnyá-
junk számára nagy élményt 
jelentett, hogy ezen a jeles 
napon köztünk volt Növényi 
Norbert, aki közvetlen, színes 
személyiségével megnyerte a 
gyomaendrődiek szimpátiáját, 
és szívesen látjuk városunk-
ban máskor is.  

A Trabant tolása nem bizonyult nehéz feladatnak

Győzelemmel felérő hetedik hely

A Trabant tolása nem bizonyult nehéz feladatnak
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ÉPÍTŐANYAGKERESKEDÉS
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. 

Telefon: 66/282-440; 30/33-26-075; 30/48-80-326

Teljeskörű építőanyagkereskedelem: 
Terranova termékek - hőszigetelő rendszerek, ragasztók, fugázók,  -
felújító rendszerek
Frühwald betontermékek, térburkolók -
Gipszkartonok, gipszkarton szerelési anyagok, lécek,  gipszek,  -
glettek
Téglák, tetőcserepek, tetőzsindelyek, lemezes tetőfedő anyagok -
Hő-,hang-, és vízszigetelők -
OSB lapok, tetőfóliák, párazáró fóliák, tetőkiegészítők, szellőzők -
Élvédők, szegők, szilikonok -
Schiedel kéményrendszerek, Ytong-Xella falazó elemek -
Kazettás álmennyezeti rendszerek, függesztők, lapok -
Prokoncept energiatakarékos házépítési renszer -
Grünpower vákumcsöves napkollektor -
Rozetták, stukkók, hászámok, betűk kül-és beltérre -
Kéziszerszámok, csavarok, szegek, segédanyagok -
Hagyományos építőanyagok - sóder, cement, homok, mész -
és még sok más, ami építkezéshez, felújításhoz szükséges. -

    Árainkból: 
Fagyálló csemperagaztó  880,- Ft/zsák (25kg) -
Estrich  685,- Ft/zsák (40kg) -
Flex ragasztó  2.435,- Ff/zsák (25kg) -
Aljzatkiegyenlítő  2.200,- Ft/zsák (25kg) -
Tetősíkfólia  80,- Ft/m - 2-től
Dry-háló  135,- Ft/m - 2-től

GELLAI

Gyomaendrődön a Hősök 
Napja alkalmából megem-
lékezést tartottak a Hősök 
terén. Műsort adtak a Vá-
rosi Alapfokú Zeneiskola 
tanulói és a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórusa. 
Az első, a második világ-
háború, illetve ’56-os for-
radalom hősi áldozatairól 
Szonda István, az Endrődi 
Tájház vezetője emlékezett 
meg. Az eseményen részt 
vettek Fürjesről a Magyar 
Honvédség 64. Veszprémi 
Vezetési és Radar Század 
tisztjei, katonái, akik a Hő-
sök szobránál díszőrséget 
álltak, és koszorújukat is 
elhelyezték. Az önkormány-
zat nevében Várfi András 
polgármester és Tímárné 
Binges Irén, a polgármesteri 
hivatal hatósági osztályve-
zetője koszorúzott.

A hősökre 
emlékeztek

Az Endrődi Közösségi 
Házban működő jóga klub 
vendége volt Császárné 
Benke Mária, aki testvé-
rével Vitray Tamás tévé-
műsorában vált országosan 
ismertté. A 83 éves hölgy 
testileg, lelkileg mai is friss. 
Teste gumiként hajlékony, 
és ebben a korban még gép-
kocsit vezet. Felhívta a fi-
gyelmet a helyes étkezésre, 
a jó testtartásra és a pozitív 
gondokodásra. Marika néni 
közvetlen beszédével lenyű-
gözte az érdeklődőket. A 
közösségi ház jóga klubja 
jövőre is meghívja Császár-
né Benke Máriát.

Bekne Marika 
példája

Idén a Kis Bálint Napokat 
június 9. és 11. között ren-
dezik meg. A háromnapos 
program keretében június 
11-én, szerdán tartják meg 
a városi sportcsarnok név-
adóját. Az létesítmény Var-
ga Lajos tornászolimpikon 
nevét veszi fel. Varga Lajos 
1933-ban született Gyomán. 
Az Újpesti Dózsa Sport 
Clubhoz 1957-ben került, 
és 1965-ig számos kiemel-
kedő hazai és nemzetközi 
eredmény részese volt. A 
magyar tornászcsapat tag-
jaként a római olimpián 12., 
a tokiói olimpián pedig 9. 
helyezést ért el. Sportpá-
lyafutása során 13 orszá-
gos bajnoki címet nyert. 
Nyugdíjba vonulása után 
feleségével visszaköltözött 
Gyomaendrődre, ahol aktív 
edzői tevékenységével újra 
indította és sikerre vitte a 
Kis Bálint Általános Iskola 
fiú tornászcsapatát.  

Iskolanapok 
névadóval
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rSikerült helyben megoldani a kardiológiai ellátást és a csontrit-

kulás gondozását is.
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A küldöttség szabadidős 
programként megtekintette a 
régi lengyel királyi székhely: 
Krakkó néhány nevezetességét. 
A krakkói székesegyházban a 
küldöttség tagjai a Himnusz el-
éneklésével rótták le kegyeletüket 
Báthory István, erdélyi fejedelem 
és lengyel király sírja előtt. A 
lengyel idegenvezető nagy tisz-
telettel beszélt Nagy Lajosról és 
Báthory Istvánról, a két ország 
közös uralkodójáról.

A gyomaendrődi küldöttség 
tagjai azt tapasztalhatták, hogy 
Lengyelországban jóval kisebb 
az adó, ennek ellenére egymást 
követik az újabb és újabb beru-
házások. Józef Chmura, Pilzno 
polgármestere megmutatta az 
általános iskola közelmúltban el-
készült műfüves kézilabda- és 
futópályáját, ezt ötven százalékos 
uniós támogatással építették meg. 
Nyolcszáz tanuló részére most 
építenek gimnáziumot sportcsar-

nokkal és műfüves labdarugó 
és atlétika pályával együtt. Az 
épület már szerkezetkész, jövő 
ősszel kezdik meg benne a taní-
tást. Az önkormányzat pénzügyi 
helyzetét jellemzi, hogy a beru-
házást saját erőből kezdték meg, 
és uniós támogatással szeretnék 
befejezni, de ha nem nyernek, 
hitelből akkor is elkészülnek 
vele. A polgármester terveibe 
is beavatta a gyomaendrődieket, 
megmutatta a gyönyörű fekvésű, 
hegyek övezte tavukat, terveik 
szerint azt a vízi sport kedvelői 
számára építik ki. 

Pilzno polgármestere a közös 
vacsorán elmondta, a május 22-
én kezdődő több napos sakk-
versenyükre nagy szeretettel 
várják a Rózsahegyi Kálmán 
Általános Iskola sakkcsapatát, 
továbbá megemlítette, alkalom 
adtán ifjúsági néptánccsoport-
jukkal szívesen ellátogatnának 
Gyomaendrődre. Annak érdeké-
ben, hogy a két város barátsága 
ne csak önkormányzati szinten 
működjön, azt javasolta, célszerű 
lenne az ifjúsági kulturális és 
sport csoportokat családoknál 
elszállásolni. 

Mélyül Gyomaendrőd és Pilzno barátsága 
Küldöttség járt a lengyel testvérvárosban

Katona József Művelődési Központ

Június 7. –  Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény társas- és moderntánc tanszakának évzáró 
táncbemutatója.

június 12. 17 óra – Jótékonysági előadás a Komédiás 
Kör szervezésében

Június 17-július 6-ig – Kiállítás Varjú Krisztián gyomaendrődi 
alkotó munkáiból.

Június 22. – A Rumba Táncsport Egyesület évzáró tánc-
bemutatója.

Június 23–27-ig – A Körösmenti Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény Nyári tábora.

Június 30–július 5-ig – SZAKE Színjátszó Tábor
 
Endrődi Közösségi Ház

Június 9. 15 óra – Ifjúsági egészségnap. „Egészséges sze-
mélyiség, harmonikus párkapcsolat” címmel előadást 
tart Bakanek György életmód tanácsadó. A program ál-
talános iskolások és középiskolások részére ajánlott. 

Június 21. – Rock koncert az emeleti nagyteremben. Elő-
adók: HORKENSEN, DUMSHONT, RAZE to The 
GRUOND együttesek.

Június 30-án 17 óra –Félévzáró vacsora az I. számú 
Nyugdíjas Klub rendezésében.

 
Liget Fürdő

Június 7. – Tiszta Magyarországért Mozgalom
Június 6-7-8. – Ghost’s Bikers Party
Június 20-21-22. – Haribo gyermek sziget
Június 28 – Magna Cum Laude koncert
 július 4-5-6. – Latinos hétvége

Programajánló

Mint arról áprilisi szá-
munkban írtunk, Lehóczkiné 
Tímár Irén képviselő a már-
ciusi ülésen elmondta, hús-
vét előtt nagyszombaton az 
ügyeletes orvos beteg édesapja 
a panaszait elbagatellizálta, 
és ezért került életveszélyes 
állapotba. Hozzátette azt is, 
ez csupán egy eset, de számos 
hasonlót hallott a városban. 
A testületi ülésen jelenlévő 
dr. Torma Éva, városi főorvos 

is megerősítette a képviselő 
véleményét, miszerint hozzá 
is  naponta két-három panasz 
érkezik az orvosi ügyelet mű-
ködésére. Dr. Piriczki Béla, 
az ügyeletet működtető Sano-
Med Trans Kft. ügyvezető 
igazgatója akkor külföldön 
tartózkodott, ezért vélemé-
nyét nem tudtuk közölni. 
Azóta válasza elektronikus 
levél formájában megérkezett 
szerkesztőségünkbe. 

Vizsgálat az orvosi ügyeleten

Ipari építmény 
és terület eladó!

Gyomaendrődi Ipari Parkban, 
Ipartelep út 3. szám alatt 

a Thermix Építőipari Kft. 

5.000 m2-es közművesített területe 
400 m2-es jó állapotban lévő 

ipari építménnyel eladó.

Érdeklődni lehet: 
hétköznap 8-12-ig a (66) 386-614-es telefonon 

vagy egész nap (30) 575-48-47-es mobilon.

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Az Ön által jelzett ügy kapcsán megvizsgálva a rendelke-
zésünkre álló ambuláns dokumentációt, illetve meghallgatva 
az ügyeletben akkor dolgozó orvost, részünkről megálla-
pítást nyert, hogy a beteg két alkalommal vette igénybe az 
ügyeleti ellátást. Ismert krónikus betegségekben szenvedő 
idős férfi betegről van szó, aki az első vizsgálat során nem 
mutatott sem lázas állapotot, sem szív-és légzéselégtelenségre 
utaló tüneteket, ami okot adhatott volna arra, hogy az első 
vizsgálatot követően kórházba kelljen utalni. A következő 
nap észlelt panaszok és a vizsgálatot követően állapota 
indokolta, hogy mentővel a kórházba szállítsuk.

Ez ügy kapcsán nyomatékosan kértem munkatársaimat, 
hogy még nagyobb odafi gyeléssel, körültekintéssel és szak-
maisággal végezzék munkájukat.

Kelt: Békéscsaba, 2008. 05. 20.

Tisztelettel: 
Dr. Piriczky Béla

Sani-Med Trans Kft. 
ügyvezetője

Állatorvosi rendelő nyílt

 Gyomaendrőd, Fő út 149. szám alatt. 

Dr. Kondé Gábor 
állatorvos 

Telefonszám: 
(30) 9032-998

Gyomaendrőd képviseleté-
ben a Nemzeti Vágta 14. elő-
futamában Kohut Gyöngyi, 
helybeli lovas Nagy László 
orosházi lótenyésztő Glivelstar 
nevű nyolc éves pej kancáját 
lovagolta, és a hat ló között az 
ötödik helyen végzett. 

A rendezvényt a helyszínen 
megtekintette Várfi  András 
polgármester is. Elmondta, 
hogy a Nemzeti Vágta 16 elő-
futamba beosztott 96 részt-
vevője között Gyomaendrőd 
megjelenhetett, ebben jelentős 
részt vállalt Stipsicz Károly, aki 
Gyomaendrődön mezőgazda-
sági vállalkozást működtet, és 
a Haszon Magazin laptulajdo-
nosa. A rendezvényt május 31-
én és június 1-én Budapesten 
a Hősök terén profi  módon 
megszervezték, és a helyszí-
nen több tízezren tekintették 
meg. A Hősök terén számos 
helyen föltűnt városunk címere. 
Az eseményen tourinform iroda 
mindkét nap képviseltette ma-

gát, és Gyomaendrőd turisztikai 
eseményeit, lehetőségeit kínálta. 
A Nemzeti Vágtát kizárólagos 
jelleggel az RTL Club közve-
títette, és így a televízió nézői 
is hírt hallhattak városunkról. 
Az eseményről rövid részletett 
mutatott be a CNN amerikai 
hírtelevízió is. 

Varga Zsófi a, a tourinform 
iroda vezetője arról szólt, a 
rendezvényen kilenc négy-
zetméteres önálló sátorban 
jeletek meg. Nagy sikert ara-
tott a három két méter magas 
kihúzható plakátjuk, az egyik 
a holtágakat, a másik a városi 
rendezvényeket, a harmadik 
pedig a város főterét mutatja 
be. Az Utazás kiállítással el-
lenétben az érdeklődők nem 
csak prospektusokat gyűjtöttek, 
hanem konkrét céllal keresték 
meg sátrukat, mert már vagy 
jártak Gyomaendrődön, vagy 
a közeljövőben tervezik, hogy 
ide látogatnak. Az eseményre 
fölvitt ezer kiadványt két nap 
alatt elkapkodták. 

Gyomaendrőd is képviseltett e 
magát a Nemzeti Vágtán

A gyomaendrődi és a lengyel polgármester a műfüves pálya 
mellett a tolmács társaságában

Egy szippantás a lengyel levegőből

Nem véletlen az, hogy régen az iparosoknak a mesteri 
cím megszerzése előtt tapasztalatszerzés érdekében néhány 
évet külföldön kellett dolgozniuk. Itthon csak azt látjuk, 
tapasztaljuk, hogy mi hogyan működik hazánkban, ha 
külföldön is szétnézünk, már van viszonyítási alapunk. A 
lengyelek büszkék a történelmükre, törekszenek nemzeti 
büszkeségük életben tartására is, a legtöbb templomuk 
előtt már ott áll a néhány éve elhunyt lengyel II. Já-
nos Pál pápa szobra, és türelmetlenül várják boldoggá 
avatását. 

Pünkösd vasárnapján abban a faluban vettünk részt 
misén, ahol a polgármester él, a templomban ott volt 
a falu apraja-nagyja, és valamennyien áldoztak is. A 
katolikus egyház az együvé tartozás élményét adja meg 
a lengyeleknek. Az erős összetartás megmutatkozik a 
szűkebb, családi körben is, miként korábban nálunk is, 
náluk a legtöbb helyen a három generáció még ma is 
együtt él.  

Ha büszkék vagyunk arra, hogy egy nemzethez 
tartozunk, ha tudjuk és érezzük, hogy egy közösséget 
alkotunk, akkor másokkal szemben kiállunk és védjük 
nemzeti érdekeinket, és képesek vagyunk arra, hogy 
megtervezzük valamennyiünk közös jövőjét. A lengyelek 
biztosak abban, hogy nemzetüknek van jövője, a legtöbb 
fi atal pár legalább két gyermeket tervez, náluk szó sincs 
elöregedésről, ugyan nem nagy mértékben, de kissé nö-
vekszik a népesség. (Így a lengyeleknek nem kell attól 
tartaniuk, hogy idős korukra nem lesz, aki fi zesse majd 
a nyugdíjukat.) A házasulási kedv nagy, miként kísérőnk 
elmondta, a hotelekben két évre előre foglaltak a hétvégi 
lakodalmak időpontjai. 

Ha a társadalom tagjai a legfontosabb célokban 
egyetértenek, ez kihat a minden napi életre, így a gaz-
daságra is. Lengyelországban kisebb az adó, mégis gyors 
ütemben növekszik a gazdaság. Ha valaki kiutazik Len-
gyelországba, megtapasztalhatja, miként működik egy 
normális ország. 

A lengyelországi Pilzno városa meghívására május 9. és 
12. között gyomaedrődi delegáció utazott ki a testvérvárosi 
kapcsolat elmélyítése érdekében. Pilzno Krakkótól száz ki-
lométerre fekvő ötezer lelkes kisváros, körzetközpontként 
működik, a környező településekkel együtt 17 ezren élnek 
Pilzno közigazgatási körzetében. A küldöttséget Várfi  András 
polgármester vezette, annak tagjai önkormányzati képviselők, 
illetve a polgármesterei hivatal munkatársai voltak.
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A május 1-2-án megtar-
tott X. Gyomaendrődi Nem-
zetközi Sajt- és Túrófesz-
tiválra büszkék lehetnek 
a szervezők, hiszen olyan 
színes volt, hogy ott min-
denki találhatott az ízlésé-
nek megfelelő kóstolni valót 
és az érdeklődése szerinti 
kulturális programot.

A hazai és nemzetközi 
kiállítók szívesen jönnek 
Gyomaendrődre, hiszen 
egy részük már szinte sze-
mélyes ismerősünkké vált 
az évek során. Jó ötletnek 
bizonyult, hogy az idén a 
sajt- és bortermelők mellé 

meghívták a méhészeket is, 
hiszen a Kárpát-medence ki-
váló adottsága miatt magyar 
méz hungaricumnak számít. 
A fesztivál kiváló családi 
programnak bizonyult, hi-
szen a szakkiállítók mellett 
különbféle vásárosok, illetve 
kézműves foglalkozások vár-
ták a látogatókat. A gyerekek 
szórakoztatásáról vidámpark, 
légvárak, trambulin, íjászok, 
arcfestők, gyöngyfűzők, 
mézeskalácsosok gondos-
kodtak. 

Gyomaendrőd városát a 
tűzoltó egyesület, Komé-
diás Kör, Kner Tánc-sport 
Egyesület, Rumba Táncklub, 

Színfolt Mazsorett Csoport 
képviselte.

A második nap kulturá-
lis kísérő rendezvénye a VII. 
Suttyomba Népzenei Fesztivál 
volt. Itt olyan produkciókat 
láthattunk, amelyek a világ 
bármely színpadán sikert arat-
nának. A budapesti Matocsáv 
zenekar sajátos technikájú és 
bravúros fúvósai elkápráz-
tatták a közönséget, miként 
a ma már világjáró erdélyi 
Szászcsávási zenekar is. A 
Suttyomba zenekar és barátai 
igazi örömzenét mutattak be 
a színpadon, és a zenész jó 
hangulata magával ragadta 
a közönséget is. 

Ízek, zenék, táncok, no és jó hangulat
Mintegy 15 ezer látogató volt kíváncsi a jubileumi sajt- és túrófesztiválra

Mint azt Farkas Zoltánné, 
igazgató a megnyitón kö-
szöntőjében elmondta, a 
Rózsahegyi Napok célja, 
hogy megemlékezzenek 
névadójukról, valamint 
erősítsék kapcsolatukat 
partnereinkkel: az iskola 
fenntartójával, a szülőkkel, 
a társintézményekkel és a 
civil szervezetekkel. Az 
idén az Endrődiek Baráti 
Körének összefogásával a 
szokásosnál is gazdagabb 
programot kínálnak az ér-
deklődőknek.           

Péntek délután az 
endrődi katolikus temp-
lomban a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórusa 
és a Városi Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény 
pedagógusai és növendé-
kei adtak hangversenyt. 
A kamarakórus műsorát 
Kodály Zoltán Köszöntő-
jével kezdte, többek között 
Szokolay Sándor Miatyánk 
című művét is előadták. 
Az intézmény Zenés es-
ték-előadássorozatának ez 
volt a harmadik, befejező 

része. Csak reménykedhe-
tünk abban, hogy ennek a 
dicsérendő kezdeménye-
zésnek lesz folytatása.

Várfi András, polgármes-
ter nyitotta meg Turcsányi 
Katalin szarvasi bőrműves, 
szűcs Bőrből készült jel-
képek című kiállítása az 
Endrődi Közösségi Ház-
ban. Kellemes meglepe-
tést hozott a fiatal alkotó 
tárlata, bőrből készült ké-
pei a hitvilág változását 
mutatják be az ősidőktől 
napjaikig, a sámánkultú-
rától a kereszténységig. A 
kiállítás vendégkönyvébe 
az egyik látogató így fo-
galmazta meg benyomását: 
„Amikor a lelkek valóban 
érintkeznek, ez a tiszta tu-
dat. Felemelő érzés, hogy 
nem vagyunk egyedül.” 

Rózsahegyi napok az iskola falain túl is

Rózsahegyi Kálmán szobrát Mihály Bernadett alkotta 2000-ben. Rózsahegyi Kálmán szobrát Mihály Bernadett alkotta 2000-ben. 

Az utóbbi időben 
Gyomaendrőd két pályázata 
is nyert. Mint azt Várfi  And-
rás polgármester elmondta, a 
Dél-alföldi Operatív Program 
(DAOP) 39 millió forint támo-
gatást nyújt a Selyem út III. 
ütemének megépítésére, ehhez 
hozzáteszik  a majd 7 millió 
forintos önerőt, így 47 millió 
forintos beruházás eredmény-
ként a Selyem út végig szilárd 
burkolatú lesz. Az Ipartelepi út 
és a Kulich Gyula utca közötti 
szakasz megépítése azért is kü-
lönösen fontos, mert ezzel több 
irányból megközelíthető válik az 

ipari park, illetve tehermentesíti 
a 46. számú főutat is. 

Szintén a DAOP támogatásá-
val valósulhat meg a polgármes-
teri hivatal endrődi kirendeltsé-
gének akadálymentesítése is. A 
projekt elfogadott összköltsége 
9,5 millió forint, ebből 8,5 millió 
a támogatás. A beruházás ered-
ményeként a fogyatékkal élők is 
igénybe vehetik a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatát, az or-
vosi rendelőt, illetve a védőnői és 
családsegítő szolgálatot. Hogy 
a két projekt mikorra valósul-
hat meg, ezt majd a támogatási 
szerződés rögzíti. 

Két nyertes pályázat

Gyomaendrődön május 
24-én Gyomaendrőd Város 
Tűzoltó Egyesülete 14 vo-
nulós tűzoltója tett esküt, 
illetve Tímár Vince, a Ti-Vi 
Technika Kft. ügyvezető 
igazgatója és Gerhard Stengel, 
a németországi offenbachi 
tűzoltóság képviseletében 
emlékszalagot tűzött az egye-
sület zászlajára. Ugyanekkor 
szentelték föl az egyesület 
két járművét is. 

Az egyesülete évi rendes 
közgyűlése, és az endrődi 
katolikus templomban meg-
tartott szentmise után Tímár 
Vince és Gerhard Stengel 
emlékszalagot tűzött az 
egyesület zászlajára. Az 
eskütétel után a tűzoltó 
laktanya udvarán Iványi 
László tiszteletbeli kanonok 
megszentelte az egyesület új 
járműveit. A szentelés előtt 
Várfi  András polgármester, 
Gerhard Stengel és Tímár 
Vince mondott köszöntőt. Az 
egyesület járműállománya két 

hasznos és jól használható 
járművel bővült. A Merce-
des-Benz 1019 HLF 16/25 
típusú gépjárműfecskendőt 
Gerhard Stengel közbenjárá-
sával vásárolta az egyesület az 
önkormányzat támogatásával 
az offenbachi tűzoltóságtól. 
A járművet 1 millió forintból 
teljesen felújította az egye-
sület. A felújítás költségeit a 
2007 évi katasztrófavédelmi 
pályázaton nyert összegből 
fedezték, valamint az egye-
sület tagjai is tevékenyen 
részt vettek a felújításban. 
A másik felszentelt jármű egy 
Mercedes-Benz 308 típusú 
országúti gyorsbeavatkozó, 
ezt a Ti-Vi Technika Kft. és 
a Szent Flórián Alapítvány 
adományozta az egyesületnek. 
Az adománnyal egy korsze-
rű és kitűnően használható 
járművet vehettek birtokba 
a tűzoltók. Az ünnepségen 
megjelent dr. Gáti Zoltán 
tűzoltóezredes, a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója is.

Esküt tett ek a tűzoltók

A Tour de Hongrie – 
35. Magyar Kerékpáros 
Körverseny július 22-én 
Gyomaendrődről rajtol. A 
kerékpáros verseny kapcsán 
nyilván sokan megismerhetik 
Gyomaendrőd városát. 

A szervezők a versenyre 
három kontinensről 15 nemzet 
25 csapatára, összesen 150 ke-
rékpárosra számítanak. Kesjár 
Attila, a Tour de Hongrie Békés 
megyei szervezője elmondta, 
a tavaly megrendezett Békés-
csaba–Skoda Autóház GP 
megrendezésekor a mezőny 
áthaladt Gyomaendrődön is, 
és akkor városunk nagyon jó 
helyszínnek bizonyult, és itt 

volt a legnagyobb a mezőny 
nézettsége is. Az önkormányzat 
részéről nagyon jó hozzáállást 
tapasztaltak, ezért választották 
a várost a rajt helyszínének. 
Július 22-én 16 órai kezdettel 
Gyomaendrődön forgalomtól 
elzárt pályán külön 96 kilo-
méteres szakaszversenyt tar-
tanak. A start és cél a Kner 
téren lesz, a verseny a Kossuth 
Lajos utca, Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca, Budai Nagy Antal, 
Hősök útja vonalán halad. A 
közútkezelő, a rendőrség te-
vékenységével támogatja az 
eseményt, a megyei polgárőr 
parancsnok megígérte, hogy 
70-80 polgárőr biztosítja majd 
a rendezvényt. 

Gyomaendrődről indul 
a Tour de Hongrie

A Kis Bálint Általános 
Iskola diákjaként Arnótszky 
Judit Janka az első, aki 
elnyerte a Kazinczyról 
elnevezett Szép Magyar 
Beszéd Versenyt. A 8. d. 
osztályba járó tanuló kiváló 
teljesítményéért aranyér-
met kapott, és a szabadon 
választott szöveg elmon-
dásáért még különdíjban 
is részesítette a szakembe-
rekből álló zsűri. A kivá-
ló eredményt elérő Juditot 
arról faggattuk, hová megy 
tovább tanulni, milyen 
pályán képzeli el jövőjét. 
Elmondta, szívesen szaval, 
mond beszédeket rendez-
vényeken, de a jövőjét más 
területen képzeli el, ezért 
szeptembertől a békéscsabai 
Rózsa Ferenc Gimnázium 
biológia tagozatán tanul. 

Judit 
és a biológia

MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

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

hermannkert@fi bermail.hu; fax: 66/610-419.

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

A gondozott kertért, parkért
kaszálás, nyírás, parlag-fűmentesítés• 
elhagyott telkek rendbetétele• 
facsemete ültetése, park- és erőtelepítés• 
szántás, rotálás, magágy-előkészítés, fűmagvetés• 
veszélyes és egyéb fák vágása, metszése, permetezése• 
vízi létesítmények (stég) építése• 

Hermann Mihály
20/388-2263

hermannkert@fi bermail; fax: 66/610-419

Avon és Orifl ame termékek heti rendeléssel!

-papíráru, irodafelszerelés
-nyomtatványok
-játék, strandcikkek 
-fürdőmedencék

-ajándékok, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

Pályakezdők állásbörzéjét 
tartották meg május 29-én 
Gyomaendrődön a munka-
ügyi központ kirendeltségén. 
Várfi András, polgármester 
megnyitójában elmondta, a 
kirendeltség területén je-
lenleg 1514 álláskereső él, 
közülük 127 pályakezdő, re-
mélhetően a mostani börzén 
minél többen munkahelyet 
találnak. Tímárné Búza 
Ilona kirendeltségvezető 
ehhez hozzátette, jelenleg 
116 állást tudnak fölaján-
lani. Majd ismertette a 
„Mi leszek, ha nagy le-
szek” címmel meghirdetett 
rajzpályázatuk eredményét. 
A legjobb rajzott Farkas 
Márk, a Kis Bálint Általá-
nos Iskola tanulója küldte 
be, második Rostás József 
lett, ugyanabból az intéz-
ményből, a harmadik helyen 
Dógi Nikoletta végzett, a 
Rózsahegyi Kálmán Álta-
lános Iskolából. 

Állásbörze

A Rózsahegyi Napok már korántsem egyszerű 
iskolanap, hiszen a három napos rendezvénysoro-
zat átlépte az iskola területét, megjelent mindkét 
városrészben, az endrődi katolikus templomban 
megtartott kiállítástól a városi képtárban meg-
nyitott kiállításig kulturális programot nyújtott 
Gyomaendrőd teljes lakosságának. Május 16. (péntek) 
és 18. (vasárnap) között immár a 12. Rózsahegyi 
Napot rendezték meg. 

Ballagási ajándékok nagy választékban!
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Közélet

Diákok, fiatalok!

A Gózan Autósiskola
nyári intenzív,

nyolc napos elméleti
járművezetői tanfolyamot indít

az alábbi kategóriákban:

segédmotor• 
motorkerékpár• 

személygépkocsi• 

Az iskola vállalja, hogy a jelentkezőket a szünidőben nyolc nap alatt felkészíti az elméleti vizsgára. Továbbá 
az iskola ezt követően vállalja a gyakorlati vizsgára való felkészítést is. Így a járművezetői tanfolyam nem za-

varja az iskolai tanulást.  
A tanfolyam két helyen és két időpontban indul:

Május 6-án bejelentés 
érkezett a rendőrőrsre, mi-
szerint Hunyán egy egyik 
férfi  lakásán kábítószert 
találtak. A házkutatás so-
rán a rendőrök egy nejlon 
szatyorban növényi alap-
anyagú kábítószergyanús 
anyagot foglaltak le. Az 
anyagot a szegedi kábí-
tószer laboratóriumba 
szállították, ahol szak-
értők vizsgálják. A férfi  
ellen kábítószerrel való 
visszaélés miatt folytat-
nak eljárást – tájékoztatott 
Paraizs Tamás rendőrőrs 
parancsnok. 

Május 2-én az esti órákban 
a Hídfő utcából rendőrőrsre 
telefonált egy férfi , hogy ön-
gyilkos akar lenni, és magára 
engedi a gázt. A rendőrök 
a gázcsapot elzárták, és a 
baj megelőzése érdekében 
óránként ellenőrizték a há-
zát. A korareggeli órákban 
a járőr észrevette, hogy újra 
ömlik a gáz, az ablakot be-
törve bemászott, a lakásbók 
kihozta a férfi t, a mentők a 
gyulai kórházba szállították. 
A gázszolgáltató és a tűzoltók 
megszüntették a gázömlést. 
A tűzoltó szakértő elsődle-
ges véleménye szerint olyan 
nagy mennyiségű gáz volt a 
lakásban, hogy az könnyen 
felrobban hatott volna. A férfi  
ellen közveszély előkészülete 
miatt indult eljárás.

Az elmúlt hónapokban 

több lopást követtek el a 
MÁV sérelmére. Leginkább 
vezetékek, kábelek, csavarok 
és egyéb fémtárgyak tűn-
tek el, jellemzően vas- és 
rézanyagokat loptak el az 
esti és az éjszakai órákban. 
Ezért az országos akció-
hoz kapcsolódva a MÁV 
biztonsági szolgálatának 
munkatársaival helyben is 
ellenőrzik a vas- és fémfel-
vásárló telepeket. 

Május 1-én éjfél körül az 
egyik Bajcsy-Zsilinszky úti 
kocsmából érkezett bejelen-
tés, hogy az egyik rendkívül 
ittas férfi  kiabál a vendégek-
kel, felszólításra nem akar 
távozni, sőt összetörte a 
bejárati ajtót. A kiérkező 
járőr a férfi t előállította, 
ellene az garázdaság gya-
núja miatt folytatnak eljárás. 
Az elsődleges információk 
szerint féltékenység okozta 
a perpatvart. 

A gyulai bíróság előveze-
tési parancsot adott ki egy 
gyomaendrődi nő ellen, 
mert letöltendő szabadság-
vesztésére nem vonult be. 
Május 18-án a járőrök a nőt 
megtalálták, és csőd büntet 
és egyéb bűncselekmények 
miatt három éves börtön-
büntetésére beszállították. 
Jelenleg csalás, magánokirat- 
hamisítás miatt folytatnak 
büntető eljárást ellene, ez 
a törvény szerint öt évig 
terjedő szabadságvesztés-
sel büntethető. 

Kábítószert találtak Hunyán
Megmentették a rendőrök az öngyilkosjelölt férfi t

Gyomaendrőd Város 
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata és a Térségi Hu-
mán Szolgálat „Együtt köny-
nyebb” szociális szakembe-
rek képzése Gyomaendrődön 
és vonzáskörzetében című 
projektzáró konferenciáját 
május közepén tartották 
meg. A résztvevők a kép-
zés során fontos és hasznos 
ismeretekhez jutottak, ezek 
birtokában munkájukban 
eredményesebben tudnak 
segíteni a roma és nem roma 
rászorulókon. A képzésre 36-
an jelentkeztek, és végül 33-
an fejezték be. A pályázatról 
júniusban született meg a 
kedvező döntés, a megva-
lósításához szeptemberben 
foghattak hozzá. A program 
a HEFOP támogatásával va-
lósult meg. 

Együtt  
könnyebb

450-es favázas gyalugép, 
faeszterga, 380 voltos villany-
motor eladó. Érdeklődni lehet: 
30/261- 92-79.

Gyomaendrőd, Katona 
József utca 52/1. szám alatti 
tetőtér beépítéses családi ház, 
garázzsal, alsóépülettel, két féle 
fűtési móddal, klímával, ren-
dezett udvarral eladó. Irányár: 
12,5 millió forint. Érdeklődni 
lehet: 30/481-52-32.

Gyomán Vásártéri ltp. 32. ép. 
III. emeleti 1,5 szabás, középső, 

erkélyes lakás eladó. Érdeklődni 
lehet: 30/299-11-64.

Endrődön, Könyves utcában 
ház 2×2 szobával, nappalival, 
télikerttel, műhellyel, nagy ga-
rázzsal, parkosított dupla portán 
eladó. Ár: 10 M. Érdeklődni le-
het: 17 óra után: 66/285-860

(Lakossági apróhirdetésüket 
egységesen 500 forintért közöl-
jük. Kérjük, hirdetésük szövegét 
és díját juttassák el szerkesz-
tőségünkbe: Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1.)

Apróhirdetés

Helye: 
- Gyoma, Kossuth út 18. szám

- Endrőd, Endrődi Közösségi Ház

Időpontok: 
- június 12. 17 óra 
-július  03. 17 óra

További információ kérhető személyesen kedden és csütörtökön 17 és 18 óra között a Kossuth 
út 18. szám alatt, telefonon napközben 06(30) 402-58-78.

Az 1954-ben alakult Gyo-
mai Gimnázium 1958-ban 
elsőként érettségizett osz-
tálya május 17-én tartotta 
meg ötven éves érettségi 
találkozóját. A 32 végzett 
tanuló közül négyen már 
meghaltak, de a még élő 
28 volt diákból 27 eljött a 
kerek évfordulóra. Fekete 
László tiszteletbeli osz-
tályfőnökkel elevenítették 
fel a diákéveket, és ki-ki 
röviden beszámolt élete 
alakulásáról. A találkozó 
hivatalos programja végén 
Várfi András polgármester 
köszöntötte a ma már 69-
70 éves öreg diákokat, és 
átnyújtotta nekik az erre 
az alkalomra készített em-
léklapot. 

Érett ségi 
találkozó

A „Bogrács Napja” VI. 
Paprikás Krumli Főzőver-
senyt május 31-én Várfi  
András polgármester nyitot-
ta meg. A versenyben 63-an 
vettek részt, 18-an paprikás 
krumplit főztek, 45-en pe-

dig kakaspörkölttől kezdve a 
cigánykáposztán keresztül a 
pacalig egyéb ételt. A kiváló 
hangulatú rendezvénynek este 
kilenc órakor vihar vetett vé-
get, így a tíz órára tervezett 
tűzi játék elmaradt.

Hatvannál többen főztek



7

Tájékoztatás
A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként legfeljebb hároméves 

időtartamra egy-egy közművelődési tanács alakítható. A tanács elsődlegesen a lakossági igények 
megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes 
összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.

E célból 2008. február 26-án megalakult a Gyomaendrődi Közművelődési Tanács az alábbi civil 
szervezetek, vállalkozók részvételével:

Galaktika Baráti Kör • 
Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesülete • 
Körösök Vidékéért Egyesület • 
Gyomaendrődi Újhold Kulturális Egyesület • 
Kulturális Egyesület Gyomaendrőd • 
Utakon Kulturális Egyesület • 
Fekete Színház Egyesület • 
Kner Bridzs Sport Egyesület • 
Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány • 
OMART Könyvesbolt • 
FOLT-STOPP • 

A közművelődési tanács tisztségviselőit az alábbiak szerint választották meg:
Elnök              -           Kovács Erika
Alelnökök       -           Oláh Zoltán
                                    Márjalaki József

A közművelődési tanács elérhetősége:
Apolló Mozi Pódium Kávézó
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.

Felhívom a Tisztelt Gyomaendrődi Lakosokat és civil szervezetek fi gyelmét, hogy a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 
83. §-a alapján a közművelődési tanácshoz további társadalmi szervezetek csatlakozhatnak. Csatla-
kozási szándékukat Gyomaendrőd Város Jegyzőjéhez írásban nyújthatják be 2008. június 20-ig. 

Gyomaendrőd Város Kép-
viselő-testülete 2008-ban is-
mét meghirdeti „A tisztább és 
ápoltabb Gyomaendrődért” c. 
környezetszépítési versenyét. 
A verseny célja, hogy a lakos-
sággal, helyi vállalkozásokkal, 
intézményekkel közösen for-
máljuk településünk arculatát, 
növeljük a virággal beültetett 

területek nagyságát, s ezzel 
együtt színesítsük városunk 
közterületeinek megjelenését. 
Várjuk azoknak a (településen 
lakcímmel rendelkező) helyi 
lakosoknak a jelentkezését, 
akik a szűkebb környezetük 
szebbé tételével hozzájárul-
nak a vendégváró, kulturált 
városkép kialakításához, és 

pozitív hozzáállásukkal, te-
vékenységükkel másokat is 
erre ösztönöznek.

A részletes versenykiírás és 
a jelentkezési lap megtalálható 
a Kirendeltségen és a Pol-
gármesteri Hivatal folyosóján 
elhelyezett gyűjtőládánál.

  
Polgármesteri Hivatal

A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért

FELHÍVÁS !

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, HOGY A 
2008/2009-ES TANÉVRE BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁST 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK RÉSZÉRE
2008. június 15. napjától július 15. napjáig

lehet kérelmezni (ezen célra rendszeresített formanyomtatványon) 
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának 

Humánpolitikai Osztályánál (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) 
és a hivatal kirendeltségén (Gyomaendrőd, Fő út 2.).

A MEGÁLLAPÍTOTT TÁMOGATÁS TANKÖNYV, 
TANSZER VÁSÁRLÁSÁRA FORDÍTHATÓ!

A KÉRELEMHEZ A NYOMTATVÁNY A MEGHIRDETETT IDŐSZAKBAN 
LETÖLTHETŐ A VÁROS HONLAPJÁRÓL.

(www.gyomaendrod.hu)

Felhívás
IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozója

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összefogva a város civil szervezeteivel, intézményeivel 
már három alkalommal rendezte meg a Gyomaendrődiek Világtalálkozóját. A következő világta-
lálkozó tervezett időpontja 2009. márciusa. A világtalálkozó településünk várossá avatásának 20. 
évfordulójára tervezett ünnepségsorozat részeként kerül megrendezésre.

Tisztelt Gyomaendrődi Lakosok!
A világtalálkozóra meghívottak adatbázisának frissítésében kérnénk az Önök segítségét:
Kérem, hogy jutassák el azon ismerősük, rokonuk nevét és címét a Polgármesteri Hivatal Titkárságá-

ra, akik elkerültek szülővárosukból, de szívesen részt vennének az elszármazottak találkozóján. 
Kérem, hogy a rendezvény sikerét pontos címek (postai irányítószám, település, utca, házszám, 

emelet, ajtó) megadásával segítse. Leadási határidő: 2008. szeptember 30.
A címek leadhatók és további információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán Keresztesné 

Jáksó Éva oktatási előadótól és Tóth Katalin ifjúsági referenstől.
Telefon: 66/386-122 vagy 66/581-232, 
e-mail: oktatasugy@gyomaendrod.hu

Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) 

KT számú rendeletének 2007-es módosításakor döntött arról, hogy „Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának Elismerő Oklevele”-t alapít az alábbi kategóriákban:

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

Az Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes oklevelet 
kapnak. Az elismerő oklevelekből évente kategóriánként maximum egy adományozható. 
Javaslatot nyújthat be bármely gyomaendrődi lakos, civil szervezet, társadalmi szervezet, 
intézmény. 

Az elismerő oklevelek adományozására az adott kategóriákhoz kapcsolódó ünnepnapo-
kon, vagy az azt követő képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Gyomaendrőd város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2008-as év elismerő 
okleveleinek kategóriáit, a javaslatok benyújtásának határidejét, az oklevelek adományo-
zásának időpontját:

Oklevél 
megnevezése

Oklevélben 
részesíthető 

személyek, civil 
szervezetek, in-
tézmények köre

Javaslatok 
benyújtásá-
nak határ-

ideje

Adományo-
zásról szóló 
döntés idő-

pontja

Az oklevél adományozásá-
nak időpontja

„Gyomaendrőd 
Város Egész-
ségügyéért” 
kitüntető ok-
levél

Az egészségügyben 
dolgozó szakembe-
rek

2008.
június 11.

2008. 
június 26.

Semmelweis Napon 2008. jú-
lius 01. napján 15,00 órakor a 
polgármesteri hivatal nagyter-
mében átadó ünnepség 

„Gyomaendrőd 
Város Időseké-
ért” kitüntető 
oklevél

Az idős emberek 
ellátásában, ápo-
lásában résztvevő 
személyek, szer-
vezetek

2008.
október 15.

2008.
október 30.

Szociális Munkások Napján 
2008. november 12. 15,00 
órakor a polgármesteri hi-
vatal nagytermében átadó 
ünnepség

„Gyomaendrőd 
Város Kultúrá-
jáért” kitüntető 
oklevél

Városunk kulturá-
lis 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 

További információ:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Keresztesné Jáksó Éva, tel.: 66/386-122

INGATLAN HASZNOSÍTÁSOK
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában 
lévő ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám Terület nagysága, cím, egyéb megjegyzés Kikiáltási 

ár  ( Ft )  
Licitlépcső

( Ft )
1045 1.238 m2, Révlapos, töltéshez közel 247.000 10.000

1388/2 289 m2, Kálvin János utca 28.900 1.000
1390/1 81 m2, Kálvin János utca 8.100 500
1390/2 268 m2, Kálvin János utca 26.800 1.000
1391/1 343 m2, Kálvin János utca 34.300 1.000
1391/2 343 m2, Kálvin János utca 34.300 1.000
1391/3 339 m2, Kálvin János utca 33.900 1.000
1391/4 417 m2, Kálvin János utca 41.700 1.000

3542/20 1.271 m2, Gutenberg utca 508.000 10.000
3542/22 1.270 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
3542/23 1.271 m2, Gutenberg utca 508.000 10.000
3542/25 1.271 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
3542/26 1.270 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
3542/27 1.270 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
3542/28 1.271 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000

5475 592 m2, Juhász Gy. utca 19. 
az épületet bontani kell 400.000 10.000

5723 1.066 m2, Polányi Máté u. 71. 640.000 10.000
6552 745 m2, Vadász u. 10. 50000 1.000
6553 675 m2, Vadász u. 9. 50.000 1.000
6554 632 m2, Vadász u. 8. 50.000 1.000
6555 638 m2, Vadász u. 7. 50.000 1.000
6556 573 m2, Táncsics u. 19. 50.000 1.000
6557 514 m2, Táncsics u. 17. 50.000 1.000
6708 1.053 m2, Fő út 90. 630.000 10.000
7507 1.191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos ) 297.000 10.000
7523 1.162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos ) 290.000 10.000

Az árverés időpontja: 2008. június 23-án de. 10.00 óra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földha-
szonbérbe adását hirdeti meg helyben árverés útján az alábbi feltételek mellett:

Hrsz. Művelési ág Terület ( ha ) AK érték  Induló bérleti 
díj licit

0155/17 szántó 31,5962 1315,48 35 kg/AK
02629/39 gyep 40,8892 261,68 25 kg/AK

Az árverés időpontja: 2008. július 23-án de. 10.00 óra. 

Az árverések helye: városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).

Az árverésekkel kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Va-
gyongazdálkodási osztályán lehet kérni. Tel.: 66/386-122, 136 –os mellék

Hivatali tájékoztató



Hirdetés


