
Növényi Norbert, az 1980-
as moszkvai birkózó olimpiai 
bajnoka május 21-et, a Kihívás 
Napját Gyomaendrődön tölti. 
E napon több rendezvényen 
is részt vesz. Növényi Nor-
bert színes személyiség. A 
birkózás abbahagyása után a 
80-as években a kick-boxban a 
csúcsra jutott: 1988-ban meg-
nyerte a kick-box világbajnok-
ságot. Elvégezte Gór- Nagy 
Mária Színitanodáját, s olyan 
remek fi lmszerepek fűződnek 
a nevéhez, mint a Zimmer 
Feri Charlie-ja vagy az Az 

alkimista és a szűz Macija. 
Most ötven fölött amellett, 
hogy színészként rendszere-
sen föllép, különböző szabály-
rendszerű küzdő sportokban 
diadalmaskodik huszonéves 
riválisai fölött.  

(Folytatás a 7. oldalon.)

Gyomaendrőd köz-, 
kulturális és sportélete 
nagyon gazdag. Sajnos 
terjedelmi korlátok mi-
att valamennyi eseményről 
nem adhatunk számot a lap 
hasábjain, illetve néhány 
hírről röviden és csak fotó 
nélkül adhatunk hír t. Így 
kimaradt a lótenyésztés-
sel és lovas turizmussal 
foglalkozó francia de-
legáció látogatása vagy 
annak kérdése, hogy a 

jelentős önkormányzati 
támogatás ellenére az 
idegenforgalmi főidény-
ben is mért marad zárva 
a motormúzeum. A Hír-
mondóból kimaradt tudó-
sításokat a Gyomaendrőd 
Online-on találják meg: a 
gyomaendrod.mconet.biz 
internetes címen. 

Valamennyi 
gyomaendrődi hír elolva-
sásához a „Helyi hírek” 
menüpontot látogassa.

Ami a Hírmondóból 
kimaradt

Április 23-án Gyoma-
endrődön az Apponyi utcán 
82 éves egyedül élő hölgytől 
loptak el ismeretlen tettesek 1,3 
millió forintot. Egy férfi  azzal 
az ürüggyel csengetett a hölgy 
kapuján, hogy önkormányzati 
dolgozóként kisebb nyereményt 
szeretne átadni. A néni be is en-
gedte az udvarba – tájékoztatta 
a lapot Paraizs Tamás. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Korábbi helytelen dön-
tések miatt Várfi András 
polgármester ketyegő jogi 
„bombák”-nak nevezte a 
hulladéklerakóhoz kapcso-
lódó ügyeket, hiszen azzal 
kapcsolatban több per is 
folyamatban van, ezekről 
hallgatott meg áprilisi 
ülésén a testület. Azt vita 
nélkül elfogadták.

 (Folytatás a 2. oldalon.)

Ketyegő jogi 
„bombák”

Dr. Sipos Attila belgyó-
gyász-kardiológus főorvos 
május 6.-tól rendel a Városi 
Egészségügyi Intézményben 
hetente egyszer  (keddenként ) 
16 órától.

Változás a 
szakrendelésben

Az önkormányzat és a he-
lyi autóbusz közlekedésre kiírt 
pályázat nyertese, a Mobilbusz 
Kft. által megkötött szerződés 
szerint május 1-től a menetjegy 
90, a havi teljes árú bérlet 2 150,  
a havi kedvezményes bérlet 
pedig 400 forintba kerül. Az 
önkormányzat a helyi menetrend 
szerinti közlekedést havi 990 
ezer forinttal támogatja. 

Buszjegy, 
bérlet ára

A város önkormányzata áp-
rilisi ülésén a korábbi ügyvezető 
munkaviszonyának lejárta miatt 
május 15-től Egeresi Andrást, 
békéscsabai mérnök-közgazdászt 
bízta meg egy esztendőre ügyve-
zetői teendőinek ellátásával.

A cég beszámolt az előző évi 
munkájáról is, eszerint tavaly a 
tervezett 20 millió 782 ezer forint 
helyett 24 millió 270 ezer forint 
adózott eredményt ért el. Továbbá 
a tervezett eggyel szemben két 
befektetővel tudott területvásár-
lásról szerződést kötni. 

Megbízott  
ügyvezető

Gyomaendrőd önkormány-
zata áprilisi ülésén úgy határo-
zott, hogy pályázatot nyújt be 
a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztériumhoz kerékpárút 
építésének támogatására. Ked-
vező elbírálás esetén a Bajcsy - 
Zsilinszky utcától a Semmelweis 
utcáig épülne meg a kerékpárút, 
így Endrődtől egészen a Liget 
Fürdőig kerékpározhatnánk. A 
beruházás teljes költsége meg-
haladja a 104 millió forintot, ha 
a pályázat nyer, 83,4 milliós tá-
mogatáshoz az önkormányzat-
nak húsz százalékos önerőt kell 
hozzátennie. 

Városon át ke-
rékpározhatunk

Mint arról áprilisban hírt 
adtunk Lehóczkiné Tímár Irén, 
önkormányzati képviselő nyil-
vános ülésen tett panaszt az 
orvosi ügyelet tevékenységére. 
Az ügyeletet működtető Sano-
Med Trans Kft. ügyvezetőjét, 
dr. Piriczki Bélát sikerült tele-
fonon utolérnünk, aki tőlünk 
értesült az esetről. Ígérte, azt 
kivizsgálja, és annak eredmé-
nyéről a következő számban 
tájékoztatja a lap olvasóit.  

Vizsgálat az 
orvosi ügyeleten

Röviden

Sághy Gyula, forgatókönyv-
író, fi lmrendező április 25-, 
26-, 27-én Gyomaendrődön 
kezdte el a Kállai Ferenc szín-
művészről, a Nemzet Színé-
széről szóló dokumentumfi lm 
forgatását. A munkálatokra 
hazautazott a neves művész 
is, de valójában vele betegsége 
miatt keveset tudtak dolgozni, 
Kállainak szombaton vissza 
kellett  utaznia a fővárosba 
kórházi kezelésre.

Kállai Ferenc 1925-ben 
Krampner Ferencként látta meg 
a napvilágot Gyomán, szülőháza 
sajnos ma már nem áll. 

Ma a Turul Kft. cipőüze-
mének portásfülkéjét találtuk 
a helyén – mesélte a fi lmrendező. 
Egy régi albumban megtaláltuk 

a szülőház fotóját. Ellátogat-
tunk a mai Bajcsy-Zsilinszky 
utcába is, ott állott nagyapjának 
a borbélyműhelye. Kállai Fe-
renc a négy elemit a katolikus 
iskolában végezte el, a temp-
lom mellett, erről az épületről is 
találtunk régi fotókat, osztály-
társaira már nem bukkantunk 
rá. A polgári iskolát is helyben 
végezte el, beszélgettünk egy 
83 éves hölggyel, aki az osz-
tálytársa volt. 

Filmbeli terveiről Sághy gyu-
la elmondta, fi lmben szeretnék 
több színdarabból részleteket 
bemutatni, ismert személyisé-
gek: írók, rendezők, színészek 
nyilatkoznának Kállai munkás-
ságáról. A fi lm kitér majd Kállai 
Ferenc politikai szerepvállalá-

sára is, ugyanis 1990-től négy 
esztendeig a szocialista párt 
színeiben országgyűlési kép-
viselő volt. Így mozaikokból 
felépítve szeretné bemutatni 
Kállai művészetét.    

Sághy Gyula több ismert 
dokumentumfi lmet készített 
már, nevéhez fűződik töb-
bek között a Recski rabok, a 
Házsongárdi rekviem és a Ku-
lák golgota című dokumentum-
fi lm is. Utóbbi fi lm nagy részét 
Gyomaendrődön forgatta, ekkor 
ismerkedett meg közelebbről 
a város történelmével, jeles 
egyéniségével. A Kállai Fe-
rencről szóló dokumentumfi lm 
bemutatását a várossá avatás 
20. évfordulóján, 2009. március 
14-én tervezik. 

Dokumentumfi lm készül a város 
szülött éről: Kállai Ferencről

Kállai Ferenc Sághy Gyula

1,3 milliót 
koptak

közéleti havilap II. évfolyam, 4. szám • 2008. május 

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

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

Tavaszi 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) ,
 LAKÁS FELÚJÍTÁS,  SZEMÉLYI HITELEK,
 LAKÁS  KORSZERŰSÍTÉS,  LAKÁS LÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
 LAKÁS BŐVÍTÉS,  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

A Kihívás Napjának dísz-
vendége: Növényi Norbert

Kállai Ferenc

as
ba
N
E
is
b
bi
80
cs
ny
sá
M
re
a 
F

Sághy Gyula



(Folytatás az 1. oldalról)

A gyomaendrődi rendőrőrs 
parancsnoka elmondta, mikor 
a férfi  arra kérte, hogy a nyere-
mény átvételéről 
szóló nyugtát 
írja alá, a sér-
tett ezt a kérést 
megtagadta, és 
a látogatót távo-
zásra szólította 
fel. Ekkor a férfi  
újabb kéréssel 
állt elő, a nála 
lévő tízezres 
sorozatszámát 
szerette volna 
összehasonlítani 
az idős asszony 
tízezresével. A 
kérést teljesítve 
a szobában lévő borítékból a 
néni elővett egy tízezrest, azt 
átnyújtotta az elkövetőnek, aki 
azt vissza is adta. A tízezrest 
az idős asszony visszatette a 
borítékba, és azt a szoba egyik 
székére helyezte. Ezután ismét 
távozásra kérte a hívatlan ven-
déget. A lakásból úgy kísérte ki 
a férfi t, hogy a vendég maradt 

hátul, az idős asszony pedig elől 
haladt. A kapuban a látogató 
fehér gépkocsiba ült be. Az 
idős hölgynek akkor jutott az 
eszébe, hogy a pénzt tartalmazó 

borítékot a szo-
bában a széken 
hagyta, de az 
már nem volt a 
helyén. Abban 
1,3 millió fo-
rintot őrzött. Az 
ügy érdekessége, 
hogy félórával 
korábban szintén 
fehér gépkocsi-
val egy szarva-
si asszonytól 
hasonló körül-
mények között 
loptak el több 
mint kétmillió 

forintot és arany ékszereket. 
Paraizs Tamás arra hívta fel 

a fi gyelmet, hogyha idegenek 
bármilyen ürüggyel kívánnak 
is bemenni a lakásunkba, le-
gyünk óvatosak, ne engedjük 
be őket. A lopás tanulsága közé 
tartozik az is, hogy otthon le-
hetőleg ne tartsunk nagyobb 
összegű kézpénzt.         

1,3 milliót koptak el idős hölgytől 
Idegen látogatókat ne engedjünk lakásunkba

(Folytatás a 1. oldalról.)
Az egyik ügy A.S.A. Kft. 

kártérítési igénye. A regionális 
hulladékkezelő üzemeltetésére 
kiírt közbeszerzés eljárásban 
vesztes A.S.A Kft. megtámad-
ta a beruházó munkacso-
port döntését, mely szerint a 
Remondis  Kft. lett a nyertes. 
Az A.S.A. Kft. a közbeszerzé-
si döntőbizottság határozatát 
megtámadta. A bírósági ítélet 
értelmében a Remondis Kft. 
ajánlata érvénytelen. Az A.S.A. 
Kft. 58 millió 250 ezer forint 
kártérítést, valamint a telep 
üzemeltetésének igényét jelen-
tette be. Az eltelt időben a köz-
beszerzési tanácsadó jelezte, 
hogy az ítélőtábla a Remondis 
Kft. ajánlatának  ugyan ér-
vénytelenségét kimondta, de a 
szerződés semmisségét nem. 
Azt külön bírósági eljárás so-
rán lehet kimondatni. 

A hulladéklerakó miatt egy 
másik per is folyamatban van, 
a környező gazdák bíróság-
hoz fordultak a védelmi övezet 
miatt is. A felperesek kérik 
ideiglenesen a telep működé-
sének felfüggesztését. Ezen 
túlmenően kérik alpereseket 
részben az érintett ingatlanok 

megvásárlására, részben kár-
talanításra a szomszédos ingat-
lanok rendeltetésszerű hasz-
nálatának jelentős mértékű 
korlátozása, akadályoztatása 
miatt. A vételi illetve kártala-
nítási összeget felperesenként 
eltérő mértékű, mindösszesen 
129 millió 863 ezer forintban 
határozták meg.

A hulladéklerakó harma-
dik ügye, hogy a tulajdo-
nos települések döntöttek a 
Remondis Kft. által üzemelte-
tett gyomaendrődi telep átfogó 
ellenőrzéséről. Egy mérnöki 
iroda megadott szempontok 
alapján ellenőrzi a telep mű-
szaki tevékenységét. Ugyan-
akkor egy cég arra kapott 
megbízást, hogy pénzügyi 
szempontból is vizsgálja meg 
a telep működését. A műszaki 
ellenőrzés 2008. április 7-én 
megkezdődött. A pénzügyi 
ellenőrzés április 9-én vette 
volna kezdetét, de a Remondis 
Kft. üzleti titokra, személyes 
adatok védelmére hivatkozva 
ettől elzárkózott. Az önkor-
mányzat állásfoglalást kért 
az ügyvédjétől arra, hogy 
az ellenőrzés miként kény-
szeríthető ki. 

Hulladéklerakó: 
ketyegő jogi „bombák”

Gyomaendrőd önkor-
mányzata áprilisi ülé-
sén kifejezte szándékát, 
hogy a fenntartásában 
működő Városi Alapfo-
kú Művészetoktatási In-
tézmény és a Körösmenti 
Táncegyüttes Alapítvány 
fenntartásában működő 
Körösmenti Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény 
összevonására. A képvise-
lők felkérték Várfi And-
rás polgármestert, hogy 
kezdjen tárgyalásokat az 
intézmények összevoná-
sáról, és arról készítsen 
jelentést a testület májusi 
ülésére.

Településünkön két 
alapfokú művészetokta-
tási intézmény működik, 
önkormányzati fenntartású: 
Városi Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény és az 
alapítványi fenntartású: 
Körösmenti Alapfokú 
Művészetoktatási Intéz-
mény. Mindkét fenntartó 
folyamatosan keresi a lehe-
tőséget arra, hogy hatéko-
nyabban működhessenek. 
Mind az alapítvány, mind 
az önkormányzat képviselői 
megfogalmazták elképze-
lésüket, hogy a két azonos 
feladatot ellátó intézményt 
egy közös egységbe integ-
rálják. Az elmúlt években 
megfigyelhető a kormány 
szándéka, hogy az alap-
fokú művészetoktatás fi-
nanszírozásából ki kíván 
vonulni, és a szülőkre és az 
önkormányzatokra terheli 
a növekvő kiadásokat.

Az intézmények egye-
sítésére kétféle módon 
kerülhet sor: vagy az ön-
kormányzati intézmény in-

tegrálódik be az alapítvány 
fenntartása alá, vagy az 
alapítványi iskola integrá-
lódik be az önkormányzati 
intézménybe. E kérdést a 
megyei feladatra járó kiegé-
szítő normatívára való jo-
gosultság dönti el. Ameny-
nyiben az önkormányzat 
olyan közszolgáltatást lát 
el, mely a megyei kötelező 
ellátásába tartozik, akkor 
az után megyei kiegészí-
tő normatívára jogosult a 
települési önkormányzat. 
A megyei kiegészítő nor-
matíva a mindenkori költ-
ségvetési törvény 4. számú 
melléklete szerinti a helyi 
önkormányzatokat szja 
jövedelem mérséklésébe 
építik be. 

Az önkormányzati intéz-
mény csoportos tanszaka-
ihoz nem kell önkormány-
zati támogatás, az egyéni 
oktatás – a hangszeres 
oktatás – működtetése 
viszont csak önkormány-
zati kiegészítő támogatással 
valósulhat meg. Gyakorla-
tilag az összes kiegészítés 
az egyéni oktatásra megy. 
Az alapítványi iskola nép-
tánc és társastánc tago-
zatai jelentős kiegészítés 
nélkül működnek. A két 
intézmény egyesítése te-
hát úgy valósulhat meg, 
hogy az önkormányzati 
intézmény keretei közé 
integrálódik az alapítványi 
iskola. Ebben az esetben 
nemcsak hogy megma-
rad az megyei feladatra 
járó normatíva, hanem az 
alapítványi iskola diákjai 
után is jogosulttá válunk 
a megyei kiegészítésre, ez 
jelenleg közel 12 millió 
forintot tesz ki.

A művészeti iskolából 
a kett ő is sok

Az önkormányzat április-
ban döntött arról, hogy el-
kezdi az új szennyvíztisztító 
beruházásnak előkészítését. 
Ugyanis a kilencvenes évek-
ben felújított szennyvíztisztító 
technológiája nem felel meg a 
mai követelményeknek, annak 
kibocsájtott szennyvize után a 
városnak bírságot kell fi zetnie, 
ennek összege 2016-ra eléri az 
évi 25 millió forintot. A telep 
kapacitása napi 2800 köbmé-
ter, ez jelenleg elegendő, de 

ha az ipari parkban vagy a 
fürdőben megvalósul egy na-
gyobb beruházás, akkor már 
kevésnek fog bizonyulni. Az 
előzetesen tervezett 500 millió 
forintos felújítás helyett az új 
beruházás tervezett költség 
1-1,5 milliárd forint közé tehe-
tő. A beruházáshoz szükséges 
saját erő összesen 150-200 
millió is lehet. A beruházás 
megvalósítására pályázati 
lehetőség áll rendelkezésre 
a KEOP keretében. 

Rövid hírek

Új szennyvíztisztítót 
kell építeni
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PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

TANFOLYAM INDUL 
személygépkocsi, motorkerékpár és 

moped kategóriában!

Beiratkozás: 
Gyoma, Kossuth u. 18. 

minden kedden és csütörtökön 
17-től 19 óráig. 

Telefon: 06-30/402-58-78
Tanfolyam időpontja: 

2008. május 14-én 17 óra   
Endrődön: Endrődi Közösségi Ház

Gyomán: Kossuth utca 18.

A lengyel testvérváros: 
Pilzno képviselő-testülete 
meghívására Várfi  András, 
polgármester vezetésével 
május 9. és 12. között önkor-
mányzati  delegáció utazik 
Lengyelországba. A látogatás 
célja, hogy kutassák a test-
vérvárosi kapcsolat szélesí-
tésének lehetőségét.   

Helyi delegáció 
Lengyelországba

A március elejei vihar 
után 23 lakóházban jelentet-
tek be kárt. A bejelentéseket 
a polgármesteri hivatal mun-
katársai a helyszínen ellen-
őrizték, arról jegyzőkönyvet 
vettek fel és fényképeket 
készítettek. A bejelentések 
közül 14 esetben az ingat-
lan tulajdonos rendelkezik 
biztosítással, egy esetben 
csak a melléképület tetőfe-
dése sérült, nyolc lakosnak 
viszont nincs biztosítása az 
épületére. A károk, illetve a 
helyreállítási munkák mérté-
ke esetenként 35 ezer és 265 
ezer forint között változik. 
A nyolc káresemény becsült 
helyreállítási költsége ösz-
szesen: 639 ezer forint. Erre 
az önkormányzat szerződés 
keretében és számla elle-
nében vissza nem térítendő 
támogatást nyújt az ingatla-
nok tulajdonosainak. 

Kárenyhítés a 
viharra

Gyomaendrőd ez évben 
ismét meghirdeti A tisztább 
és ápoltabb Gyomaendrődért 
című környezetszépítési ver-
senyt az elmúlt évi verseny-
kategóriák megtartásával, 
továbbá ehhez kapcsoló-
dóan versenyt hirdet a he-
lyi óvodákban és általános 
iskolákban tanuló gyerekek 
számára is. A részletes ver-
senyfelhívást a zsűrizéssel 
megbízott bizottság hagyja 
jóvá. A versenyekben részt 
vevők díjazására a testület 360 
ezer forintot szán. A város 
hagyományteremtő szándék-
kal 2006-ban útjára indította 
környezetszépítési versenyt, 
célja elsősorban fi gyelemfel-
keltés környezetünk szebbé 
tételére, a szép kialakítású, 
ápolt helyi díszkertek, zöld-
felületek felkutatása. 

Környezet-
szépítő verseny

A város vizsgálja a ki-
adások csökkentésének 
lehetőségét, ugyanakkor 
készül a település általános 
fejlesztési koncepciója. A 
koncepcióban minden te-
rületen meg kell határozni 
a fejlesztési irányokat, így 
az oktatás területén is. 

Az önkormányzat veze-
tése részéről alternatíva-
ként fogalmazódott meg 
a gimnázium átadása a 
megyének. Áprilisban bi-
zottsági elnökök a kiala-
kult helyzetre tekintettel a 
gimnázium további működ-
tetéséről kibővített ülésen 
tárgyaltak. Ezen részt vett 
a gimnázium vezetője és a 
tantestület képviseletében 
három pedagógus is.

Mind a bizottsági tagok, 
mind a gimnázium pedagó-
gusai, vezetője megfogal-
mazták: az önkormányzat 
alapvető feladata költség-
vetési stabilitásának biz-
tosítása, ennek érdekében 
a kiadások csökkentésére 
kell törekednie. A gimná-
zium ebben partner, példá-
ul az intézményi konyhák 
ésszerűsítése 10 millió 
forintttal csökkentené a 
gimnázium kiadását, így az 
önkormányzati kiegészítő 
támogatás is. Ugyanakkor a 
bizottsági ülésen jelenlévő 
képviselők kifejtették, az 
önkormányzat fejlesztési 
prioritásai között a város 
oktatásának elsődleges he-
lyet kell elfoglalnia, így a 
középiskolai oktatásnak is 
a prioritások között kell 
szerepelnie.

Az ülésen részt vevők 
megállapodtak: a város 
oktatási struktúrájában 
jelentős szerepet foglal 
el a gimnázium, fontos-
nak tartják, hogy az in-
tézmény a továbbiakban 
is a város fenntartásában 
működjön, de el kell indí-
tani egy olyan párbeszédet, 
amely a gimnáziumi szak-
képzési továbbfejlesztését 
eredményezi. Várfi András 
polgármester hangsúlyoz-
ta, hogy a gimnáziumnak 
olyan szakmai munkát kell 
kezdenie, amely megha-
tározza a szakképzés új 
irányait, amellyel még 
egyedibbé és vonzóbbá 
tehető a gimnázium.

A város von-
zóbb gimit akar

Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kedves 6. osztályosok, kedves Szülők!
A Teleki Blanka Gimnázium

(5400 Mezőtúr, Dózsa Gy. út 17.)
a 2008/2009-es tanévben is indítja az eddig is eredményesen működő

6 évfolyamos gimnáziumi képzését.
A jelentkezőknek kollégiumot tudunk biztosítani.

A képzéssel kapcsolatosan 
információkat az iskola igazgatóságán  kaphatnak.

(Tel./ fax: 56/350-082)

Paraizs Tamás 
örsparancsnok



Rövid hírek

A Kner Imre Gimnázium 
és Szakközépiskolában régeb-
bi hagyományát felelevenítve az 
idén, április 10-én megrendezte 
nyelvi délutánját. Az iskolában 
jelenleg három nyelvet: angolt, 
németet és franciát oktatnak. A 
francia nyelvet a szabadságról 
szóló verssel, hangulatos sanzon-
nal, jelenetekkel és profi  tánccal 
népszerűsítették a diákok. Angol 
nyelven magas szintű bemutatót 
hallottak az érdeklődők Nagy-
Britannia történelméről, az üzleti 
életről és Jim Morissonról. Egy 
kedves jelenetet és dalokat is elő-
adtak. A németet tanuló diákok 
mesével, drámával és humoros 
jelenettel készültek. A rendez-
vény kiegészítő programjaként 
az angol nyelven értő diákok és 
tanárok oldott hangulatú beszél-
getésben vehettek részt a város-
unkban élő Ernest Lancesterrel 
és családjával. 

Nyelvi 
kavalkád

A 2006/2007-es tanévben 
nyújtott kimagasló tanulmányi és 
sportteljesítményének köszönhe-
tően Kéri Virág, a Kis Bálint Ál-
talános Iskola és Óvoda tanulója 
elnyerte „A Magyar Köztársaság 
jó tanulója - jó sportolója 2007” 
kitüntető címet. A díjat április 
28-án Budapesten vehette át a 
kitüntetett. 

Jó tanuló, 
jó sportoló

Megjelent Majoros Mária: 
Lélekbalzsam című verseskötete. 
Mint azt a szerző a fülszövegben 
elárulja magáról, már fi atal ko-
rában is írt verseket, aztán jött 
a tanulás és a munka. A szerző 
előszava szerint vigasztalásul, 
okulásul írta maga és mások 
számára ezeket a verseket. Év-
tizedeken keresztül nevelőként 
diákjait az önismeretre készítette 
fel, most nem csak volt diákjait, 
hanem immár olvasóit is ugyanar-
ra buzdítja. A kötet egyelőre csak 
a szerzőnél szerezhető be.

Verseivel önis-
meretre buzdít

A Gyomaendrődi Nyugdíjas 
Kertbarát Kör tagjai ez évben 
április elején tartották meg a ha-
gyományos Városi Bor, Száraz-
kolbász és Pálinka Versenyt. A 
borok zsűrije ez évben a nyolc 
fehér, négy vörös, hat rose-t és 
négy gyümölcsbort értékelt. A 
borok szoros versenyében Cseh 
János és dr. Kovács Béla több 
bora is első helyezést ért el. A 
zsűri kiemelte Ádám Józsefné 
meggyborát, amelyet dicsére-
tesnek nevezett. A tíz szalámi 
készítőből a legügyesebbnek 
Gecsei Imrénét találták, máso-
dik Nagy Pálné, harmadik pedig 
Barna Ferencné lett. Vékonykol-
bászból ötöt neveztek be, itt Bíró 
László végzett ez élen, második 
lett Gyuricza Lajosné, harmadik 
pedig Hanyecz Vinczéné. A zsűri 
különdíjjal jutalmazta dr. Kovács 
Béla szarvashúsból készült vé-
konykolbászát. Pálinkaféléből 11 
szilvapálinka érkezett be, illetve 
egy-egy vegyes, mézes és ágyas 
pálinka.   

A meggybor 
specialitás?

Látszerész Üzlet
5500 Gyomaendrőd, 

Hősök útja 53.
Telefon: 284-255

Egyes progresszív lencsék 
20 % árengedménnyel 

kaphatók!
Ingyenes UV ellenőrzés 

és szaktanácsadás.
Jöjjön be, ellenőriztesse 

most szemüvegét! 
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„Benned a világgal voltam egy”
Május első vasárnapja: az anyák ünnepe

Magyarországon 1925. óta május első vasárnapján az 
édesanyákat ünnepeljük. Woodrow Wilson, az USA elnöke 
1914-ben ezt a napot hivatalos ünneppé nyilvánította, és 
hamar elterjedt szerte a világon. Hogy ez az ünnep gyökeret 
vert a magyar kultúrában nem tekintető véletlennek. Ha ki-
ki egy-egy pillanatra saját magára tekint, és megvizsgálja 
kapcsolatait: vajon ki az a másik ember, aki testi valójában 
vagy emlékével egész életében elkíséri? Nem az édesanyja? A 
szakirodalom és a szépirodalom területén is sokan próbálták 
meg visszaadni ennek a kapcsolatnak a lényegét. Köztük 
talán legtalálóbb Weöres Sándor megfogalmazása: 

Ez alkalomból Gyomaendrőd polgármestereként 
szeretettel köszöntöm az Édesanyákat!
Tisztelettel: Várfi  András polgármester

Anyák napi köszöntő

Május első vasárnapján a köszönet és hála virágait nyújtjuk 
át minden évben az édesanyáknak. Az édesanyák szerete-
tének melegsége végig kísér minket egy életen át. Az élet a 
legnagyobb csoda, ami tőlük származik, az első lépésektől 
kezdve féltve óvnak minket a legnehezebb pillanatokban 
is. Nehéz szavakba önteni, amit érzünk, megköszönni azt 
a gondoskodást, törődést, ami megszépíti mindennapja-
inkat.

Szeretettel küldjük az édesanyáknak
a következő sorokat:

Domokos László, 
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

Április 22-én, a Föld Napja 
alkalmából a város óvodái, 
általános iskolásai, középis-
kolásai, egyéb intézményei és 
a civil szervezetek összefogá-
sával közel egy mázsa hulla-
déktól szabadították meg a 
város közterületeit.   

A polgármesteri hivatal fel-
hívása elsősorban a belterületi 
parkok, utcák, a városba vezető 
közutak menti területek, vala-
mint a hullámtéren húzódó túra-
útvonal megtisztítására irányult. 
A hivatal kezdeményezésére 
több intézmény, civil szerve-
zet jelezte részvételi szándékát, 
így a szemétgyűjtésen mintegy 
180 felnőtt és 1.250 gyermek, 
diák vett részt. Az április 21-én, 
hétfőn érkezett eső miatt sajnos 
a Hármas-Körös hullámterében 
húzódó túraútvonal megtisztí-

tását néhány nappal későbbre 
kellett halasztani. A Fazekasi 
Vadásztársaság hat aktív tagja 
azonban a sár ellenére is vál-
lalta a túraút egy szakaszának 
megtisztítását.

Az akció során összegyűjtött 
hulladék mennyiségét csak be-
csülni lehet, hiszen a főbb köz-
utak mellett sorakozó zsákokat 
a Magyar Közút Kht., a szelek-
tív gyűjtőpontokon és a kijelölt 
helyszíneken elhelyezett szeme-
teszsákokat a Gyomaszolg Ipari 
Park Kft. munkatársai szállították 
el. A településünk közterületeit 
április 22-én több mint 980 kg 
hulladéktól szabadították meg 
a résztvevők. Legalább ennyi 
szemétre számítanak a túraútvo-
nal többi szakaszán szervezendő 
hulladékgyűjtés során is.

ANYÁKNAPJÁRA
Drága Édesanyák, Nagymamák, Dédik.

Engedjék, meg hogy ezen a csodálatos napon az alábbi kö-
szöntővel tisztelegjek Önök előtt.

„Köszönet
Gyengéd irányításod befolyásolt mindenben, amit tettem, amit teszek, és amit 
valaha tenni fogok.
Jóságod kitörölhetetlenül rányomta pecsétjét mindenre, ami voltam, ami vagyok, 
és ami valaha leszek.
Ily módon részese vagy mindennek, amit elértem, és amivé válok.
Amikor segítek a szomszédomnak, ott van a te  segítő kezed is.
Amikor enyhítek barátom fájdalmán, ezért ő neked is tartozik.
Amikor szavakkal vagy példamutatással helyes utat mutatok egy gyereknek, 
elsősorban te vagy a tanítója.
Minden, amit teszek, a tőled tanult értékrendet tükrözi vissza. Minden rossz, 
amit kijavítok, minden szív, amelyet felvidítok, teher, amelyen könnyítek, irántad 
való tiszteletadás, a maga szerény módján.
Mert te adtál nekem életet, és ami még fontosabb, leckéket arra, hogyan kell 
élni. Te vagy minden jónak a forrása, amit elértem életem során.
Mami, köszönetet mondok mindazért, ami vagy, és ami én vagyok.”
(David L. Weatherford)

Sok szeretettel: Földesi Zoltán
                           országgyűlési képviselő

A Rumba Táncklub ver-
senyzői nemcsak az orszá-
gos bajnokságokon folytat-
ták az éremgyűjtést, hanem 
nagyon rangos nemzetközi 
versenyeken is letették név-
jegyüket. A Rumba klub 
történetében ugyanis elő-
ször versenyzett páros a le-
gendás és világhírű angliai 
Blakcpool Junior Dance 
Festivalon. A rangos világ-
eseményen Deák András és 
Andor Barbara sikeresen 
debütált, mert egy angol, 
három orosz és két ukrán 
páros mellett a döntőbe ju-
tottak és hatodik helyezést 
értek el. Az ő eredményük 
egyedülálló tánctörténeti je-
lentőségű esemény, mivel 
a fél évszázados múltú és 
nagyon rangos Blackpool 
Junior Dance Festivalon 
magyar pár még sohasem 
jutott a döntőbe.

A D és C osztályos or-
szágos bajnokságok után 
a B osztályosok országos 
bajnokságán is letették név-
jegyüket a Rumba Táncklub 
versenyzői, tudtuk meg 
Megyeri László klubve-
zetőtől. A székesfehérvári 
országos bajnokságon juni-

or korcsoportban országos 
bajnok lett Kulik Andor és 
Paróczai Zsófia. A felnőt-
tek latin versenyében pedig 
Mészáros András és Oláh 
Dorottya a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel. És 
hogy ez a táncos hétvége 
még fényesebb legyen arról 

ismét Deák András és Andor 
Barbara gondoskodott. A 
csehroszági Brnoban meg-
rendezett Brno IDSF Open 
nemzetközi táncversenyen 
a junior latin kategóriában 
egy tucat párost megelőzve 
a dobogó legfelső fokára 
állhattak.

Bajnoki aranyak a Rumba Táncklubban

Gödöllőn az április 18. 
és 20. között megrendeze-
tett nagyon magas szakmai 
színvonalú országos nép-
zenei fesztiválon Rafael 
Péter, a Városi Alapfokú 
Művészetoktatási Intéz-
mény 11 éves növendéke 
korcsoportjában második 
helyezést ért el. A tekin-
télyes személyiségekből 
álló zsűri hangszeres tu-
dása mellett méltatta Péter 
kellemes hangszínét. Ki-
váló eredménye azért is 
figyelemre méltó, mert az 
intézményben csupán négy 
éve működik a citeraszak, 
és Refael Péter az első nö-
vendék, aki tudásával és 
tehetségével országos ered-
ményt produkált. Felkészítő 
tanára: Erdei Attila. 

Az intézmény énekesei 
május 16. és 18. között 
Szolnokon az Ádám Jenő 
Országos Énekversenyen 
vesznek részt.

A „Zenélő eseték” ren-
dezvénysorozat második 
koncertjére április 22-én 
este a városházán közel 
százan voltak kíváncsiak, 
a résztvevők szép zenei él-
ménnyel gazdagodhattak. A 
rendezvénysorozatot május 

16-án 17 órai kezdettel – a 
Rózsahegyi Napok és az 
Endrődiek Baráti Köre 
találkozója keretében – 
a Szent Imre katolikus 
templomban zárják. Ezen 

az alkalmon a Városi Alap-
fokú Művészeti Intézmény 
tanárai és diákjai mellett 
föllép a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakó-
rusa is.

Rafael Péter korcsoportjában 
országos második 

A fotón: Deák András, Andor Barbara, Kulik Andor és 
Paróczai Zsófi a
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Rafael Péter ígéretes tehetség, remélhetőleg ez pályaválasztá-
sában is megmutatkozik majd.  
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MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

-papíráru, irodafelszerelés -bizsu
-nyomtatványok -fénymásolás
-játék-ajándék, illatszerek -iratfűzés
Ballagási ajándékok nagy választékban!

Avon és Orifl ame termékek heti rendeléssel!

Termő ékes ág, te, 
jó anya, 
életemnek első 
asszonya, 
 
nagy meleg virág-ágy, 
párna-hely, 
hajnal harmatával 
telt kehely, 

 benned kaptam első 
fészkemet, 
szivem a sziveddel 
lüktetett, 
 
én s nem-én közt nem volt 
mesgye-hegy, 
benned a világgal 
voltam egy. 

Weöres Sándor: Anyámnak (részlet)

Mázsányi szemetet gyűjtött ek

Csak látni akarlak, 
anyu fényes csillag, 
látni, ahogy jössz, jössz, 
mindig jössz, ha hívlak. 

Látni sietséged, 
angyal szelídséged, 
odabújni hozzád, 
megölelni téged.

/Nadányi Zoltán/

an!

Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

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

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

Szerkesztőségünkhöz az alább 
olvasói levél érkezett:
Sajnálattal olvastam a 
Gyamendrődi Hímondó 
márciusi száma „Idei fejlesz-
tések” című írásában, hogy 
utakat építenek és felújítanak 
Gyomán és Endrődön. Holott 
Gyomaendrőd 99 százaléka 
aszfaltos, ezzel szemben az 
Öregszőlőben alig található 
szilárd burkolatú út, de az itt 
élők is fi zetik a kommunális 
adót. Öregszőlőn gondot jelent 
az is, hogy a járdák szélessége 
40 centiméter, ezeken nem fér 
el a babakocsit és a kuka. Ezért 
szeretném kérni Várfi  András, 
a polgármester úrtól, hogy leg-
alább zúzott kővel hordasson 
az öregszőlői utakra.” (Név és 
cím a szerkesztőségben.)
A levélre a városüzemeltetési 
osztálytól az alábbi választ 
kaptuk:

Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzata az elmúlt időszak 
alatt több mint hatvan önkor-
mányzati út építését és felújítását 
végezte el. A lakossági utak 
építése és felújítása társulási 
formában történt, ahol az in-
gatlan tulajdonosok a tervezés 
és építés megkezdése előtt az 
önkormányzathoz az érintettek 

legalább 66 százalékának alá-
írásával szándéknyilatkozatot 
nyújtottak be. Az útépítés támo-
gatása a magánerős lakossági 
út- és közműépítések, valamint 
útfelújítások szervezéséről és 
támogatási rendszeréről szóló 
12/2003. (IV. 30.) KT számú 
rendelet alapján történik. Ez 
alapján az útfelújítások ese-
tében az útépítésben érintett 
ingatlantulajdonosok útépítő 
társulást hoznak létre, és fe-
dezik az építési költségek 20 
százalékát.

Öregszőlőből az elmúlt idő-
szakban hivatalunkhoz nem 
érkezett be ilyen szándéknyi-
latkozat. A képviselő-testület 
által elfogadott útfejlesztési 
koncepció ütemezése szerint 
első sorban a belterületi szi-
lárd burkolattal nem rendelkező 
utcákat kell elsődlegesen bur-
kolttá tenni. Az Öregszőlőben 
az ingatlanok ritkasága miatt 
a költségek 20 százalékából 
az egy ingatlanra eső költség 
olyan magas lenne, hogy ezt 
az ingatlan tulajdonosok vél-
hetően nem tudnák megfi zetni. 
Önkormányzatunk 2007. évben 
jelentős járda felújítást végzett 
Öregszőlőben, melyet 2008. év-
ben is folytatni kívánunk.

Postabontás

Öregszőlőben kevés a szilárd útGyomaendrődön a Térsé-
gi Humánkezelő Szolgálatnál 
2004. január 1. óta működik 
adósságkezelési tanácsadás, 
tapasztalatairól Pál Jánosné 
intézményvezető helyettes 
adott tájékoztatást.

A tavaly év végi adatok 
szerint adósságkezelésben 
részesült 49 család. Az adós-
ságkezelésnél ügyfélnek az 
a családtag tekintendő, aki a 
tartozással kapcsolatban eljár. 
Jellemző, hogy az ügyfelek 96 
százaléka 62 év alatti, és 70 szá-
zalék a nők aránya. Ez utóbbi 
adat valószínűleg abból adódik, 
hogy a családok többségében 
elsősorban a nők foglalkoznak 
a pénzügyekkel.

Megfi gyelhető, hogy az 
ide forduló családokban csak 
20 százalékában dolgoznak. 
Ennek több oka van: egyrészt 
elsősorban azok halmoznak fel 
tartozásokat, akiknél nincs aktív 
kereső, emiatt olyan alacsony 
a havi jövedelmük, hogy nem 
tudják fi zetni a rezsiköltségeket. 

A másik ok, ami miatt alacsony 
a keresők aránya, hogy mivel 
az öregségi nyugdíjminimum 
150 százaléka a jövedelemhatár, 
így ha egy családban egy főt 
minimálbéren foglalkoztatnak, 
és csak egy-két gyermeke van, 
akkor egyéb transzfer jövedel-
mekkel már meghaladják a jö-
vedelemhatárt, így adósságkeze-
lésben nem vehetnek részt. 

Tapasztalható továbbá az is, 
hogy az ügyfelek 67 százaléka 
csak 8 általános iskolai osztállyal 
rendelkezik, 8 százalékuknak 
még a 8 osztálya sincsen meg. 
Jellemző erre a két csoportra, 
hogy nehezen találnak munkát, 
többnyire csak fi zikai vagy be-
tanított munkára foglalkoztatják 
őket, és ráadásul gyakran mini-
mális fi zetésért, illetve be nem 
jelentett foglalkoztatásban. 

Pál Jánosné hozzátette, az 
adósságkezelés abban nyújt-
hat segítséget, hogy ezeket a 
családokat ne kapcsolják ki a 
víz-, gáz-, vagy áramszolgálta-
tásból, vagy rosszabb esetben 
ne kerüljenek utcára.

Közel félszáz családnál 
gondot jelentenek a számlák

alatt t
mány
végez
építés
formá
gatlan
és épí
önkor

Felhívás
IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozója

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összefogva a város civil 
szervezeteivel, intézményeivel már három alkalommal rendezte 
meg a Gyomaendrődiek Világtalálkozóját. A következő világ-
találkozó tervezett időpontja 2009. márciusa. A világtalálkozó 
településünk várossá avatásának 20. évfordulójára tervezett ün-
nepségsorozat 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 Titkárságára, akik elkerültek 
szülővárosukból, de szívesen részt vennének az elszármazottak 
találkozóján. 

Kérem, hogy a rendezvény sikerét pontos címek (posta irá-
nyítószám, 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 Hivatal

Gyomaendrőd Város Jegyzője 
az alábbiakban tájékoztatja azon 
ingatlan- tulajdonosokat, akik a 
2006. évben a belvíz sújtotta ká-
rosult ingatlan helyreállításához, 
újjáépítéséhez, illetve vásárlásá-
hoz nyújtott állami támogatást - a 
155/2006. (VII. 26.) Korm. ren-
deletben szabályozott feltételek 
mellett - nem vették igénybe. 

Az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Miniszter a 17/2008. 
(III. 28.) ÖTM rendelete alapján a 
2006. tavaszi ár- és belvíz miatti 
károk pótlólagos enyhítéséről al-
kotott rendeletet. E rendelet szerint 
a belvíz sújtotta károsult ingatlan 
helyreállításához, pótlólagosan azok 
a személyek részesülhetnek támo-
gatásban, akik a fent hivatkozott 
Korm. rendeletben foglaltaknak, az 
e rendelet hatálybalépésének napján 
is megfelelnek, továbbá a 2006-os 
évben a támogatás igénybevételére 
azért nem került sor, mert az in-
gatlan tulajdonosok nem vállalták, 
hogy a támogatásból helyreállított, 
újjáépített, vásárolt ingatlanra a tá-
mogatási összeg erejéig a Magyar 

Állam javára tíz évre jelzálogjog, 
valamint elidegenítési és terhelési 
tilalom kerüljön bejegyeztetésre az 
ingatlan-nyilvántartásba.

A Polgármesteri Hivatal Hu-
mánpolitikai Osztályának ügyinté-
zője, az ügyiratok felülvizsgálatát 
követően, azon ingatlantulajdono-
sokat, akik 2006. évben, a fenti 
ok miatt nem vették igénybe az 
állami támogatást, külön írásban 
értesíteni fogja, s ezt követően a 
károsultak 2008. május 19. nap-
jáig jelenthetik be támogatás iránti 
igényüket. 

A határidő elmulasztása 
jogvesztő hatályú!

Az az ingatlan tulajdonos, aki az 
ÖTM rendelet hatálybalépésekor 
(2008. április 5.) már befejezte a 
helyreállítást-, újjáépítést, vagy 
másik ingatlant vásárolt, abban az 
esetben kizárólag számla-, vagy 
ingatlan-vásárlásról szóló adásvételi 
szerződés csatolása esetén jogosult 
a támogatásra.
Gyomaendrőd, 2008. április 15.

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Tájékoztató a 2006. évi ár- és 
belvízkárosultaknak

A gyomaendrődi tagokból 
álló Insipid együttes május 
11-én este az Apolló Moziban 
mutatja be a Hazafutás című új 
CD-jét, melyet egy debreceni 
kiadó dob piacra. Az Insipid 
zenekar 1999-től számítja a 
létezését, így tagjai barátként 
színpadon és azon kívül is jól 
ismerik egymást. A doboknál 
Gyuricza László ül, a basszus 
gitárt Binges Zsolt szólaltatja 
meg, a szólógitárnál Csemniczky 
Dávid, és Fűrj Erik énekel.

Mint azt Fűrj Eriktől megtud-
tuk, a zeneszerzésben valameny-
nyi tag részt vesz. A legjobban 
azt szeretik, ha „jammelgetés”-
ből alakul ki egy-egy új dal. A 
dalok szövegét ő írja, így azokat 
őszintén adhatja elő. Zenéjüket 
az énekes úgy határozza meg, 
hogy az alapvetően modern rock 
zene, megtűzdelve néhol funkos 
és néhol popos elemekkel. Az 
eddigi legnagyobb sikerüknek 
azt tartják, hogy 2002-től folya-

matosan szerepelnek a Sziget 
Fesztiválon. 

– Siker az első klipünk (Kap-
csolj át!) műsorra tűzése a Viva 
Tv-n – folytatta Fűrj Erik. – Si-
ker a híres zenekarok előtti ven-
dégszereplés (Kispál és a Borz, 
Kowalsky Meg a Vega, Zanzibár, 
30Y stb). Siker a Hazafutás című 
lemezünk, és annál nincs jobb 
érzés nincs, mikor egy csapatként 
együtt zenélünk. 

Az énekes szólt arról, elkez-
dődött az új CD promóciója. Már 
megkezdődtek tv-, rádióinter-
júk készítése, az újságokban 
a lemezajánlók megjelenése, 
az interneten is szeretnének 
letölthetővé tenni néhány dalt. 
És nem mellékes, hogy egy or-
szágos terjesztő cég juttatja el 
a lemezt a boltokba. Fűrj Erik 
személy szerint azt várja az új 
lemez megjelenésétől, hogy kis-
sé nagyobb nyilvánosságot kap 
a zenekar, országosan többen 
megismerik meg őket.

Insipid: lemezbemutató 
koncert május 11-én az 

Apolló Moziban

A gyomaendrődi Tűz-
menedék együttes – tagjai: 
Kuttenberg Anikó, Molnár 
Albert, Oláh Gizella, Szilágyi 
Zoltán, Tóth Ferenc, Valuska 
Lajos – Nagy Bandó And-
rás: Fakutya című versével 
nevezett az április 11-12-én 
megtartott I. Győri Internet 
Vers Fesztiválra. A jelentkezé-
si határidőig 30 költő tollából 
710 vers, 29 zeneszerzőtől 93 
dal, valamint 24 produkcióra 
érkezett a zsűrihez.

 A fellépők 15 percben 
mutathatták be szerzemé-
nyeiket. A sok színvonalas 
előadás között a Tűzmene-
dék délután lépett színpadra 
öt saját megzenésítéssel. A 
közönség nagy tetszéssel 
fogadta az együttest, hiszen 
két dalukat is vastapssal ju-
talmazta. Az esti gálán a 
zenekar a jutalomkönyvek 
mellett meghívást kapott a 
szombathelyi III. Országjáró 
Dalosok Találkozójára.

A Tűzmenedék sikere Győrben
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COLOR SHOP PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Petőfi  u. 4.

Telefon: 66/284-552, 
e-mail: uhrinzoltan@globonet.hu

- játék, ajándék
- papír
- írószer
- bélyegzőkészítés
- laminálás
- iratfűzés
- fénymásolás
- fi lmelőhívás

Nyitva:
hétköznap: 7.00 – 17.30
szombaton 8.00 – 12.00

KREATÍV KUCKÓ
Gyomaendrőd, Petőfi  u. 2.
Telefon: (70) 230-18-83

Kézműves foglalkozások:
május 10.  Ujjbáb készítése, fi lcanyagból
május 17.  Notesztartó, vagy telfontartó gumilapból.
május 24.  Modellmasszából készült ceruzatartó, és medál.
május 31.  Edényalátét mozaiklappal díszítve.

Mindenkit szeretettel várunk!
Jelentkezés telefonon vagy személyesen! 
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A gyomaendrődi tagokból matosan szerepelnek a Sziget
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FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) KT számú rendele-

tének 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 ünnepnapokon, 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 adományozásának időpontját:

Oklevél megnevezése

Oklevélben részesíthető 
személyek, civil szer-
vezetek, intézmények 

köre

Javaslatok 
benyújtásának 

határideje

Adományo-
zásról szóló 
döntés idő-

pontja

Az oklevél adományozásá-
nak időpontja

„Gyomaendrőd Város 
Nevelésügyéért” 
kitüntető oklevél

Gyomaendrődi 
pedagógusok

2008.
május 14.

2008. 
május 29.

Pedagógus napot követő-
en  2008. június 2. 15,00 
órakor a polgármesteri 
hivatal nagytermében átadó 
ünnepség 

„Gyomaendrőd Város 
Környezetvédelméért” 
kitüntető oklevél

Környezetünk védel-
mében tevékenyen 
résztvevő személyek, 
szervezetek

2008.
május 14.

2008. 
május 29.

Környezetvédelmi Világ-
napon 2008. június 5. 15,00 
órakor a polgármesteri 
hivatal nagytermében átadó 
ünnepség 

Oklevél megnevezése

Oklevélben részesíthető 
személyek, civil szer-
vezetek, intézmények 
köre

Javaslatok 
benyújtásának 
határideje

Adományo-
zásról szóló 
döntés idő-
pontja

Az oklevél adományozásá-
nak időpontja

„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 hi-
vatal nagytermében átadó 
ünnepség 

„Gyomaendrőd Város 
Idősekéért” kitüntető 
oklevél

Az idős emberek el-
látásában, ápolásában 
résztvevő személyek, 
szervezetek

2008.
október 15.

2008.
október 30.

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

„Gyomaendrőd Város 
Kultúrájáért” kitüntető 
oklevél

Városunk kulturális 
életében szerepet játszó 
személyek, szervezetek

2008. 
december 03.

2008. de-
cember 18.

2009. január 22. 15,00 
órakor a Kultúra Napján a 
Polgármesteri Hivatal Nagy-
termében átadó ünnepség 

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

Nyílt árverés
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő ingat-

lanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi 

szám Terület nagysága, cím, egyéb megjegyzés Kikiáltási 
ár  ( Ft )  

Licitlépcső
( Ft )

1045 1238 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 1271 m2, Gutenberg utca 508.000 10.000
3542/22 1270 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
3542/23 1271 m2, Gutenberg utca 508.000 10.000
3542/25 1271 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
3542/26 1270 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
3542/27 1270 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
3542/28 1271 m2, Gutenberg utca 254.000 10.000
5475 592 m2, Juhász Gy. utca 19. az épületet bontani kell 400.000 10.000
5723 1066 m2, Polányi Máté u. 71. 640.000 10.000
6552 745 m2, Vadász u. 10. 50.000 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 1053 m2, Fő út 90. 630.000 10.000
7507 1191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos ) 297.000 10.000
7523 1162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos ) 290.000 10.000
Az árverés időpontja: 2008. április 28-án de. 10.00 óra.1. 
Az árverés helye: Városháza kistermében (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.).2. 
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja. 3. 
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban sze-4. 
repelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2007. április 28-án de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 
10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a polgármesteri hivatal 
pénztárába befi zetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell 
az árverési előleg befi zetését. 

Varga Zsófi a, a tourinform 
iroda vezetője arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy a Mo-
solygó Kórház Alapítvány 
megkereste a várost. Az ala-
pítvány célja, hogy művészek 
– például: zenészek, színé-
szek, bűvészek, bábosok, 
kézművesek – segítségével 
egy kis örömet, vidámságot 
vigyen a kórházban kezelt 
gyerekek életébe. Az ala-
pítvány ebben az évben egy 
országos szintű jótékonysági 
rendezvénysorozatot, úgy-
nevezett „mosolygós sétát” 
is szervez, melynek minden 
megyeszékhelyen lesz ál-
lomása. A cél: támogatást 
gyűjteni a területileg illetékes 
kórház, tehát a mi esetünk-
ben a gyulai kórház javára. 
Békés megyében Békéscsaba 
mellett Gyomaendrődön is 
lesz séta, az iskolák bevoná-
sával, június 5-én, csütörtök 
délután. A rendezvényen a 
tervek szerint bemutatkoznak 
az alapítvány munkáját támo-
gató művészek. A program-
mal kapcsolatos egyeztetések 
már megkezdődtek.

Mosolygós séta 
Gyomaendrődön
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Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 
                        

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály

Építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
Ellátandó feladatok:
Építési engedélyezési eljárások lefolytatása, - helyszíni ellenőrzések lefolytatása, - panaszügyekben való 
eljárás, - Településrendezési Terv készítésében való közreműködés, - nyilvántartások vezetése, - statisztikai 
jelentések készítése, - tűzvédelmi hatósági feladatok, - zaj és rezgésvédelmi hatósági feladatok. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építmények használatbavételi, rendeltetés megváltoztatási, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása. 
Más hatóságok engedélyezési eljárásában a Település Rendezési Tervben előírtak érvényesítése érdekében 
szakhatóságként való közreműködés. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,• 
Cselekvőképesség,• 
Büntetlen előélet,• 
Felsőfokú iskolai végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki • 

(szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki), 
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,• 
Próbaidő: 3 hónap, egyéb juttatások: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Közszol-• 

gálati szabályzata alapján történik. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes • 
körű mentesítéssel való rendelkezés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi • 

erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt 
vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2008. június 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tímárné Binges Irén hatósági osztályvezető 
nyújt, a 0666521602 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal címére történő • 
megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.447-4/2008., valamint a munkakör meg-
nevezését: Építéshatósági ügyintéző. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtási határidőt követő 15 napon belül. Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor fi gyelembevételével a kinevezési jogkör 
gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálását követő 8 napon belül értesülnek. . 
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

A város honlapja, - 2008. április 21.• 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet. 

A „Bogrács Napja” 
VI: Paprikáskrumpli Főzőverseny

2007. május 31.
„Szent Imre” Idősek Otthonának udvara (Kondorosi út)

Főzési kategóriák: 
I. Paprikáskrumpli bármilyen alapanyaggal
II. Egyéb kategória (bármilyen étel, ami bográcsban készül)

800-930 Főzőhelyek elfoglalása, főzési előkészületek
930 A rendezvényt megnyitja: 

Várfi  András polgármester, tűzgyújtás
1000 Uhrin Pál parasztrajzoló „Emlékeim” című kiállítását 

megnyitja Szonda István néprajzos muzeológus
1130 Negyven éve végzett öregszőlői diákok köszöntése, 

osztálytalálkozó
1200-től 2100-ig a színpadon

Jó ebédhez szól a nóta (Mraucsik-Tímár duó)• 
Ereményhirdetés• 
Gyermek-nap (színház, játszóház, légvár stb.)• 
A gyomaendrődi Komédiás Kör előadása• 
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenés • 
műsora
A Színfolt Mazsorett csoport bemutatója• 
Tombola• 
Bogrács-bál – zene: • Bibuci együttes
Egész napos büfé • 

Nevezés, részletes információ május 29-ig: 06 (30) 95-38-664 
és a 06 (20) 31-45-544-es telefonon. 

Töltsön egy kellemes napot Öregszőlőben!
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Március 25. és 30. kö-
zött tartották meg a II. 
Marosvásárhelyi Nem-
zetközi Klasszikusgitár 
Fesztivált. Ezen a Városi 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény három diákja is 
részt vett. Korcsoportjában 
Magyari Gyöngyi második, 
Füzes András és Cserenyec 
Dóra pedig harmadik lett. 
A rendezvény egyben mes-
terkurzus is volt, így világ-
hírű művészek oktatták a 
résztvevőket – tájékoztatta 
lapunkat Szabó Mária, gi-
tártanár.

Szabó Mária elmond-
ta, hogy Gyomaendrődön 
1993-tól tanítja a gitározni 
vágyókat. Ez a hangszer 
mindig népszerű volt, a 
növendékek létszáma álta-
lában megközelíti, néha meg 
is haladja a harmincat. Itt 
klasszikus zenét tanulnak, 
később többen a könnyebb 
műfajok felé fordulnak. Az 
első siker időpontja 2004-
re tehető, ekkor a regionális 
gitárversenyen korcsoportjá-
ban Vaszkó András második 
helyezést ért el.  

Két évvel később, 2006. 
februárjában a megyei ver-
senyen Cserenyec Dóra és 
Vaszkó András első helyezést 

ért el. Ezt követően novem-
berben Szegeden, a dél-al-
földi regionális versenyen 
Magyari Gyöngyi harmadik 
és Dóri ismét első helyezett 
lett, és az öt korcsoport ösz-
szesített fődíját is ő hozta 
el, így Szegeden egyhetes 
nemzetközi gitártáborban 
vehetett részt.

Tavaly júniusban Szabad-
kán tartottak nemzetközi gi-
tárversenyt, és itt Cserenyec 
Dóra a korcsoportjában lévő 
15 versenyző közül második 
lett. Augusztus elején Kijev-
ben szintén nemzetközi ver-
senyen Dóra a közönség díját 
kapta meg, és itt meghívták 

Minszkbe a decemberben 
megrendezett reneszánsz 
gitárfesztiválra. A fehérorosz 
fővárosban Magyarországot 
egyedül ő képviselte, és meg 
is nyerte a versenyt.

Legközelebb május 
7-től 11-ig Szabadkán lesz 
újabb nemzetközi verseny 
és mesterkurzus, ezen a 
Marosvásárhelyen díjazott 
növendékek vesznek részt. 
A gyomaendrődi tanulók itt 
először lépnek fel nagyközön-
ség előtt az iskola pályázati 
pénzéből vásárolt értékes, 
spanyol gyártmányú mes-
tergitárral – fejezte be nyi-
latkozatát Szabó Mária.      

Éremgyűjtő gyomaendrődi gitárosok

Pataj Pál festőművész 
„Vizek és fények” (Körös-
völgy) című kiállítását 
április elején nyitotta meg 
Gyomaendrődön a városi 
képtárban Szonda István 
néprajzos muzeológus, a 
városi képtár vezetője. A 
tárlat április 16-ig volt meg-
tekinthető.   

– A Körös közelében nőt-
tem föl, reggel napfelkeltekor 
fölmentem a Körös gátjára, 
láthattam a vizet, és gyönyörű 
volt – emlékezik vissza az 
1933-ban Békéscsabán szü-
letett festőművész. – Akkor 
még sokkal gazdagabb volt a 
növény- és állatvilág, gyerek-
korunkban csapatosan men-
tünk a sásban és nádban, és 
lestük a madarakat. 

Pataj Pál ma is aktívan 
dolgozik: 

– Ha reggel fölkelek és 
az esti lefekvésig állandóan 
jár az agyam, képek jelennek 
meg. A nehézséget a kivitele-
zésük jelenti. Szőnyi István 

festőművész arra hívta föl a 
fi gyelmemet, előbb az anya-
got kell megtanulnom kezelni, 
utána már azt csinálok vele, 
amit akarok. Gyakorlatilag 
huszonnégy órán keresztül 
dolgozom, ebből napi két-há-
rom órát a vászon előtt. Ez 
belső kényszer számomra. 

Szonda István, néprajzos 
muzeológus, a városi kép-
tár vezetője megnyitójában 
hangsúlyozta, Pataj Pál azt 
kutatja, mi az, ami a termé-
szetben közös és állandó, 
és azt próbálja meg a maga 
kifejező eszközeivel megfo-
galmazni. Élete jelentős ré-
szében pedagógiai munkát 
végzett, nyugdíjba vonulása 
után adatott meg neki az igazi 
művészi kibontakozás. Tagja 
a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének, 
több mint tíz önálló kiállí-
tása volt itthon és a határon 
túl, évekig művészeti veze-
tője volt a Gyomaendrődi 
Nyári Nemzetközi Művész 
Tárbornak. 

Azt fogalmazza meg színeivel, 
ami természetben állandó 

A „Szakmai Közép-
iskolákért” Kulturális 
Egyesület (SZAKE) 
Országos Diákszín-
játszó Fesztiválját 
1994-től immár min-
den páros esztendő-
ben Gyomaendrődön 
rendezik meg. Az idén 
erre április 11-12-én 
kerítettek sort.    

Köszöntőjében dr. E. 
Szabó Zoltán főiskolai 
tanár, a Körös-vidék Drá-
mapedagógiájáért Alapít-
vány elnöke elmondta, a 
rendezvény létre hozását 
segítő Komédiás Kör 
immár 17 éve működik, 
ez idő alatt kezdetektől 
Hajdú László vezette 
a csapatot és tagjaiból 
színészek, rádió-tévé 
bemondók kerültek ki. A 
kör alapításától kezdve – 
egyéb díjak mellett – egy 

gyémánt, tizennégy arany 
és négy ezüst minősítést 
kapott. 

A Bethlen Gábor Szak-
képző Iskola és Kollégium 
Komédiás Köre, illetve 
Városi Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény 
színjátszó tanszaka a 
fesztivál keretében két 
darabot is bemutatott, 
Egressy Zoltántól a 4 x 
100-at, illetve Háy Já-
nostól a Pityu bácsi fia-t. 
Egressy Zoltán darabja 
most különösen aktuális 
az olimpia évében. Bemu-
tatja az öltözői hangula-
tot, megjelenik benne a 
teljesítmény kényszere a 
dopping kérdésével és a 
sportolók magánéletének 
problémáival együtt. A 
Komédiás Kör nem elő-
ször mutat már be olyan 
művet, amely a társadalom 
perifériájára szorult em-

berekről szól, ebbe sorba 
tartozik Háy János: Pityu 
bácsi fia című darabja is. 
A fesztiválon az ország 
különböző részéből tizen-
két iskola diákszínjátszó 
köre lépett színre, mellet-
tük az idén új kezdemé-
nyezésként három csoport 
tartott népzenei, népdal 
bemutatót.     

A Komédiás Kör 
Egressy Zoltán darabja 
előadására ezüst minősí-
tést kapott, és a Dzsudi 
nénit alakító Roszik Ivett 
10 ezer forintos külön-
díjban is részesült.

Háy János: A Pityu bá-
csi fia című darab bemu-
tatását a zsűri aranyminő-
sítéssel honorálta, a sze-
replők közül különdíjban 
részesült: Vaszkó Áron és 
Vaszkó András, illetve a 
rendező: Hajdú László. És 
ezzel az elismerés még 
nincs vége, ugyanis a 
gyomaendrődi színját-
szók a SZAKE-től juta-
lomként 250 ezer forintos 
üdülési csekket kaptak. 
Mint azt Hajdú László 
rendezőtől megtudtuk, az 
összeget arra fordítják, 
hogy a két jutalmazott 
előadás szereplői ingyen 
vehetnek részt a SZAKE 
június 28. és július 5. 
között Gyomaendrődön 
megtartandó XV. Or-
szágos Diákszínjátszó 
Táborán. 

Jutalomrészvétel a gyomaendrődi 
diákszínjátszó táborban

Program
ajánló

Endrődi Közösségi Ház

Május 17-én 14 órától a jóga 
klub vendége: Császárné Benke 
Mária. Császárné Marika élet-
mód tanácsaival, torna módsze-
rével segít, hogy fájdalom nélkül 
éljünk szeretettben egymással. 
A rendezvénynek az emeleti 
nagyterem ad otthont.

Május 17-én 15 órakor 
Turcsányi Katalin bőrműves-
szűcs kiállítását a „Bőrből ké-
szült jelképek” címmel a lenti 
teremben. 

Május 24-én 18 órától férfi  
napi bál a Barátság klub szer-
vezésében az emeleti nagyte-
remben. 

Május 26-án 7-11 óráig vér-
adás a lenti teremben. 

Liget Fürdő

Május 03.  anyák napi ját-
szóház

Május 17-18. Egészség 
Hétvége

Június 6-7-8. Ghost’s Bikers 
Party

Katona József Művelődési 
Központ

Május 7. szerda 18 óra: Ga-
laktika Baráti Kör

Május 8. csütörtök 17 óra: 
Bélyeggyűjtő klub

Május 8., 22., 29. csütörtök 
16–18 óráig: Őszidő Nyugdíjas 
Klub Klubdélutánja

Május 14. szerda: a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat Pro-
jektzáró Konferenciája

Május 15. csütörtök 10 óra: 
az Őszidő Nyugdíjas Klub 
Anyák napi rendezvénye

Május 20. kedd 18 óra: 
operett est más dallamokkal, 
közreműködnek: Szilágyi Olga 
primadonna, Egyházi Géza 
bonviván

Május 22 – június 5-ig: a 
Városi Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény Képzőművész 
tanszakának vizsgakiállítása

Május 26. hétfő 18 óra: a 
Nyugdíjas Kertbarát Kör tag-
gyűlése

Június 5. csütörtök 17 óra: a 
Városi Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény évzárója

Június 7. szombat: a 
Körösmenti Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény társas- 
és moderntánc tanszakának 
évzáró táncbemutatója

Az általános iskolás tanu-
lók részére 2008. április elején 
rendezték meg Kisújszálláson 
a Kazinczyről elnevezett Szép 
Magyar Beszéd Verseny tiszán-
túli fordulóját. Békés megyét 
kilenc diák képviselte, köztük 
volt Arnótszky Judit Janka a 
gyomaendrődi Kis Bálint Ál-
talános Iskola és Óvoda 8. d. 
osztályos tanulója, aki kiváló 
teljesítményéért aranyérmet ka-
pott, a megyéből egyedüliként! 
A szabadon választott szöveg 
elmondása különösen tetszett 
a neves szakemberekből álló 
zsűrinek, mert Juditot különdíj-
ban is részesítették! Felkészítő 
tanár: Hunya Jolán. 

Aranyérem a te-
rületi versenyen

ÜVEGFÓLIÁZÁS
AUTÓRA, ÉPÜLETRE

Hővédelem, fényvédelem, biztonság.
Műbizonylattal, garanciával,

eléhető áron.

30/ 93-78-321  Uhrin Zoltán

Jelzálog fedezetű kölcsön 
magán- és banki hitel kiváltásra, 

lakás célra és szabad felhasználásra 
teljes körű, gyors ügyintézéssel, 
magas fi nanszírozási aránnyal, 

akár KHR listásoknak is az 

Aegon Magyarország Hitel Zrt. részéről. 

Tel.: 30/977-5895

Kultúra

Cserenyec Dóra Füzes András

Magyari Gyöngyi

Ez évben már 17 éves múltra tekint vissza a Komédiás Kör.
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évben csatlakozott el-
ső ízben a Kihívás Nap-
ja országos programhoz, 
tavaly kategóriájában 
21. helyen végzett. Idén 
a város azt a célt tűzte 
ki maga elé, hogy meg-
nyeri a versengést. A te-
lepülések lélekszámuktól 
függően különböző ka-
tegóriákban indulnak, 
Gyomaendrőd az ötödik 
kategóriába tartozik. 
A rendezvényt ez évben 
május 21-én szervezik 
meg.  

Magyarországon 1991 

óta rendezik meg a Kihí-
vás Napját. Hazánkban 
eddig összesen 1565 te-
lepülés vett részt ebben e 
vetélkedésen. Sportolás-
nak számít minden olyan, 
legalább 15 percig tartó fi-
zikai erőkifejtés, amiért a 
résztvevők semmiféle el-
lenszolgáltatást nem kap-
nak, azaz nem végeznek 
munkát. Gyomaendrődön 
2008-ban az alábbi prog-
ramokat tervezi a város: 
fáklyás futás, piactéri 
torna, babakocsis baba-
mama séta, kismama-tor-
na, görkori a piactéren, 
autóhúzás, családi séta 

a Körös-parton, aerobik, 
úszás, táncház, vízilab-
da-torna, vizes foci, für-
dő-bál. Az intézmények 
maguk döntik el, milyen 
programokkal töltik el a 
délelőttöt. A Bethlen Gá-
bor Szakképző Iskola ezen 
a napon rendezi sportnap-
ját, a Selyem úti Óvoda 
szintén erre a napra tet-
te a ”IX. Oviolimpiai já-
tékokat”. Sok munkahely 
vállalt 15 perces moz-
gást 10 óra és 10 óra 15 
perc között ezen a na-
pon, hogy dolgozóik lét-
számával hozzájáruljon 
Gyomaendrőd sikeréhez.

Győz-e Gyomaendrőd az idén?

Április elején Piliscsaba 
adott otthont az első ízben 
megrendezett Pilis Ku-
pa nevű országos verseny-
nek, ahol a Gyomaendrődi 
Judo Klubot tíz verseny-
ző képviselte, és közülük 
kilencen éremmel térhet-
tek haza. Ezúttal a mester, 
Varga István is szőnyegre 
állt és két másik tanítvá-
nyához hasonlóan aranyér-
met szerzett. A versenyen 
legkiemelkedőbben Imre 
Norbert szerepelt aki tíz 
éves kora ellenére rutinos 
versenyzőket megszégye-
nítő érett és szép judót mu-
tatott be. 

Piliscsaba adott ott-
hont az idei junior orszá-
gos bajnokságnak is. A 
gyomaendrődieket az idén 
négy versenyző képvisel-

te. Közülük igazi esélyek-
kel Kovács Endre állhatott 
a szőnyegre, aki négy mér-
kőzést vívott, de már a 
második meccsén bokasé-
rülést szenvedett. A har-
madik mérkőzését még 
sérülten is hozta, így ez al-
kalommal ötödik lett.

Ez évelején az Orszá-
gos Dan Kollégium 1. 
dan fokozatot adományo-
zott Garai Jánosnak, a 
Gyomaendrődi Judo Klub 
utánpótlás edzőjének. Ki-
járt már ez az elismerés, 
hiszen 15 éve nevelgeti a 
gyomaendrődi fiatalokat 
és számos senor versenyen 
is megmutatta az utóbbi 
időben, hogyan is kell ver-
senyezni. Szintén Garai 
Jánoshoz kapcsolódik az 
a hír, hogy március végén 

rendezték Pestszentimrén 
a szeniorok nyílt orszá-
gos bajnokságát, ahol 
a gyomaendrődi dzsú-
dósokat ő képviselte. A 
Gyomaendrődi Judo Klub 
mestere a 66 kilogrammo-
sok között a második he-
lyen végzett. 

Áprilisban elindította új 
tanfolyamát a  Gyoma-endrődi 
Judo Klub a Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskolában 
is. Az első edzéseket 25 fi atal 
látogatta meg, akik lelkesen 
kezdtek neki a judo tanulá-
sának. Minden kedden és 
csütörtökön délután fél négy-
től várják az érdeklődőket a 
Szent Gellért Katolikus Álta-
lános Iskola tornatermében. 
További információ: www.
gyomajudoonline.extra.hu 
címen.

Országos siker a gyomaendrődi dzsúdósoknál

Immár három éve, hogy 
a Gyomaendrődi Tenisz 
Club jogot szerzett az OB 
III-ban való indulásra. Mi-
vel Gyomaendrődön nincs 
országos csapatbajnokság 
rendezésére alkalmas pálya, 
ezért hazai mérkőzéseiket 
Mezőberényben játszották 
le, és így ötödikek lettek. 
A következő esztendőben 
a szűkös anyagi helyzet, 
és néhány játékos távozása 
miatt úgy döntöttek, hogy 
Szeghalommal közös csa-
patot indítanak. A Berettyó 
partján megfelelő a pálya, 
az öltözővel, klubhelyiség-
gel ellátott, és így a költsé-

gek is feleződnek. 
Tavaly az OB III. nyolc 

csapatából 7. helyezést ér-
tünk el, így bennmarad-
tunk – hallhattunk az egyik 
gyomaendrődi teniszezőtől, 
Ronyecz Zoltántól – ez év-
ben a kiesett Mezőberény 
csapatából igazolt Szűcs 
Krisztiánnal és Megye-
ri Ákossal erősödtünk, de 
vérmes reményeket tovább-
ra sem táplálunk, célunk az 
OB III-as tagság megőrzé-
se. A tavaszi szezont május 
10-én kezdjük Szegeden, és 
június 1-én fejezzük be a 
Szentesi Kinizsi ellen. 

Gyomaendrődi teniszezők 
együtt  Szeghalommal

A februári Kelet Magyar-
ország Területi Bajnokságon 
szerzett több mint két tucat 
érem után újabb fantaszti-
kus eredményeket értek el a 
Kner Tánc-sport Egyesület 
táncosai a márciusi és ápri-
lisi versenyeken. Nem sokkal 
a területi bajnokságot köve-
tően, március 8-án Pécsett 
rendezték meg a C osztályos 
versenytáncosok országos 
bajnokságát, ahol párosuk, 
Márki Norbert-Kovács Fan-
ni ifjúsági korosztályban 
a latin táncok versenyén a 
dobogó harmadik fokára 
állhatott. Norbiék ezzel az 
eredménnyel búcsúztak a 
C osztálytól, mivel elért 
pontjaik alapján egy osz-
tállyal feljebb a B osztályba 
jutottak.

Március 23-án a Kistel-
ken megrendezett klubközi 
versenyen két versenyzőjük 
indult junior I korosztályban 
a „D” osztályosok versenyén, 
és latin táncokból mind a ket-

ten döntőbe is jutottak: Nagy 
Benjamin - Zuppán Cintia 
ötödik, míg Czibulka Alex - 
Márki Alexa páros a második 
helyen végzett.

Az áprilisi hónap egy újabb 
országos bajnoksággal indult: 
április 5-én Székesfehérváron 
rendezték meg a „D” nyolc 
tánc országos bajnokságot. 
Czibulka Alex és Márki Alexa 
párosuk a junior I-es korosz-
tályban mérte össze tudását a 
többi versenyzővel, és mind 
latin, mind standard táncokból 
a döntőben táncolhattak, és 
bronzérmesek lettek.

Április 20-án végre nem 
kellett sokat utazniuk, ezért 
közel húsz párosuk állt rajthoz 
a „Tavaszi Kupán” Szarvason. 
Ezen a versenyen a hobbysok 
között latin táncokból 15 ver-
senyzőjük nevezett, név sze-
rint csak a gyomaendrődieket 
említeném meg, ők mind-
annyian éremmel térhettek 
haza: Fülöp Péter - Nagy 
Evelin (gyermek II korosztály, 
bronzérem), Megyeri Zoltán 

- Czeglédi Laura (gyermek 
II korosztály, ezüst érem), 
Zsamba Henrik - Vári Edina 
(gyermek II korosztály, ezüst 
érem). A D osztályosok latin 
versenyén junior I korosztály-
ban Czibulka Alex- Márki 
Alexa latin táncokból má-
sodik helyet szerezték meg, 
szintén latin táncokból, de 
már ifjúsági korosztályban 
és „B” osztályban Márki 
Norbert- Kovács Fanni az 
ötödik helyen végzett. A leg-
idősebbek, a felnőttek „B” 
osztályos versenyén pedig 
Bögre János- Pálfi  Katalin 
végzett az ötödik helyen.

Májusban és júniusban 
újabb versenyeken állnak rajthoz 
a Kner Tánc-sport Egyesület 
táncosai, remélik, hogy hasonló 
eredményekről számolhatunk be 
két hónap múlva is. Nyáron sem 
pihennek, a folyamatos edzések 
mellett két tánctábort is szer-
veznek versenyzőiknek, ahol az 
egyesület tanárain kívül neves 
magyar és külföldi vendégta-
nárok is oktatnak.

Országos bajnoki bronzérem 
a „Kner” táncosaitól

– A 2008 tavaszán leját-
szott eddigi hat fordulóban a 
Gyomaendrődi FC az elvárá-
soknak megfelelő teljesítményt 
nyújtott – nyilatkozta lapunknak 
Szabados Ferenc, az egyesület 
elnöke. – Úgy játékban, mint 
eredményességben a szurkoló-
ink igényét a csapat teljesítette, 
hiszen az eddigi mérlegünk négy 
győzelem, egy döntetlen és egy 
vereség. A jelenlegi helyezés 
– megye I. osztály 8. hely - a 
minimum elvárásnak megfe-
lel. Összességében elmondható, 
hogy a téli edző csere a csapat 
egységének, erőnlétének, hozzá-
állásának, taktikai fegyelmének 
egyaránt jót tett.  A csapat sta-
bilan tartja a középmezőnyben 
elfoglalt helyezését. Reméljük a 
folytatás ilyen, vagy még ked-
vezőbb lesz.

Mérkőzésenkénti értékelés:
1. Mezőberény - GyFC 1:3

A középmezőnyhöz való 
felzárkózáshoz nagyon fon-
tos három pontot szereztünk. 
Végig mezőfölényben játszott 

a csapat, jobb helyzetkihaszná-
lással nagyobb különbséget is 
elérhettünk volna.
2. GyFC - Méhkerék 1:0

A mérkőzés a hagyományok-
nak megfelelően ideges hangu-
latban, sok adok-kapokkal és 
kiállításokkal fűszerezve zajlott. 
A focistáink csupa-szív játéká-
nak köszönhető a siker.
3. Békésszentandrás - GyFC 
1:2

Vesztett állásból a második 
félidei jó teljesítménynek kö-
szönhetően nyertek a fi úk.
4. GyFC - Szarvas 3:0

Első félidei parádés játékkal 
szebbnél szebb rúgott gólokkal 
megérdemelten győztünk.
5. Mezőhegyes - GyFC 2:2

Kétszer is vesztett állásból 
sikerült egyenlítenünk, ez mu-
tatja a csapat felkészültségét és 
pozitív hozzá állását.
6. GyFC- Szeghalom 1:2

Irreális körülmények között, 
szakadó esőben az iszapbirkó-
zásban a sárrétiek jobban össz-
pontosítottak. Nem érdemeltünk 
vereséget.

Eddig jól teljesített ek GyFC focistái

A Gyomaendrődi Férfi 
Kézilabda Club megyei I. 
osztályban szereplő csapa-
ta a télen és kora tavasszal 
heti két edzéssel készült 
a tavaszi szezonra. A já-
tékosok a munkahelyi és 
az iskolai elfoglaltságuk 
mellett tőlük telhetően a 
lehető legtöbbet edzettek. 
A gyomaendrődi férfi 

kézisek jól kezdték a ta-
vaszi szezont, a hét csapat 
küzdelmében az alapsza-
kaszt megnyerték. Egy 
pont előnnyel utasították 
maguk mögé a többieket. A 
rájátszásban Mezőhegyes, 
Köröstarcsa, Kétsoprony és 
Gyomaendrőd küzd a baj-
nokság megnyeréséért.     

Az alapszakaszban az élen 
a gyomaendrődi kézisek

A Victoria Autósiskola Kft.
személygépkocsivezetői, motoros, C, CE és 

autóbuszvezetői tanfolyamot indít

2008. május 21-én 17-órakor.

A tanfolyamindítás és a tanfolyam helye:

Kis Bálint Általános Iskola, 
Gyomaendrőd, Fő út  181. 

Iskolánk címe:Békéscsaba, Szemere u 2/1
ügyfélfogadás: 07.30-16.00-ig

tel.: 66/323-626

További információt kérhet Bosnyák József tanfolyam-
szervezőtől a 06-30/ 409 2868-as telefonszámon

okév szám:06-0121-02, akkr. lastromszám: IA-0935

Kis és nagy felületek kaszálása, nyírása, elhagyott porták, 
hétvégi telkek rendbetétele, parlagfűmentesítése.
Lyuk fúrása, facsemete ültetés, park-és erdőtelepítés.
Kis és nagyobb kertek szántása, rotálása, magágyelőkészítés, 
fűmagvetés akár nagyobb területen is.
Vállalom továbbá veszélyes és egyéb fák vágását, met-
szését, permetezését.
Vizi létesítmények (stég) építését, kisebb építési munkák 
lebonyolítását!
 
Hermann Mihály, 20/388-2263; 
hermannkert@fi bermail.hu; fax: 66/610-419
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A Kihívás Napjának díszvendége: 
Növényi Norbert

A két legsikeresebb páros: Márki Norbert- Kovács Fanni és Czibulka Alex-Márki Alexa



Hirdetés

Gyomafon
Rádiótelefon szaküzlet

Gyomaendrőd, Fő út 188.
Tel.: 66/283-474


