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Sztárok asportcsarnokbanMerre tovább, Gyomaendrőd?
Élmény/ürdővelgazdagodik a város?

Az idegenforgalom fejlesztése érdekében a város önkormányzata a február 28-án
megtartott üIésén tizenöt igenszavazattal és két tartózkodással úgy határozott, meg
valósíthatósági tanulmánytervet készíttet az új élményfürdőról.

Az elmúlt időszakban dő rekonstrukciója. Ugyan- nagy része nem Gyomaen
Gyomaendrődönjelentős~ej- akkor a statisztikai adatok azt drődön, hanem Budapesten
lesztések valósultak meg. Igy bizonyítják, hogy a város né- vagy külföldön vállal mun
a település nagy részén el- pessége folyamatosan csök- kát. Az elkövetkező időszak

készült a szennyvízhálózat, a ken, a meglévő lakosság öre- I bb kihi' 's . d
b k l ak , I' . dik B' hi tal ál egnagyo va a nun azur o t ut aranya e en a ge . ar va osan az - ··nk' . d .

I 'I 'k 'l d' lak k' ,o onnanyzat, nun az Ittnyo cvan szaza e ot, mege- an o oso' szama meg " "
pült a kommunális hulladék- meghaladja a IS ezret, de a elo'k s~~ara, hogy erre .a
lerakó, kialakult az ipari park ténylegesen itt éló'k száma kedvezotlen folyamatra POZl

helye, javult a belvíz elleni már 15 ezernél kevesebb. A tív választ találjon.
védekezés, megtörtént a für- fiatal munkaképes lakosság (Folytatás a 2. oldalon)

Idei
fejlesztések
Gyomaendrődképvise

lő-testülete 4 milliárd 211
millió 450 ezer forintos fő

összeggel február 28-án el
fogadta idei költségvetését
Ezt követőenVárfi András
polgármestertól arról kér
tünk tájékoztatást, hogy ez
évben milyen fejlesztések,
beruházások valósulhat
nak meg a Körös-parti vá
rosban.

VáJji András elmondta, a
város költségvetése az idén
nagyon feszített, mind a pol
gármesteri hivatalnál, mind
az intézményeknél nagyon
oda kell figyelniük a pénzü
gyi egyensúlyra. Például az
oktatás teruletén 20 millióval
kevesebb állami normatívát
kaptak, ezért az önkormány
zati támogatást 25 millióval
meg kellett növelniük. Ugyan
akkor aTérségi Szociális Gon
dozási Központ önkormány
zati kiegészítő támogatását
több mint 40 millió forinttal
csökkenhették, mert növeke
dett az intézmény saját bevé
tele, illetve a társulási felada
tok felvállalásából adódóan
plusz normatívához jutott.

(Folytatás a 2. oldalon)

Ez évben immár negye
dik alkalommal rendezték
meg a Gyomaendrődi Far
sang Kupát. A városi sport
csarnokban február 16-án a
Magyar Olimpikonok csa
patában olyan kiemelkedő

sportolók futballoztak, mint
Fábián László és Martinek
János, többszörös olimpiai,

világ- és Európa-bajnok öt
tusázók, a színészek váloga-
tottjában pedig például
Nemcsák Károly vagy Be
sencz:y Árpád kergette a focit.
Felvételünkön Nemcsák Ká
roly, színművész kezében az
oklevéllel Máthé Sándor
szervező társaságában.

(Folytatás a 7.01OOlon!)

Családok átmeneti otthona

TELEK- HITELEK
A DÓSS.4GRENDEZi:s.
SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS.
GYORSHITELEK (,IMR 3 NAP .~LATT).

FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 É"VES KORIG) .
SZEMÉLYI HITELEK.
L,'MS LíZING. VISSZLíZING. HLiGLíZINC.
GÉPKOCSI LízING É·S HITEiEK.
IDÖSKORI ÉLETJARADi:K.
KÖZTlSZTVISELÖI HITELEK.
TERHELT INGATLANR." IS PLUSZ HITELLEHETOSÉ·C
BIR TOKFEJLESZTf::S/ FI/TEL (f\"FA P.·iLY.·izATRA IS) . .\fh.

o Ft t;RTEKBECSLESI D'.I. o Ft KOZ.JEGYZŐIDt.J. o Ft BE.JEGVZt:SJ ILLETEK.
o Ft FOLYOS'TASI .JUTALt:K. o Ft TULA.JDONI LAP

TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!!!

HITELEK- HI
(lJ LAKA"S vAsARLA"S.
UJ LAMS ÉPíTÉS.
HITELKII/ÍLT..is.
HASZN.4LT LAMS ~;.is,íRLis.
LAK..is FELUJíTAs.
LAK.-is KORSZEROsíTÉS.
LAK.·is BüvíTÉS.
IDÖSKORI JELZ.4L OCJ.4RA DÉK.
KÖZALKALM.-1Z0TTI HITELEK.
VALL..1LKOZOI HITELEK.
FÖLD ....isARVisRA HITEL.

O .. SZUPER AKCIÓIII ILYEN MÉG NEM VOLTIII

2008.02.18 - 2008.03.31-lgl
• FORINT ALAPÚ HITELEK (ÚJ LAKAs ÉpITÉSE. ÚJ LAKAS vAsARLASA)
.LAKAs- ÉS ZABAD FELHASZNALAsÚ.HITELEK (CHF, JPV)
.... VILÁ.GHITELEK (Iak.allzlng. vla.zllzlng, vll_SliZ'"II. lak••- •• azabad f.lha.ználl••ú hitetek)
.HITELKIVALTAs ESETÉN

(PI.: S millió Ft-os lakáshitelnél 165.000,- Ft MEGTAKARtTASI)

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

Hitelek már minimálbértőlvagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhetőek!

FO TOS!!! A hitclszerzÜdésck mellé életbiztosítás kötése NEM szükséges!
A hite/ügyintézés az Ön kényeimének és igényének megrelelőenlakásán,
vagy az irodánkban történik - személyre szabottan, gyorsan, szakszerűenI

Pl.: l ""illió Forint: lakáscélú hitel esetén (JPY -·Japán Ven) alacsony törlesztéssel
10 évre 7.0S0,· Ft/hó 15 "vre 4.B30,- Ft/hó 20 évre 3.730,- Ft/hó 25 évre 3.0S0,- Ft/hó

SVÁJCI FRANK CCHFl ALAPU HITELEK ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vaav 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

IJelzáloghitelek ügyintézéae SORON KiVÜL akár 1 hét alatt ial

LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK! HiVJON BIZALOMMAL!

AZ ELVÉGZETT MUNKANKÉRT FELEL6ssÉGET VALLALUNKI
Ügyfélfogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is). idöeont egyeztetéssell

Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETITÉS ÉS ÉRTÉKBECSe..!i:S

Tiszteletrel: TÓTH JANOSNÉ TÓTH JANOS BOROS KRISZTINA
tizleti fötanácsad6 irodavezető fRODA/ ügyviteli asszisztens

ingatlanközvetitö, értékbecslő . 06/20-9-220-990 06/20-455-1211 v. 06/70-558-9247
06/20-9-37-67-38 HlvAsRA HAzHOZ MEGVONKI TeI./ Fax: 66/424-314

Irodánk címe: 5650 MEZÚBER':: Y. FORTUI'óA TÉR I l. (l.OTTÓZÓ mellett)

KOMOLY BANKI - és ÜGYINTÉZÉSI HATTÉRREL, 8 ÉVES GYAKORLATTALI

LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

ALAPKAMAT 1,99%-tól!!!

HITEL ÜGYINTÉZÉS
lis ellátása, és az elhanya
golt ingatlan is végre meg
felelő kézbe kerül. Szivák
János alelnök és Bércesi
János szakmai koordinátor
a testület előtt elmondta,
alapítványukat 200 l-ben
Szernkeő Judit, akkori ál
lamtitkár alapította, és Száz
halombattán már mú'ködtet
nek hasonló otthont.

Gyomaendrőd önkor
mányzata februári ülésén
úgy határozott, egyetért az
zal, hogy az Összefogás a
Magyar Családokért Kie
melten Közhasznú Orszá
gos Egyesület a Sallai utca
2. szám alatt családok át
menetei otthonát működ

tessen. A képviseló'k szerint
ezzel bővül a város szociá-

AKCIÓS SZEMÉLYI KÖLCSÖNI
6 ).000.- 84 hónapra llllJ_._ (THM 21.44%)

Tavaszijelzálog és lakáshitel akció! A bank megtériti
az értékbecslési díjat! Hitelbirálati díj akár ,,0" Ft-ra

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

jövedelemigazolás nélkül is. II .H f1:JÍI é:.'~.'

GSCHWINDTNÉ MARIKA 06-20-410-5363

Kevés
apolgárőr

A Gyomaendrőd Város
Közbiztonságáért Egyesület
tagjai tavaly 689 óra önálló
szolgálatot adtak, illetve 540
órában a rendőrökkel közö
sen - tudhatták meg a kép
viselő-testület tagjai február
28-án megtartott ülésükön
Szűcs Ferenc elnök beszá
molójából. A rendőrök szá
mára a polgárőrök öt fa
lopást jeleztek. Nyolc eset
ben észleltek rendzavarást,
és hatszor segítették a ren
dőrt az intézkedésében.
Négy betörésnél biztosítot
ták a helyszínt, illetve ha
tósági tanúként segítették a
bűnügyi munkát. A külteru
leteken egyre gyakrabban
törik fel a hétvégi házakat.
A városunkban a rendez
vények biztosításánál az
utóbbi idóoen adódtak prob
lémák, ugyanis a polgár
őrökre rendezői feladatokat
akartak ráruházni. Az egye
sületjelenleg 28 aktív taggal
tevékenykedik, ez a létszám
kevés, ezért várják azokat,
akik polgárőri feladatot
vállalnak.

_L..- _ ----------'-



Új buszmegállók épülhetnek

Idei fejlesztések

GyomaendrődiHírmondó közéleti havilap. Kiadja: Gy maendród Közél téért Eg e üle!. Felelős
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még azt a keveset is elvették
tóle, amije volt. Sok munkás
gondolta azt, hogy tényleg
övé lesz a gyár. Szerencsére
sokan már csak a történelem
könyvekból olvashatnak er
ról, de még élnek azok is, a
kik a személyes élmények
borzalmas emlékeitól gyöt
rődnek. Meg kell hallgat
nunk óKet, hogy a múlt törté
nései emlékezetünkben élje
nek tovább generációról ge
nerációra. A nemzet együttes
emlékezete vézethet a múlt
megértéséhez, amibó1 sokat
tanulhatunk ajövőt illetően.

Domokos László
Békésszentandrás, Csa

bacsüd, GYOl1Jaendrőd, Hu
nya, Kardos, Kondoros, Ör
ménykút, Szarvas országgyíí
lési képviselője

szen Jézus Krisztusig - az
Egyiptomból való kiszaba
dulásra emlékezve ünnepelt
mindig. Az a szabadítás, a ki
vonulás Mózes vezetésével
történt. S az, egyelőre mu
tató szabadítás volt arra, amit
azután Jézus Krisztus végzett
el akkor, amikor kereszthalált
halt Nagypénteken. Amit
azért vállalt, hogy az Atya
Isten kezdetben kimondott
törvényének (aki maga és az
Ő törvénye is örök!) - misze
rint a bűnért halállal kell fizet
nie mindenkinek - az egyszü
lött Fiú eleget tegyen. Ertünk
és helyettünk. S feltámadásá
val törte meg, győzte le a ha
lál hatalmát húsvét hajnalán.
Így lehet. reménységünk az ö
rökéletre, az üdvösségre Jé
zusért, akik elfogadják Őt
Megváltójuknak. A Jézus
holttestét kereső asszonyok
nak mondott isteni üzenet:
"Nincs itt, mert feltámadott",
ez adjon nekünk boldog ün
neplést Húsvétkor!

Sipos Tas Töhötöm,
református lelkipásztor

Ez évben Húsvét március
23-24-re esik. Napjainkban
nagyon sokan ünnepelnek
úgy Húsvétot, hogy nem
tudják, minek is az ünnepe.
Ennek az is oka lehet, hogy 
tudatlanul vagy nagyon is
tudatosan - különféle pogány
vagy népi swkásokról beszél
nek inkább ez ünneppel kap
csolatban, mint ennek lé
nyegéról, eredetéról. Mert le
het nagyon kedves szokás a
locsolkodás, meg a nyuszi,
meg a húnes tojás. Ezek min
den évben egy-két napra szó
ló szórakozást jelenthetnek.
De az a baj, hogy alig lehet
hallani arról, ami pedig min
den embert érintő nagyszeru
hír. Ami nem egy-két napra
szóló örömöt jelent, hanem
egész életünket, reményein
ket, céljainkat meghatározó.
Arról, amit Isten tett értünk.
Ami az egyetlen reménysé
get jelenti nekünk, emberek
nek, akik a húsvéti isteni tett
nélkül csak a halálra szárnít
hatunk.

A Biblia Ószövetségében
Isten választott népe - egé-

Közélet

Gyomaendrődtiltakozik
Gyomaendrődönkorrnány- keztében Gyomendrőd a deb- •

- zata februári döntése alap- receni központú tiszántúli fe
ján tiltakozik a kömyeze~vé- lügyelőséghez tartozna. Gyo
delmi, természetvédelmi és maendrődönkormányzata tá
vízügyi hatósági feladatokat mogatja a gyulai székhelyű

ellátó szervek illetékességi Körös-vidéki Kömyezetvédel
területének újabb átszervezé- mi, Természetvédelmi és Víz-
se ellen. Az átszervezés követ- ügyi hatóság visszaállítását

A kommunizmus áldoza
tainak emléknapjára

Húsvét az élet
győzelménekünnepe!

Teljes körű, gyors iigyintézéssel, magas
finanszírozási aránnyal, akár KHR listásoknak is az
AEGON MAGYARORSZÁG HITEL Zrt. részérő/o

Telefon: 30/977-5895

JELZÁLOG FEDEZETŰKÖLCSÖN
MAGÁN- ÉS BANKI HITEL KIVÁLTÁSRA,

LAKÁS CÉLRA ÉS SZABAD FEL
HASZNÁLÁSRA.

Ma már szabadon emlé
kezhetünk azokra, akik a ter
ror fenyegetettségében éltek,
akiket politikai meggyőződé
sük miatt meghurc;oltak, meg
kínoztak itt Békés megyében
is. Ők a kommunista diktatú
ra áldozatai, akiknek a sorsa
egybeforrt az üldöztetéssel, a
megaláztatással, rájuk emlé
keztünk február 25-én.

Azok is áldozatokká vál
tak, akiket saját hitük csalt
kelepcébe, és mire rádöbben-

. tek erre, már túlságosan sú
lyos árat fizettek érte. Áldo
zattá vált az a sok nincstelen
ember is, aki egy jobb jövő

ben bizakodva váltott hitet,
eszmét.

Sok szegényparaszt gon
dolta azt, hogy végre földhöz
juthat, ahol majd szabadon
gazdálkodhat, pedig végül

nyán a Petőfi utcában, Csárda
szálláson a Felszabadulás úton,
Gyomaendrődön a Szabadság
téren, a Semmelweis utcában,
valamint a vasútállomáson. A
belUházás teljes költsége: 67
millió 344 ezer forint. Ennek tíz
százalékát kell öneró1<.ént biz
tosítania a pályázó három ön
konnányzatnak, ebból Gyoma
endrőd része közel 5 millió 358
ezer forint.

A Rózsahegyi Kálmán,
illetve a Kis Bálint Általános
Iskola is pályázott épület
rekonstrukcióra, mindkét be
ruházás értéke meghaladja a
200 millió forintot. Az önko
rmányzat tervei között szere
pel, hogyamagtárlaposi é
pület rekonstrukciójával új
helyen oldják meg a fogyaté
kosok nappali ellátását. Ter
veik szerint a Liget Fürdó'ben
az új hévíz kutat rákötik a
rendszerre, és az így felsza
baduló kapacitással fűtik a
városházát, a városi sport
csarnokot és a Liget Fürdőt.
Az idei terveik közé tartozik
még a szennyvíztisztító telep
felújítása és kapacitásának
bővítése is - adott tájékoz
tatást Várfi András, polgár
mester.

re az egyik lehetséges meg
oldás az idegenforgalom fej
lesztése lehet.

A 2006-os önkormány
zati választásokat követően
ennek érdekében a testület
elfogadta az idegenforgalmi
koncepciót. Az önkormány
zati bevételek érdekében
rendszeresen ellenőrzik a
turisztikai szolgáltatókat. A
megnövekedett bevételek
bőllétrehozták az idegen
forgalmi alapot. Az idei
költségvetésben az előző

évekhez képest többet ál
doznak hagyományos és új
rendezvényekre. Szerződést
kötöttek a fürdő fejlesztésé
nek tervezésére. Az önkor
mányzat fenntartásába ke
rült a tourinform iroda.

Dr. Kovács Béla, képvi
selő azon a véleményen volt,
hogy a kérdést jobban körbe
kellene járni, azt javasolta,
hogy erról csak késó'bb dönt
senek. Vass Ignác képviselő

szerint az élményfürdő sok
új munkahelyet teremtene, és
az oktatásra is jó hatással
lenne. Béres János, képvise
lő azt a módosító indítványt
tette, hogy döntés előtt a
kérdés kerüljön a bizottságok
élé, és csak a márciusi ülésen
határozzon róla a testület,
de Béres János javaslatát
a képviselÓK többsége el
vetette.

Iskolánál, a Fő úton a Szabó
Ipari Szövetkezetnél, a Szent
Erzsébet utcában az egyházi is
kolánál, a Selyem úton a Ku
lich Gyula utca sarkánál, az Ö
regszó16ben a Kondorosi úti i
dősek otthonánál, illetve Hu
nyán a Rákóczi utcában. A
meglévő buszmegállókat felújí
tanák és akadálymentésítenék
Nag):'laposon a Birka csárdánál,
az Oregszólóben a Szarvasi
úton a Gulyás csárdánál, Hu-

során változhat. Ezeken túl
menően az ipari park jobb
megközelíthetősége,és ez ál
tal munkahelyek teremtése
érdekében megépülhet a Se
lyem út rég tervezett harma
dik üteme. A tavalyi árvízben
megrongálódtak a Dobi és
Kocsorhegyi utak, ezeket az
idén felújítják. Folytatódik a
belvízprogram. A második
ütem az önkormányzat beru
házásban valósul meg. Mivel
Gyomaendrőd tengerszint fe
letti magassága nem éri el
a 85 métert, így erre pályázat
útján támogatást kapnak.
A harmadik ütem magvalósí
tását pedig a megyei önkor
mányzat koordinálja. E két
ütem még ez évben elkészül,
ezeken túlmenően tervezik
már a negyedik és ötödik
ütemet is.

lődhet, ha gazdasági vonzerőt
tud magának biztosítani.

A Word Tourism Organi
zation legfrissebb, januári
adatai szerint 2007-ben a vi
lágon 898 millió ember uta
zott különböző régiókba. Ez
6, l százalékkal több, mint
2006-ban. Az Európába uta
zók száma 4,2 százalékkal
növekedett. A világturizmus
2005. évi legnépszerú'bb cél
országai között Magyaror
szág a 18. legkedveltebb, míg
a szabadidős célú utazások
között a 16. helyen áll. Euró
pában több mint 20 millióan
dolgoznak a turizmus terüle
tén. Az előre jelzések szerint
a világon 2004-2013 között a
turizmusban foglalkoztatot
tak száma 3,7 százalékkal, a
turisztikai kereslet 4,6 száza
lékkal növekszik.

A 2006. évi adatok szerint
a dél-alföldi régió vendégfor
galma 2,2 százalékkal csök
kent, de a vendégéjszakák szá
ma O, l százalékkal nőtt. Te
hát kevesebb vendég jött,
de tovább maradt. A tavalyi
gyorsadatok szerint az ország
kereskedelmi szálláshelyei
nek a forgalma az előző év
hez viszonyítva 2,6 százalék
kal emelkedett. A fenti ada
tok és Gyomaendrőd termé
szeti és épített értékeinek
ismeretében megállapítható,
hogy a népesség csökkenésé-

A képviselő-testület feblUár
28-án megtmott ülésén úgy ha
tározott, hogy Gyomaendrőd

Csárdaszállással és Hunyával
közösen pályázatot nyújt be a
Dél-alföldi Regionális Operatív
Program keretében közösségi
közlekedés fejlesztésére. Aprog
ram során új buszmegállók épül
nének Gyomaendrődön a Faze
kas út l III . szám előtt, a Hősök
terén a Hídfő étteremnél és a
Rózsahegyi Kálmán Általános

(Folytatás az f. oldalról)
A válasz keresésében az

elmúlt hónapokban mire ju
tottak? A város közúti meg
közelíthetőségében jelentős

előrelépéstnem sikerült elér
niük, annak ellenére sem,
hogy a településhez kötődő

országgyúlési képviselóK e
témakörben többször inter
pelláltak a Parlamentben. Bi
zonyossá vált, hogya Gyo
ma-Békéscsaba vasúti sza
kasz rekonstrukciója során a
Fő úti kereszteződésben meg
épül az aluljáró. Megkez
dődött a településfejlesztési
koncepció felülvizsgálata.
Szintén elkezdődött az ipari
park fejlesztési koncepciójá
nak kidolgozása, ezzel pár
huzamosan keresik azokat a
vállalkozókat, akik ide tele~

pülnének. Folyik a belvíz el
leni védekezés. A lehetősé

gekhez igazodóan épülnek a
belterületi utak.

Ezek a tervek, fejleszté
sekjelentősenhozzájárulhat
nak ahhoz, hogy a város
megtartsa lakosságát, de csak
részben képes orvosolni a
problémát. Olyan újabb fej
lesztés szükséges, amely a la
kosság széles körét érinti,
növeli az önkormányzati be
vételeket, illetve bővíti a vá
rosban igénybe vehető szol
gáltatásokat. Gyomaendrőd

csak úgy maradhat fenn és fej-

(Folytatás az 1. oldalról)
A 4 milliárd 211 millió

450 ezer forint főösszeg mel
lett 361 millió 170 ezer forint
jut fejlesztésre, de ez az ösz
szeg nem áll rendeikezésük
re, 250 millió 906 ezer forint
hiányzik belóle. Ezt a hiányt
az kötvénykibocsátásból és
fejlesztési hitelból fedezik.

Gyomaendrődön jelenleg
a belterületi utak mintegy 80
85 százaléka burkolt, 23 utca
és utca szakasz vár még asz
faltozásra. Ez évben nyolc
lakossági utca és utca szakasz
épül meg. A munkák kivite
lezésére hamarosan kiílják a
közbeszerzési eljárást, várha
tóan szeptemberre meg is é
pülnek az utak. Erre a költség
vetésben 55 millió forintot
különítettek el, de ez az ösz
szeg a közbeszerzési eljárás

~
Merre tovább, Gyomaendrőd?Rövid hírek

Március 17-tól április B-ig

HÚSVÉTI VÁSÁR
a Látszerész Üzletben!
(G.vamaendnid, Hősök útja 5.l)

MINDEN NÖI. FÉRFI ÉS

G)'ERMEK KERET ÁRÁBÓL

10-500/, KEDVEZMÉNr.

INGYENES SZ: MíTÓGÉPES
SZEl\IVJZSGÁLAT!

A városi örök-
, ff'seg megorzese
A város önkonnányzata a

Dél-alföldi Regionális Operatív
PrOgraIll felhívására pályázatot
nyújt be a városi örökség meg
őrzésére. A bemházás kereté
ben 16 millió fOlintból a Kner
Imre Gimnázium és Szakkép
ző Iskola lánykollégiumi épü
letét szeretnék szigetelni, a nyí
I{L<;zárókat cserélni. a homlok
zatot felújítani. illetve az épü
lethez kapcsolódó járdákat fel
(tiítaI1i. A gimnázium könyvtá
raként használt épületet szige
teIni szeretné . a homlokzat tel
jes felújítá ávaL erre 9 milliót
terveznek. Ezek mellett a vá
rosháza épületének tetejét is ki
kívánják cserélni a belső udvar
felújításával. en"e 27 milliót ter
veznek. A teljes bemházás 52
millióba kelülne. a közbeszer
zés és egyéb költségekkel 55
millió 56l ezer fOlintot telme
ki a teljes költség. Ehhez az ön
k0l111ányzatnak tíz százalékos
önerőt kellene hozzáadnia. és
50 nullió forintot kapna meg
támogatá ként. A pályázat be
nyújtásáról a febmár 28-án
megtartott ülésén döntött a
testület.

A képtár és a
tájház nyitva

tartása
A Vidovszky Béla Hely

történeti Gyűjtemény. Városi
Képtár április IS-tól augusz
tus 20-ig. hétfőtól péntekig 9
tól 17 óráig tart nyitva. Az ide
genforgalmi szezonon kivül.
azaz augusztu's 2!. és április
14. között hétfőtól péntekig 9
től 14 óráig az Endrődi Tájház
tart ügyeleter. Az EndrődiTáj
ház és Helytörténeti Gyűjte

mény április l-tól augusztus
31-ig hétfőtól péntekig 9-tól
16 6ra 30 percig tekinthető

meg. szeptember l-tól márci
us 3! -ig pedig 9-tól 14 óráig.
Előzetes bejelentkezés alapján
a városi képtár és a tájház bár
mikor. még hétvégén is láto
gatható. Előzetes bejelentke
zés Szonda Istvánnál. a 06-70/
635-33-45-ö telefonszámon.
Az új nyitvatartásról feblUár
28-án megtaI10tt ülésén hatá
rozott a képviselő-testület.

Rágcsá óirtás
Február 28-án megtartott

ülésUkön a képviseló'k meg
bízták a polg<Ínnestert. hogy
ez évre kössön szerződést a
gyulai székhelyű BogáJ111ér
nökség Bt-vel a teljes csapa
dék- és szennyvízhálózat, köz
területek rágcsálómentesíté
sére, a bt. által benyújtott 900
ezer fOIint étékű árajánlat
alapján. VCÍlfi András. polgár
mester az ülésen megfogal
mazta. a rágcsálóirtás akkor
lenne igazán hatékony. ha a
lakosok is elvégeztetnék a
saját terültükön.

_L.-- _
-----------------
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Ma a szocialista párt jobb oldali, a Fidesz baloldali pozícióba került

Interjú dr. Schmidt Péter, nyugdíjas alkotmánybíróval

Közélet

Kossuth Lajos 1848-49-ben arra törekedett, hogy az
ország legfontosabb kérdésében: a függetlenségben
nemzeti egység jöjjön létre. A mai válságos helyzetben,
amikor a népesség rohamosan csökken, a gazdaság
stagnál, nagy az államháztartás hiánya, az erkölcsi vál
ság szinte már a normális hétköznapi életet teszi
lehetetlenné, létrehozható-e valamiféle hasonló nemzeti
egység? - tettük fel kérdésünket a városunkban élő

dr. Schmidt Péter, nyugdíjas alkotmánybírónak, aki
1990-tól 70 éves koráig, 1996-ig volt az alkotmány
bíróság tagja.

- Magyarországon forra
dalom vagy szabadságharc
sohasem győzött, az 1848
49-es szabadságharcot is
leverték. Az más kérdés,
hogy a polgári átalakulásnak
elóbb-utóbb szükségszeruen
be kellett következnie, és
történelmileg megoldódott az
ország függetlensége is. A
forradalmakat és szabadság
harcokat mindig megtorlás
kovette. A mostani rendszer
váltás idején a szocialista
struktúra helyébe visszaállt
a magántulajdonon nyugvó
társadalmi berendezkedés. A
szocialista rendszer bűneiért

csak részleges, a törvénysér
tések esetén volt felelősségre
vonás. A leszámolás régi tra
díciójából csak annyi maradt
meg, hogy a különböző poli
tikai eró'K szembenállása e
rős, ez ellentétek nagyon éle
sen megmutatkoznak, és na
gyon csekély a kompromisz
szumkészség.

- Az átalakulás során
hogyan módosult az állam
szerepe?

- Amikor az a politikai
döntés született, hogya társa
dalom berendezkedése a
magántulajdonra épül, ezzel
együtt az állam szerepe is
módosult. A Kádár-rendszer
ben a magántulajdont csak
részlegesen és korlátozottan
ismerték el, állami tulajdon
volt a meghatározó, illetve a
mezőgazdaságban a szövet
kezeti tulajdont lényegében
állami irányítás alá vonták.
Az I989-es változások lénye
ge a privatizáció volt, ezzel
akkor minden politikai erő

egyet értett. Ha egy társada
lom a magántulajdonra épít,
akkor teljesen megváltozik
az állam szerepe, ugyanis az
állam többé már nem tulaj
donos.

- Az egymást váltó kor
mányok sokáig nem mertek
hozzányúlni a három nagy

elosztórendszerhez: az egész
ségiigyhöz, az oktatáshoz és
a nyugdíjellátáshoz. Mi lehet
ennek az oka?

- Ebból a szempontból
igazuk van azoknak, akik azt
állítják, hogy ezeken a terü
leteken a politikai eró'K nem
hajtották végre a rendszer
váltást. A Kádár-rendszerben
jórészt minden állami tulaj
donban volt. A nemzet által
megtermelt javak nagyobb
része az államkasszába folyt
be, az állam elosztó szerepe
igen jelentős volt. A hetvenes
években általánossá vált a
nyugdíj- és egészségügyi ellá
tás. Ezek nem biztosítási ala
pon mú'Ködtek, hanem állam
polgári jogon jártak. Az állam
elosztó szerepe egy sor terü
leten - például az energiael
látásban - mesterséges árakat
hozott létre. Ezeket a piaci
viszonyok felé kell továbbfe
jleszteni. Mivel a korábbi ál
lami tulajdon nagyobb részét

privatizálták, így a nemzeti
jövedelemnek ma· már csak
kisebb része folyik be az ál
lamhoz, a többi a tulajdonos
nál marad. Mivel az állam
hoz kevesebb pénz folyik be,
a korábbi állami elosztáson
alapuló rendszer nem tartható
fenn. Ehhez 1990 óta .egyet
len kormány sem mert komo
Iyan hozzányúlni, mert aki
ezt megteszi, az szavazatokat
fog veszíteni. Erre volt rész
ben bátortalan lépés 1995
ben a sokat szidott Bokros
csomag. A vita ma sem az
állam szerepének megváltoz
tatásáról folyik. A megköze
lítés alapvetően az, hogy
rendbe kell tenni az állami
költségvetést. Ezt egyetlen
módon lehet egyensúlyba
hozni: mérsékelni kell a kia
dásokat. Ez végrehajtható
úgy, hogy csökkentik az ál
lam apparátusát. A tó'Ke kép
viselői meg is fogalmazták,
hogy olcsóbb államot köve
telnek, de az államapparátus
védekezik, és az állam felada
tai is egyre szélesednek. Pél
dául a gáz árát felemelik, de
szociális okokból kedvezmé
nyeket adnak, és ez tovább
növeli az állami adminisztrá
ciót. Ugyanakkor az államház
tartás reformjára megkerül
hetetlen. Sajnos a mai kor
mány nem gondolja végig az
egész struktúrát, egyedül az

államháztartás akmja egyen
súlyba hozni, ami az állam
háztartás reformján belül csu
pán részkérdés.

- Mi a véleménye a kor
mányzó pártok és az ellenzék
törekvéseiről?

- Mára létre jött két erős

és néhány négy-öt százalékos
támogatottság körül mozgó
kisebb párt. Az l 994-ben ha
talomra kerülő Hom-kor
mány volt az egyetlen, amely
nek a támogatottsága megha
ladta az ötven százalékot, en
nek ellenére, különbözőokok
miatt,ó'Kis koiliciós partnert
kerestek. A szocialista párt az
SZDSZ-ben találta meg koa
líciós partnerét, amely azon
ban liberális párt, eszmei
alapját nem a szociális gon
dolkozás képezi, hanem a
magántulajdon következetes
érvényesítése. Ma az SZDSZ
fennmaradása érdekében el
jutott oda, hogy egyre kemé
nyebben elhatárolódik a szo
cialistáktól. Úgy látják, hogy
eljött az ideje annak, hogy a
reformokkal liberális eszméi
ket megvaIósítsák. Ezek kö
vetkeztében a megszokott
politikai struktúra fölborult.
A szocialisták a világon min
denhol az állam segítségével
igazságosabb társadalmat kí
vánnak létrehozni. Nálunk a
szocialisták elkezdik a meg
nyirbálni a Kádár-rendszer-

ból átöröklött szociális intéz
ményeket. Ez ellen a polgá
rok tiltakoznak, a Fidesz pe
dig a szavazatok megszerzé
se érdekében ebben a hely
zetben az állampolgárok mö
gé áll, hogy megvédje a szo
cialista rendszerben megszer
zett jogokat. Magyarorszá
gon jelenleg nem lehet tudni,
melyik a baloldali és melyik
ajobboldaIi páI1. A szocialis
ta párt jobboldali, a Fidesz
baloldali pozícióba került.
Ehhez hozzájárul még a min
denáron való szembenállás, a
két páI1 között nem tényszerű

vita folyik, hanem az igen-ek
és a nem-ek harca, vagyis
amire az egyik igent mond,
arra a másik nemet. A két
politikai erő egymás kizárá
sával akar hatalomra kerülni.
Nem arról vitáznak, hogyan
lehet az egészségügyben a
szociális biztonságot úgy
megőrizni, hogy közben az
érdekeltség irányába is lép
jünk. Ilyen éles politikai
szembenállás más volt szoci
alista országban nem tapasz
talható, és ez nagy hátrány
Magyarország számára. A
közös nevezó1c keresése és
együttes képviselete, ha úgy
tetszik a nemzeti egység
megteremtése nélkül nincs
kibontakozás. Az országok
versenyében így le fogunk
maradni

Az első lakáshoz jutás támogatási lehetősége
Információnk szerint a fiatal

házasok egy része még nem ér
tesült arról, hogy első lakáshoz
jutásukhoz támogatást kaphat
nak az önkormányzattól. Rövid
tájékoztatónkkal nekik kívá
nunk segíteni.

- Kiknek nyújt az önkor
mányzat lakáscélú támogatást?

- Az önkormányzat azok
nak a gyomaendrődi fiatal háza
soknak első saját tulajdonú la
kásuk építését, vásárlását, illetve
a meglévő lakásuk bővítését tá
mogathatja, akik a helyi rende
letben szabályozott feltételek~

nek megfelelnek, továbbá, akik
külön-külön a 40. életévüket
még nem töltötték be, saját ház
tartásukban legalább kettő kis
korú gyermek neveléséról gon
doskodnak, vagy négy, illetve
nyolc éven belül a kettő gyer
mek megszületését vállalják, va
lamint hitelképes a család. Hi
telképesnek tekinthetó1< azok a
kérelmezó1<, akiknek a kimutat
ható havi nettó jövedelme a
mindenkori saját jogú öregségi
nyugdíjminimum összegét meg
haladja, ez az összeg 2008-ban
28.500 forint. A házastársak ki
zárólag együtt részesíthetó1< tá
mogatásban, ha a támogatással é
rintett ingatlanon mindketten
egymás között egyenlő arányú tu
lajdoni illetőséget szereznek.

- Mennyi a támogatás
összege?

- Lakásépítés esetén maxi
mum 480 ezer fOIint, lakás
vásárláskor a támogatás ösz
szege a vételár 30 százaléka, de
legfeljebb 480 ezer fOIint. A tá
mogatások kétharmad része ka-

matmentes hitel, egyharmad ré
sze vissza nem térítendő önkor
mányzati támogatásként adható.

- Részesülhetnek-e önkor
mányzati lakáscélú támogatás
ban azok, akik már rendelkeZJ1ek
saját tulajdonLÍ ingatlannal ?

- Azok, akik már rendelkez
nek saját tulajdonú ingatlannal,
de a lakásukat bővíteni szeret
nék és korábban nem részesül
tek ilyen jellegű önkormányzati
támogatásban, azok részére is
lehet támogatást megállapítani,
amennyiben a fent leírtaknak
megfelelnek, s a bővítést köve
tően az ingatlan alapterülete le
galább egy lakószobával nő,

melynek alapterülete meghal
adja a 12 négyzetmétert.

- Mennyi ebben az esetben
a támogatási összeg?

- 240 ezer forint, ennek az
összegnek a kétharmad része
kamatmentes hitel formájában,
egyharmad része pedig vissza
nem térítendő önkormányzati
támogatásként nyújtható.

- Milyen kötelezettséggeljár
a megállapított támogatás?

- Az önkormányzat a támo
gatottakkal a kamatmentes hitel
összegére kölcsönszerződést, a
vissza nem térítendő támogatás
ra szerződést köt. Lakásépítés
hez, vásárláshoz, bŐVÍtéshez nyúj
tott kamatmentes hitel összegét
a támogatásban részesüló1<nek
maximum tíz év alatt kell visz
szafizetniük a kölcsönszerző

désben rögzítetteknek megfele
lően. A támogatások összegei és
járulékai erejéig az érintett in
gatlanra, az ingatlan nyilvántar-

tásba jelzálogjog, valamint en
nek biztosítására elidegenítési

és terhelési tilalom kerül beje
gyeztetésre az önkormányzat
javára. Amennyiben a támoga
tottak házastársi életközössége
megszűnik, a humánpolitikai bi
zottság jóváhagyásával a szer
ződésben vállalt kötelezettsé
get bármelyik fél átvállalhatja.

- Mikor nem állapítható
meg támogatás?

- Amennyiben:
- a megszerezni, vagy felé-

píteni kívánt ingatlan meghal
adja a család jogos lakásigé
nyét. Ez egy-két személy eseté
ben: I-3 lakószoba, minden
további személy esetében fél
lakószobával nő a lakásigény
mértéke. Három vagy több gyer
meket nevelő család esetében
minden további személynél a
lakásigény mértékének alsó ha
tára féllakószobával, de legfel
jebb három lakószobáig nő,

- a kérelmezó1< önkormány
zati tulajdonú bérlakásban éi
nek, és a lakásra megállapított
lakbérfizetési kötelezettségük
nek nem tesznek eleget,

-lakásépítés esetén az ingat
lanra a használatba vételi enge
dély kiadásra került,

- lakásvásárlás esetén a ké
relmező a kérelem benyújtása
kor a lakás vételárát már teljes
egészében kiegyenlítette,

- a kérelmező családjában az
egy főre jutó nettó jövedelem
(2008. évben) a 85.500 forintot
meghaladja. Az egy főre eső jö
vedelem számításánál figye
lembe kell. venni a vállalt gyer
mekek számát is.

A támogatás megállapítá
sánál nem minősül kizáró
tényezőnek:

- az a megszerzett régi típu
sú ház, melynek komfortfoko
zata komfort nélküli, műszaki

állapota a hivatal építésható
ságának szakvéleménye szerint
erősen leromlott, felújítása gaz
daságosan nem végezhető el és
a fenti telken támogatottak négy
éven belül új családi házat
építenek,

- az a megszerzett ingatlan
tulajdomész, amelyben a ké
relmező házastársa nem tulajdo
nos, és az ingatlan önálló csa
ládalapításra nem alkalmas.

- Mi történik. ha a kamat
mentes hitelt visszafizetik?

- A polgármesteri hivatal a
kan1atmentes hitel visszafizeté
sét követően gondoskodik az in
gatlan tehermentesítéséról. Ké
relmet, erre a célra rendszeresí
tett nyomtatványon lehet be
nyújtani, mely letölthető a
www.gyomaendrod.huinteme
tes honlapon, vagy személyesen
átvehető ügyfélfogadási idóben
a polgármesteri hivatal humán
politikai osztályán.

A kérelmek elbírálása a kép
viselő-testület humánpolitikai
bizottságának hatáskörébe tar
tozik. A kérelmek elbírálása és
benyújtása folyamatosan törté
nik. Javasoljuk, hogy amennyi
ben szándékában áll lakást
vásárolni, építeni, illetve a meg
lévő ingatlanát bővíteni, az ezzel
kapcsolatos kérdéseivel keresse
fel a hivatal ügyintézőjét.

Gyomaendrőd, 2008. 02. 22.
Polgánnesteri Hivatal

Humánpolitikai Osztály

Köszöntő nőnap alkalmából
Mi férfiak köszönettel tartozunk a hölgyeknek a

mosolyért, a gyengédségért. mely szebbé teszi mindennap
jainkat, a türelemért és azért a támaszért, mely biztonságot
nyújt életünk legnehezebb pillanataiban is.

Nehéz szavakban kifejezni megbecsülésünket. tiszteletün
ket és szeretetünket, hiszen olyan kincset kapunk tólük, mely.
hálára kötelez bennünket az év minden percében. Kedves
mosolyuk gyógyító ereje teszi teljessé életünket.

Gyurkovics Tibor. gyönyörű soraival szeretném
. megköszönni férfitársaim nevében azt a törődést, melyet
életünk részévé válva a Hölgyektől kapunk.

"Azt hittem, hogya világ csudája vagy
őrjöngés, álom, nyíló végtelen
ma azt mondom, hogyha nem vagy velem
nem vagyok, nem játszom, nem létezem
felhők fehérje a szemembe fagy ...
Azt hittem,. hogya világ csudája vagy
De annál sokkal fontosabb . ..

Domokos László
Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

Nőnapi köszöntő
A közelgő nőnap alkalmából őszinte szeretettel és megbecsü

léssel köszöntök minden kis és nagylányt, minden hölgyet, édes
anyát, nagymamát.

Nekünk férfiaknak születéstól a sírig végig kísérik életünket
a nó1<. Nélkülük gyengék, elesettek gyámoltalanok vagyunk.

Kívánok minden hölgyolvasónak nagyon boldog, kiegyen
súlyozott életet, örömöket, és szeretetet, családja környezete, férfi
társai megbecsülését és figyelmét.

,,Megérteni egymást örömben, szenvedésben, segíteni, ha
csak egy szóval, egy gondolattal is, nagyobb művészet, mint vé
gig barangolni a világot, gazdagnak lenni és szórni a pénzt. Mert
lelkeink kincse talán a legnagyobb ajándék és legszebb öröm,
amit egymásnak adhatunk, s amiért nem tudjuk elégszer monda
ni, hogy...KÖSZÖNÖM."

Őszinte tislfelettel:
Földesi Zoltán, az MSZP országgyíílési képviselője

Az MSZP GyomaendrődiSzervezete

-'---------------- -----------------



Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő ingatlanokat
meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:

közvetlen politikai tevékenységet.
továbbá a megvalósítandó tevé
kenységük megfelel az önkOlmány
zat kiemeit közművelődési és közös
ségi céljainak.

(Kivétel: sporttevékenységet
folytató szel-vezetek vagy magán
személyek.)

Tevékenységi kör szempontjá
ból a pályázatok között előnyt élvez
az a pályázó szervezet. aki tevé
kenységéveljelentősennöveli a vá
ros hímevét. hagyományokkal ren
delkezik. magas színvonaIon végzi
tevékenységét. karitatív jellegű. a
lakosság aránylag nagy létszámá
nak biztosít tartalmas kulturált sza
badidő eltöltést.

A pályázat feltételei: pályázni
kizárólag az erre a célra szolgáló
adatlapon lehet. ha a pályázat for
mai és tartalmi követelményeknek
nem felel meg. a p,ilyázatból kizárt-'
nak tekintendő. A támogatási alapra
politikai tevékenységet folytató
szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minősül a közhasz
nú szervezetekról szóló 1997. évi
CLVI. törvény 26. § d) pontja sze
rint: közvetlen politikai tevékeny
ség: a páltpolitikai tevékenység. to
v,ibbá országgyűlési képviselői.

megyei. főv,írosi önkormányzati
választáson jelölt állít,isa.

Azok a pályázók részesülhet
nek támogatásban. akik a tárgyévet
megelőző évben a civil szervezetek
pályázati alapból elnyert összeg fel
haszná.lásáról t{u'gyév január 31.
napjáig pénzügyi elszámolást vala
mint 100 e Ft támogatási összeg fe
lett tevékenységükről szakmai be
számolót nyújtottak be a Képviselő

testületnek.
A pályázó csak egy önkor

mányzati kiírású pályázatra adhat
be pályázatot.

Pályázatból kizártnak tekinten
dő az a civil szervezet - 100 ezer Ft
támogatási összeg felett - amelynek
90 napot meghaladó köztartozása
van. illetve az Önkomlányzat telé a
dótartozása van A pályázati laphoz
kérjük csatolni az APEH. valan1int
a helyi önkormányzati adóhatóság
által kiadott igazolást miszerint a ci
vil szer-vezetnek nincs köztartoz,ísa.

A pályázó az elnyen összeg tel
haszmí!ásál'ól tárgyévet követő év
január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és 100.000.- Ft támoga
tási összeg telett a pénzügyi elszá
molás mellett a szakmai tevékeny
ségéról is beszálnolót benyújtani a
Képviselő-testület részére.

A pályázó hozzájárul. hogy az
önkormányzat a helyben szokásos
módon nyilvánosságra hozza az el
nyelt összeg felhasználcísál'ól ké
szített pénzügyi elszámolást "2003.
évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.

A pályázóknak az Önkom1ány
z~ttal a támogatás folyósításáról
megállapodást kell kötniük. amely
megállapodásban rögzíteni kell az
elszámolás feltételeit és módját.

Adatlap igényeiIzető.' Pol
gáJmesteri Hivatal. Keresztesné
láksó Éva oktatási előadónál. Gyo
maendrőd. Szabadság tér I. Tele
fon: 386-1221 I 24-es 711ellék

A pályázattal kapcsolatos ill
formáció ugyanitt. Továbbá a
www.gyomaendrod.hll hOl/Lapról
letölthető.

A pályáwJok benyújtásállak ha
tárideje: 2008. m,írcius 31. 12 óráig.

Elbírálási időpontja: 2008. áp
rilis 15-i Ügyrendi. Oktatási. Kultu
rális. Kisebbségi és Esélyegyenlő

ségi Bizottság ülésén.
Az alapítványoknak. közalapít

ványoknak megállapítandó támoga
t,ísról a Képviselő-testület a Ügyren
di. Oktatási. Kulturális. Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság ja
vaslata alapján 2008. ,iprilis 24-i
testületi ülésen dönt.

A pály,ízati elbírálás eredmé
. nyéról a pályázókat levélben élte
sítjük.

A pályázatokat a következő

címre kérjük megküldeni:
Polgármesteri Hivatal ..Civil

szervezetek alap pályázat"' Gyo
maendrőd. Szabadság tér I. sz.

önkom1ányzati támogatásban része
sülő sportszervezetek sportolói a baj
nokságokon és versenyeken Gyo
maendrőd Város címeréve! ellátott
spOltruházatban kötelesek részt
venni. ide nem értve az egyedi ké
szítésű sportruházatot. Az igényelt
támogatási összeget féléves bontás
ban szíveskedjenek a pályázatban
feltlintetni.

A támogatási alapra politikai te
vékenységet folytató szervezet nem
pályázhat. Politikai tevékenységnek
minősül a közhasznú szel-vezetekról
szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. *
d) pontja szerint: közvetlen poLitikai
tevékenység: a páltpolitikai tevé
kenység. továbbá országgyűlési

képviselői. megyei. fővárosi önkor
mányzati választáson jelölt állítása.

A pályázó csak egy önkor
mányzati kiírású pályázatra adhat
be pályázatot.

Azok a sportszervezetek része
sülhetnek támogatásban. akik a tár
gyévet megelőző évben a sporta
lapból elnyert összeg felhasználcí
sál'ól tárgyév január 31. napjáig
pénzügyi elszámolást. valamint te
vékenységükről szakmai beszá
molót nyújtottak be a Képviselő

testületnek.
Pályázatból kizártnak tekinten

dő az a sportszervezet. amelynek 90
napot meghaladó köztartozása van.

A pályázati laphoz kéJjük csatol
ni az APEH. valamint a helyi önkor
mányzati adóhatóság által kiadott
igazol,íst miszerint a sportszerve
zetnek nincs köztartozása.

A pályázó az elnyert összeg fel
használásáról a tárgyévet követő év
januM 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és a szakmai tevékeny
ségéról szóló besz,ímolót benyújta
ni a Képviselő-testület részére. A
pályázó hozzájál1Jl, hogy az önkor
mányzat a helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza az elnyert ösz
szeg telhasználásáról készített pénz
ügyi elszámolást 2003. évi XXIV
Tv 19. ~.-a alapján.

A pályázóknak az Önkom1ány
zattal a támogatás folyósításáról
megállapodást kell kötniük. amely
meg,íllapodásban rögzíteni kell az
elszámolás feltételeit és módját.

Adatlap igényelhető: Pol
gármesteri Hivatal. Keresztesné
láksó Éva oktatási előadónál. Gyo
maendrőd. Szabadság tér I. Tele
fon: S86-1221 I 24-es mellék

A pályázattal kapcsolatos ill
formáció ugyanitt. Továbbá a
www.gyomael/drod.1z1l hOlllap,-ól
letölrhető.

ApályáYáOk bellyzíjtásállak ha
tárideje: 2008. m,írcius 31. 12 óráig.

Elbírálási időpontja: 2008. áp
rilis l4-i Humánpolitikai Bizottság
ülésén.

Az alapítványoknak. közalapít
ványoknak megállapítandó támo
gatásról a Képviselő-testület a Hu
mánpolitikai bizottság javaslata
alapján 2008. április 24-i testületi
ülésen dönt. A pályázati elbírálás
eredményéról a pályázókat levélben
él1esítjük.

A pályázatokat a következő

címre ké/jük megküldeni:
Polgármesteri Hivatal ..Sport

alap pályázat"· Gyomaendrőd. Sza
badság tér l. sz.

Gyomaendrőd Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a 2008. évi
"Civil szervezetek támogatási
alap" felhasználására.

A pályázat célja: Az intézmé
nyesített közművelődési'feladato
kon túl az egyéb közösségi művelő
dési célok és annak színteréül is szol
gáló civil szervezetek támogat,isa.

A pályázók köre: A bíróság ál
tal nyilvántartásba vett, társadalmi
szervezetek és alapítványok (kivéve
a pártokat. a munkaadói és munka
vállalói érdek-képviseleti szerveze
teket. a biztosító egyesületeket. va
lamint az egyházakat) melyek az
alapszabályuknak megfelelő tevé
kenységüket ténylegesen folytatják.
és - a közhasznú szervezetekról szó
ló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d)
pontja szerint - nem folytatnak

GyomaendrődVáros Önkor
mányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a 2008. évi ifjú
sági alap felhasználására.

A pályázat célja: Az ifjúsági a
lapból pályázat keretében támogat
ható az a szen'ezet vagy magánsze
mély. aki az itJúság szabadidejének
kulturált és hasznos eltöltésére
olyan programmal rendelkezik.
amelyet a gyakorlatban legalább fél
éve sikerrel alkalmaz.

A pályázat feltételei: pályázni
csak kizárólag az elTe a célra szol
gáló pályázati adatlapon lehet. ha a
p,ilyázat fom1ai és tartalmi követel
ményeknek nem felel meg. a pályá
zatból kizártnak tekintendő. A pá
lyázó csak egy önkormányzati kií
rású pályázatra adhat be pályázatol.

A támogatási alapra politikai te
vékenységet folytató szel-vezet nem
pályázhal. Politikai tevékenységnek
minősül a közhasznú szervezetekról
szóló 1997. évi CLVI. tÖI-vény 26. ~

d) pontja szerint: közvetlen politikai
tevékenység: a pártpolitikai tevé
kenység. továbbá országgyűlési

képviselői. megyei. fővárosi önkor
mányzati választáson jelölt állítása.

Azok a pály,ízók részesülhet
nek támogatásban. akik a tárgyévet
megelőző évben az ifjúsági alapból
elnyelt összeg felhasználásáról tár
gyév január 31. napjáig pénzügyi
elszámolást nyújtottak be a Képvi
selő-testületnek.

A pályázó az elnyert összeggel
tárgyévet követő év január 31.
napjáig köteles elszámolni.

A pályázó homíjárul. hogy az
önkonnányzat a helyben szokásos
módon nyilvánosságra hozza az el
nyert összeg felhasznál,isáról ké
szített pénzügyi elszámolást a 2003.
évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.

A pályázóknak az Önkormány
zattal a támogatás folyósításáról
megállapodást kell kötniük. amely
megállapodásban rögzíteni kell az
elszámol,ís feltételeit és módjá

Adatlap igényelhető: Pol
gánnesteri Hivatal. Keresztesné
1,íksó Éva oktatási előadónál. Gyo
maendrőd. Szabadság tér l. Tele
fon: 386-1"221 I24-es mellék

A pályázattal kapcsolatos iI/
formáció ugyal/itt. Továbbá a
www.gyomaendrod.hll hOl/lapról
letölthető.

Apfdyáwtok bel/yújtásál/ak ha
tárideje: 2008. március 31. 12 óráig.

Elbírálási időpontja: 2008. áp
rilis 14-i Humánpolitikai Bizottság
ülésén.

Az alapítványoknak. közalapít
ványoknak megállapítandó támo
gatásról a Képviselő-testület a Hu
mánpolitikai bizottság javaslata
alapján 2008. április 24-i testületi
ülésen dönt. A pályázati elbírálás
eredményéról a pályázókat levélben
értesítjük.

A pályázatokat a következő

címre kérjiik megkiildel/i:
Polgármesteri Hivatal .lfjúsági

alap pályázat"· Gyomaendrőd. Sza
badság tér I. sz.

Gyomaendrőd Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a 2008. évi
Sport alap felhasználására.

A pályázat célja: a településün
kön mú1<ödő olyan sportszervezetek
támogat,ísa. akik jelentős eredmé
nyeket értek el a versenyspoltban.
akik az utánpótlás nevelését is fo
lyamatosan biztosítják. Új sportá
gak beindításával is elősegítik a tia
talság egészségmegőrzését. a rend
szeres testedzést. Jelentős szerepet
vállalnak a testkultúra. az egész
séges életmód népszenísítésében.

A pályázók köre: Gyomaend
rőd Városban mú1<ödő. bírósági be
jegyzéssel rendelkező spOltszerve
zetek és spomevékenységet folytató
alapítványok.

A pályázat feltételei: pályázni
kizárólag az erre a célra szolgáló pá
lyázati adatlapon lehet. ha a pályá
zat formai és tartalmi követelmé
nyeknek nem felel meg. a pályázó
a pályázatból kizártnak tekintendő.

Csak bírósági bejegyzéssel rendel
kező sportszervezet pályázhat. Az

~/. Közélet
.;::4

Pályázatok az önkormányzati alapokra

Kiki~lt::'si Licitlépcsij
ár ( Ft) ( Ft)

50000 100U
31000 1000
4"OUO 1000

15000U 5000

300000 10UOO

300000 10000
"50000 10000
25000U 10000

320000 10000
350000 10000

3"000 1000
5000U 1000

""0000 10000
75000 1000

115000 5000
55000 1000

.,OOU 500
3000 500

150000 5000
10000 500
30000 1000

150000 5000
100000 10000
300000 10000
250000 10000
2S0000 10000

40000 1000
50000 1000

150000 5000
70000 1000
40000 1000

190000 10000
37000 1000
90000 1000
85000 1000
78000 loon

480000 10000
200000 10000

4000 500
3S"000 10000

3000 500
30000 1000
17000 1000

290000 10000

rendőrőrs. A megszokott egy
járőrözőgépkocsi helyett most
öt volt a város utcáin. Este ne
gyed II körül az egyik járőr

azt észlelte, hogy a Hősök

terénél a Fő útról a Blaha Luj
za utcára kanyarodva egy gép
kocsi az árokba hajtott. A
gépkocsi vezetőjén most is
erős alkohol szag érződött, és
rendkívül agresszíven viselke
dett az intézkedő rendőrrel

szemben, ezért a járőr elóbb
testi kény-szerrel, majd bilincs
csel fékezte meg, és vérvételre
előállította. Az orvos közepes
ittasságot állapított meg. El
lene is ittas vezetés miatt foly
tatnak eljárást.

Paraizs Tamás szólt arról
is, hogy számukra a legna
gyobb gondot most az elsza
porodott kerékpárlopások je
lentik. A legtöbb biciklit a
vasútállomás elől viszik el, a
lakat sem jelent akadályt szá
mukra. A Kis Bálint Általános
Iskola Hősök úti épületénél
problémát okoz, hogya szülóK
nem tartják be a KRESZ sz
abályait. Szabálytalanul. nem
a parkolóban, hanem az út
testen parkolnak, a gyerekek
így kirohannak az úttestre, ott
szállnak be a kocsiba. A bizton
sági gyermekülést nem hasz
nálják, ha mégis van a kocsi
ban. akkor annak a biztonsági
övét gyakran nem kapcsolják
be. A szülóK ezzel a maga
tartásuk-kal gyerekeik bizton
ságát veszélyeztetik.

Február 21-én a kora reg
geli órákban öt perces eltérés
sel két bejelentés érkezett az
őrsre. A Hatház utcából, illetve
a Soczó-zugi gátőrházból is
meretlen elkövetők elloptak
egy-egy alumínium csónakot.
A két csónak értéke az első

megállapítás szerint megköze
lítően 300 ezer forint. Forró
nyomos felderítés során a tette
sek, négy gyomaendrődi férfi
két órán belül elóKerültek, a
két csónakot a Kenderáztató
környékén megtalálták. Az el
követóKkel szemben lopás mi
att folytat a rendőrség eljárást.

Februárban három ittas ve
zető jogosítványát kellett a
rendőröknek elvenniük. Feb
ruár l3-án estefél 9-kor a járőr

az Apponyi úton KondOJ'os
irányába haladó gépkocsit iga
zoltatta. Mivel a gépkocsive
zetőn alkohol szagot érzett,
megfúvatta vele a szondát, és
az pozitív értéket mutatott,
ezért vérvételre elkísérte. Az
orvos elsődleges véleménye
szerint enyhén ittas volt a gép
kocsivezető. Szintén február
l3-án éjszaka fél 2-kor a járőr

a Pásztor János utcában iga
zoltatott egy gépkocsivezetőt.

Mivel erős alkoholszagot ér
zett rajta, szintén alkoholszon
da és vérvétel következett. Ez
esetben az orvos közepes it
tasságot állapított meg. A gép
kocsivezető végig agresszíven
fogadta az intézkedést. ezért őt
a rendőrök megbilincselték.
Január 30-án bűnügyi-közbiz

tonsági akciót tcu1:ott a helyi

Nyílt árverés

l ha 8"'0 I m2. szántó. 38.20 AK. GÖI·üc.:.iI1<ois
130 111"'. szántö. 0."'9 AK. koolaló 1l1<:zötúr'i hatúron
3290 n12. t:!"lo.:O~ 2.86 AK. Sin"lai-zut.!.

Terület na~ys:lga ( n12 ), c:::yéb Inc,::.jeg,yzés

I ha 7563 m2. '-'Vlo.:D. 28.91 AK. Tüvishat

1715 In2. sz~nlo. 2.09 AK. Bűnom-zug nlo.:l11 vizp~rti.

bünY;lszolgall11i joggal tlo.:rhlo.:lt :.J. kl"lt l"úr:.ispontjütól 50 -lo.:S
kürzlo.:tblo.:n

22681112. :;Z::IIHO. 2.77 AK. Bónoll1-zu -hoz küz!,,;l

I ü:29 ln". szúntú. 6.79 A K Öt-lo.:0sz0Iö

27861112. szanto. 11.99 AK. Mczöblo.:r0nvi lIthoz kŰzl.:l. (1/3)

3'""90 n,-'. sz.:.°lntó. 7.44 AK Ön.:c.szlJl0 (1857/3-)()O)

.20211112. sz:.into. 6.85 AK. BOnOJll-zllg,-,n-'-'~"-'n"-,--"v-,:iz",,_),-,,a"-n,-,-i,---- +-__=-'=-~~+-__-:-:~~'H

'")438 n12. SZ~lOtÓ. 5 . .:> I AK. Harcsüs-zu!:! Illo.:nl vizoarti

14061112. kl.:rt. 3.67 AK. Ön,:-"szülő

""'16 'll"'. sz.ántó. 5.01 AK. U"k...:-rlsor

1637 lll:?. gylo.:p. 1.42 AK. BÓ!loll1-zug n~m. vízparti. a l..:n:p
I..:c.Yl..:n~lkn nae,y n,0Iy~d0s talúlhalu rajta
1::<59 1112. szantó. 2.27 AK, RUI1011l-ZUg. I1lo.:rn vizl"rlni.
bünvaszoh:.!,almi °o:...!.~;;\1 teI"i1\:lt

9 J 5 lll'"). k...:rt. 2.39 AK. Dan-zuc. nenl vízoani

5755 .n"'. sz:.intó. 7.02 AK. Csudab:odl::ihoz küz...:1

3420 n12. sz;.l.ntó. 7.73 AK. U"ke:rtsol'

9840 m? udvur. Póhaloln volt tsz. Központ

"010 lll"). szántó. 8.38 AK. Kocsorh";l:D:::-::-;-::--~-;---:-:;--;:=:-,.-__+-__--'22~+-__---:'-;2~1
129S m". k..;rt. 3.39 AK. Enurö<.1i t~111dl,'.)höz küzd ("/8 )

1715 tn? szan tó. "'.09 AK. l3únonl-zlI • 11'-.:111 vizn:.lrti

5754 rn2. sz::í.nto. 10.01 AK. Póha!O'11 (3/6)

6546111'"). sz:.intó. 14.79 AK. Endrődi t...:nllo.:1ÖllÜZ kŰzlo.:l

1679 nl"'. szúntó~ 1.73 AK. Silllai-zu '

807,,,". kl.:rt. 2.1 I AK. O:ln-Zul:!; 11"':-'11 vizoarti

..., \"'9 nl"'. szúntó. 4.81 AK. U"klo.:rtsor ( "/(00)

266 1112. k...:rt. 0.69 AK. Pocosk"':l'1.
43851112. szántó. 14.87 AK. 8altás (144IJ080>
836 m2. kert. 2.18 AK. vízü~yi szol"alnli ·o~. B;;dt:.is

"')23 ,112. kl.:rt. 0.58 AK. U °klo.:r"tsor (76/200)

32441'112. szúntó. 7.33 AK. U·kel·tsor

7093111'"). 52:':'111Ó. S.65 AK. BÓnolll-zue,!loz kÖZl.:I

280 m2. t.!.y..;oO. 0.44 AK. Kisr0t Gyoma 05 Endrőd hal<ol.l'an

5440 m? ~veo. 8.49 AK. D0cs-O':'·lskunl sZ::H"Vasi határ

2381 n,". ~Y~D. 3.71 AK. SO(,;ZÓ-Zll 'hoz közel

2 ho. 753'" In2. szántó. 47.91 AK. Fazckas-zuc.hoz küzd

4316 nl"'~ sz~nto. 19.51 AK. Polv~khalom

90140"12. gyep. 7.84 AK. D0cs-o::iskUln szarvasi hatar

4315 m"'. tanya. nyc.o. 2.69 AK. 3. szorv~$i dűlő

1319 In2. bkóhaz. udvar. Kocsodllo.:gy volt altalános iskola. ~Z

00ülct lebontva

4140 m2. szantó. 9.03 AK. D0cs-O{lskuln

13845

15057/4

13743

r 506013

13549

15U6015"

13510

1505311

15632
15653

13444

01278/5

10080

01339/13

9880
10074

13473/3

0"96112

1400812

8141

8863

8801
::;709/5

8~61

886'")

.... clyr·ajzi
sz::'lm

0"74317
02769/4

8864

9040
9186

o J 482/"

02155/4

02289/2

0")229/9

02732/9

02128/6

02356/30
02299/13

0"426117

0229111

02253113

Marihuánás cigit szívtak a gyerekek
Egy éjszaka két alumínium csónakot loptak

Még tavaly márciusban be
jelentés érkezett a rendőrségre,

hogy a Fürst Sándor utcában,
egy álló gépkocsiban a gyere
kek vélhetően mcuihuánás ci
garettát szívnak. A helyszínre
érkező rendőr intézkedett. A
nyomozati anyagot most jut
tatták el az ügyészségre. Egy
felnőtt gyomaendrődiférfi ad
ta a marihuánás cigarettát a há
rom 14 év alatti gyereknek. A
férfinél csak fogyasztói meny
nyiségű marihuánás cigarettát
találtak, de mivel gyerekeknek
adta tovább, ezért kábítószer
rel való visszaélés miatt akár öt
év szabadságvesztést is kiszab
hat rá a bíróság. Sajnos, mint
az ország más részein, így Gyű

maendrődön is megtalálhatóak
a különböző kábítószerek 
adott tájékoztatást Paraizs
Tamás, gyomaendrődi őrspa

rancsnok.
Egy mezőőr február 20-án

jelentette, hogy az egyik vál
lalkozás telepén az alkalmazott
nagyobb mennyiségű fémhul
ladékot lopott el a vállalkozó
traktorával. A bejelentés alap
ján a rendőr kiment a hely
színre, ott megállapította, hogy
jellemzően vas fémhulladékot
vitt el az e/követő több mint
egy tonna mennyiségben, és
immár nem első alkalommal.
Mivel a traktort engedély nél
kül használta. a lopás mellett
jármű önkényes elvitele miatt
is eljárást indítottak ellene. Az
ellopott fémhulladék értéke
becslés szelint megközelítően
40 ezer forint.

l. Az árverés időpontja: 200S. március 2S-án de. 10.00 óra.
2. Az árverés helye: városháza kistermében (Gyomaendrőd.Szabadság tér l. ).
3. Az árverést vezeti: Csényi Isrvcín. a polgármesteri hivatal alkalmazottja
4. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban sz

erepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésólJb 2008. március 28-án de. 9.00-ig - a kikiáltási ár IO%-át
kitevő szerződés megkötését biztosító elóleget(bánatpénzt) kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.
Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési eló1eg betizetését. Bővebb
tájékoztatás kérhető Csényi Istvántól a 386-122/136-os melléken.

-'---------------- -----------------



mert ezzel csökkenhet az utak
élettartama.

A gyűjtő utak közül pályá
zatot nyújtottak be a Selyem út
Kulich Gyula utca és IpaI1elepi
utca közötti szakaszának a meg
építésére, ez ma még földes. Ez
a 350 méteres szakasz megépí
tése tehermentesítené a Fő utat.
és javítaná az Ipari Park megkö
zelithetőségét.Tavaly pályáztak
a Lévai utca felújítására, de ak
kor nem nyel1ek, az idén újra
megpróbálnak forrást szerezni

.rá. A Mezőtúr-Gyoma közötti
vasútvonal felújítása és a Fő úti
vasúti átjáró átépítése miatt elk
erülő út szükséges. Ez a Loson
czy utca, körtöltés, Katona Jó
zsef utcai vasúti átjáró vonalán
húzódna. A Fő úton a vasútvo
nal alatt húzódó közúti aluljáró
építésének időszakára elTe tereI
nék a 46-os forgalmát, és az
Ipartelepi úton keresztül kapcso
lódna vissza a főútra.

A város pályázat útján nyert
két sebesség mérő berendezést.
ezeket júniusban helyezik ki. Az
egyik a 46-os főút Mez6berény
felóli bejövő szakaszára kerül,
ez sebességmérőés szankcioná
ló berendezés. ismertebb nevén
fix traffipax lesz. Tehát aki itt
túllépi a megengedett sebessé
get, az bírságra számíthat. A
másik készüléket az endrődi vá
rosrészen a 46-os főút Mezőtúr

felóli bevezető szakaszára, a
hídfőre helyezik ki. Ez sebes
ségmérőés visszajelző berende
zés lesz, tehát ez nem traffipax
ként mCíködik majd. csupán mé
ri a sebességet és az autós szá
mára kijelzi - tájékoztatta a Gyo
maendrődi HímlOndót Szujó
Zsolt.

Nyolc utca, utca szakasz
épül meg

Traffipax lesz a 46-osfőút berényi
bevezető szakaszán

ÉpíTOANYAGK R SKEDÉS
Gyomaendrőd,Hősök útja 51.

Telefon: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326

TELJESKÖRŰ
ÉPÍTŐANYAGKERESKEDELEM:

8EL,SŐÉPíJÉ~ZET ft
SZARAZEPITÉs GELLAl'"~!~~A! e::v
06-30/3326-075

- Terranova termékek (hőszigetelő rendszerek, ragasztók.
fugázók. felújító rendszerek)

- Frühwald betontermékek, térburkolók
- Gipszkartonok, gipszkarton szerelési anyagok, lécek, gip-

szek, glettek
- Téglák,·tetőcserepek, tetőzsindelyek, lemezes tetőfedő

anyagok
.:... Hő-.hang-, és vízszigeteló1<
- OSB lapok, tetőfóliák,párazáró fóliák, tetóldegészító1<,
szelIőzó1<

- Élvédó1<, szegó1<, szilikonok
- Schiedel kéményrendszerek, Ytong-XeUa falazó elemek
- Kazettás álmennyezeti rendszerek, függesztó1<, 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,- Ftl7..sák (25kg)
• Estrich 685,- FUzsák (40kg) • Flex ragasztó 2435,- Ff/zsák
(25kg) • Aljzatkiegyenlítő 2200,- FUzsák (25kg) • Tetősíkfólia

80,- FUm2-tól. Dry-háló 135,- FUm2-tól

Gyomaendrődönez évben nyolc utca és utca szakasz kap
szilárd burkolatot - tájékoztatta lapunkat Szujó Zsolt, a pol
gármesteri hivatal városüzemeltetési és vagyongazdálkodási
osztályának vezetője.

Gyomaendrődönjelenleg a
belterületi utak mintegy 80-85
százaléka burkolt, 23 utca és
utca szakasz vár még aszfal
tozásra. Ez évben nyolc lakos
sági út épül meg: a Bessenyei
György utcában, az Egressy
Béni utcában, a Fő úttal pár
huzamosan a BaI1Ók, Tamási és
Polányi utca közötti szakaszon
a csatorna mellett, aKisfok
utcában, a Nap utcában, a Po
lányi utca Selyem és Sugár utca
közötti, valamint Toronyi és
Mohácsi utca közötti, illetve
Blaha és Sugár utca közötti sza
kaszán. A munkák kivitelezésé
re hamarosan kiírják a közbe
szerzési eljárást, várhatóan szep
tembelTe meg is épülnek az u
tak. Ezek utcatársulás formá- .
jában nyolcvan százalékos ön
kOlmányzati támogatással és
húsz százalékos lakossági hoz
zájárulással valósulnak meg.

Szujó Zsolt kifejtette. ezek a
lakossági utak átmenő forgalrnat
nem bonyolítanak le, ezek épí
tésére nincs pályázati támoga
tás. csupán főutakat tehermen

.tesítő úgynevezett gyűjtő utak
megvalósítására. A nyolc utca
és utca szakasz kivitelezésére a
költségvetésben 55 millió forin
tot különítettek el, de ez az ösz
szeg a közbeszerzési eljárás so
rán változhat. Ha ezek megépül
nek tizenöt utca és utca szakasz
vár még burkolásra, ezek asz
faltozása megközelítően 200
millióba kerül. Szujó Zsolt el
mondta azt is, hogy ezek a la
kossági utak n~m búnak el nagy
terhelést, ezért ki is tették a 3.5
tonnás súlykorlátozást. A lako
sok érdeke, hogy ezt figyelembe
vegyék. és több tonnás szerel
vénnyel ne közlekedjenek rajta,

Jiil'ű év wfgéig kelll'árnullk
a nllll/Mk befeje:.ésére

Ház eladó
A Gyomaszolg Kft.
Gyomaendrőd,

Nyárszegi utca 6.
szám alatti

2007-ben épített
100 négyzetméter

alapterületű

sorháza garázzsal,
400 négyzetméter

kerttel eladó.

Ár: 15.8 millió forint
Érdeklődni:

FÁBIÁN LAJOS
igazgattónál.

Telefon:
(20)95-53-607 vagy

(66)386-233.

------------------------JJiPmö'Ylf16 Q

fOlTásból az első két kilomé
teres szakaszt is rendbe szeret
nék hozni. A 46-os flíút Gyo
maendrődés Nagylapos közötti
két kilométeres (38. és 40. kilo
méterkő közötti) legrosszabb
szakaszának a felújítása sem
várhat tovább, július elején erre
is sOl1 keIÍtenek.

Az endnrődi Hármas-Kö
rös-híd nagyon rossz állapot
ban van. A teherbírás növelése
érdekében a pillér fölötti teljes
részét át kellene építeni. En'e az
építési engedélyt már megkap
ták. most készülnek a kiviteli
tervek. A gyomai Hármas- Kö
rös-hidat az elmúlt években már
felújították, az idén csak a meg
szokott karbantartást kell elvé
gezni - nyilatkozta lapunknak a
MagYaI' Közút Kht. Békés
megyei igazgatója.

sések adódhatnak. Bizonyos,
hogy emiatt az utasoknak
lesznek kényelmetlenségei,
esetleg az is előfordulhat,

hogy rövid ideig a vonatok
helyett autóbuszok járnak
majd. Ha ilyen fennakadások
lesznek, ezekről előre tájé
koztatják az utasokat.

Természetesen az is szó
ba került, hogy a kivitelező

milyen mértékbe vonja be a
helyi vállalkozásokat. Erről

Zlámal Oldrich, az üHL ZS,
a. s. képviseletében kifejtette,
megnézik, hogya gyomaen
drődi cégek mennyire felel
nek meg a szakmai elvárá
soknak.

Apróhirdetés

Eladó körablakos UAZ kis
teherautó 2400 köbcentis diesel
Mercedes motorral. Évjárat: 1988.
Irányár: 250 ezer Ft. Erdeklődni:

06 (20) 574-29-90.

Gyomaendrőd, Öregszólő
ben a kondorosi kövesút mellett
500 négyszögölös telken 76 négy
zetméteres. komfort nélküli 1.5
szobás családi ház eladó. Helysé
gek: szoba. konyha. előszoba.

spájz. kamra. Gazdálkodásra alkal
mas épületek: 3 db csirke ól, 2 db
szín. 2 db góré, I db nagy disznóól.
2 db kis disznóól. istálló. kamra.
Lakható melléképülettel az alsó
konyha lambérüís. GarÍlzs is van.
Vezetékes víz az udvarban + Ílsott
kút. Villany. telefon van. a gÍlz a
kövesút másik 9ldahín. Ár: mege
gyezés szerint. Erdeklődni lehet: 06
(30) 595-50-45 telefonszÍlmon
reggel. 7-tól este 8 óráig.

rült pénzt szerezniük. Ez a sza
kasz is még ez évben elkészül.

Ismert, hogy a teljes körös
ladányi út felújítására sohasem
volt elegendő pénz. aITa mindig
csak szakaszokban nyílt lehető

ség. Az elmúlt években a talaj
problémák megoldására külön
böző technblógiákkal a kisér
leteztek Az először son'a kerülő

11,2 és 12,6 kilométer közötti
1400 méteres szakasz felújítása
kor pénz hiányában - a talaj be
ható vizsgálata nélkül- csak rá
húzták az új aszfaltréteget. így
abban hosszanti irányba repedé
sek keletkeztek. Ez a három sza
kasz is még ez évben megújul.
A jövő évben valamilyen más

lat, 66 ezer új vasbetonaljat
építenek be, ezek teszik lehe
tővé majd a nagyobb tengely
terhelést. A beruházás után a
vonatok tervezett sebessége
óránként 160 kilométer.
Nagylapos és Gyoma között
megépül a hiányzó bal vá
gánypár, és ez lehetővé teszi,
hogy s(írúbbenjáIjanak a vo
natok. A felső villamos veze
tékeket 61 kilométer hosszan
kicserélik, 14 automata so
rompót építenek be. A mező

túri és a gyomai vasútállomá
son is aluljáró vezet majd a
peronokhoz, és az esőtól tető

fogja védeni az utasokat. A
beruházás során az egész gyo
mai vasútállomás megújul.

Először 2006 őszén hird
ettek meg közbeszerzési el
járást'a beruházásra, ez siker
telennek bizonyult. Egy év
vel késóbb az új eljárás már
sikeres lett, és tavaly novem
berben szerződést kötöttek a
Viharsarok 2 Konzorcium
mai, amelynek vezetője a
spanyol és cseh érdekeltséglí
üHL Zs, a.s., konzorciumi

be, ezek megvalósítását tavaly
júliusban a kom1ány elfogadta.
A tervezés időszakában még
csak ez a hat kilométer felújítása
tűnt a legindokoltabbnak, ma
már a 2. kilométerkő előtt is
tapasztalhatók romlások. A kht
n belül most alakítják ki azt a
szervezetet. amely az uniós pro
jekteket kezeli. Az ütemterv
szerint - a közbeszerzési eljárás
után - a kivitelezésről a szer
ződéstjúliusában írhatják alá. és
ezt követően kezdődhet el a
munka. Tekintettel arra, hogya
Henkel Magyarország Kft.
körösladányi gyára is használja
ezt az utat, a 16. és 18. kilométer
közötti rész felújítására a Be
ruházás ÖsztönzőAlapból sike-

Gazdaság

Végre megújul a körösladányi út
Gyomaendrődútjai a megyei átlagnál is rosszabbak

További információt kérhet Bosnyák József

tanfolyamszervezőtóla 06-30/ 4092868-as telefonszámon!

A tanfolyamindítás és a tanfolyam helye:
Kis Bálint Általános Iskola,
Gyomaendrőd, Főút 181.

Iskolánk címe:
Békéscsaba. Szemere ll. 2/1.

ügyfél fogadás :07.30-16.00-ig
Telefon: 06-66/323-626

oké v szám: 06-0121-02 • akkr. JaSlromszúm: IA-0935

AVictoria Autósiskola Kf .
személygépkocsivezetői, motoros, c, CE

és autóbuszvezetői tanfolyamot indít

2008. március 17-én 17-órakor.

Rt]
w

;

Oránként 160 kilométerrel száguldanakmajd a vonatok
Közúti aluljáró köti össze a két városrészt

Ajövő év végére 83 millió eurós beruházásból megújul tag a Középszolg Kft, amely
a Mezőtúr-Gyoma közötti vasútvonal, megszépül a gyo- nek egyik tulajdonosa az
mai vasútállomás, és a két városrész közlekedését meg- üHL ZS, a.s. A közel húsz ki
nehezítő sorompó helyére közúti aluljáró épül. A be- Iométeres pályaszakasz felú
ruházás után a tervek szerint óránként 160 kilométeres jítása 83 millió euróba kerül,
sebességgel közlekedhetnek a vonatok _ tudhatták meg - ennek nyolcvan százaléka u
az újságírók a Mezőtúron megtartott sajtótájékoztatón. niós támogatás, húsz százalé

kát pedig a magyar állam te-
szi hozzá. A kivitelezőnekjö

vő év végéig kell végeznie a
munkákkal.

A Gyomaendrődi Hír
mondó kérdésére válaszolva
Balogh György elmondta, a
vasúti közlekedés fenntartása
mellett kell elvégezniük a
felújítást. A munkák végzése
átmenetileg korlátozhatja a
vonatok haladását, ebből ké-

Váifi András köszöntőjé

ben hangsúlyozta, Gyoma
endrőd számára fontos ez a
beruházás, hiszen a város a
vasút köré épült, és a sorom
pó helyére tervezett aluljáró
hozzájárul ahhoz, hogy Gyo
ma és Endrőd között zavar
talan legyen a közlekedés.

Balogh György, a Ne~
zeti Infrastruktúra Fejlesztő

Zrt. projektiroda vezetője

kifejtette; a Budapest-Lökös
háza vonal európai jelentősé
glí, része az úgynevezett 4-es
korridornak, amely Hambur
got - Passaun, Bécsen, Bu
dapesten és Kolozsváron
keresztül - Isztambullal köti
össze. A Mezőtúrig terjedő

szakaszt már felújították, és
most kerül sor a Mezőtúr

Gyoma szakaszra. Ajelenle
gi mlíszaki állapotot jól mu
tatja, hogy Mezőtúron a Be
rettyó-hidat, Gyomán pedig
a Körös-hidat kell felújítani.
A vasúti töltés átépítése so
rán 170 ezer köbméter földet
mozgatnak meg, 80 kilomé
ter hosszan átépítik a vona-

Közismert. hogy Békés me
gye útjai katasztrofálisak, de a
Gyomaendrőd környéki utak ál
lapota még a megyei átlagot·
sem éri el - t,~ékoztatta a Gyo
maendrődi Hírmondót Virág
Mihály. A Magyar Közút Kht.
Békés megyei igazgatója jó hír
rel is szolgált. ez évben felújítják
a körösladányi út legrosszabb
szakaszait és a 46-os főút Gyo
maendrőd-Nagylaposközötti ré
szének két kilométeres legin
kább megrongálódott szakaszát.

A körösladányi út 2. és 8.
kilométer közötti szakaszának
felújítása - a Dél-alföldi Oper
atív Program keretében - még
tavaly tavasszal bekerült az öt
kiemelt Békés megyei projekt-

---------------- -------------------'-
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Élénk a zenei élet

A N asmith új szervez~vel

Felhívom a szüJó1: tigyelmét.
hogyabeiratkozáskor az alábbi
iratokat kell bemutatni:

- a gyermek születési anya
könyvi kivonata:

- a gyermek lakcímét igazoló irat:
- a gyermeKről készült óvodai

szakvélemény:
- a háziorvos igazolása a gyer

mek iskolaérenségéró1.
Kérem a Tisztelt Szüló1cet.

hogy a gyermekük óvoda i. iskolai
beíratásának szíveskedjenek a fen
ti időpontban eleget tenni!

Ha a szülő gyelmeke beíratását
elmula~ztja a 218/1999. ()C!l 2.)
Komlányrendelet 141. ~ (l) a) pont
ja alapján 50.000.-Ft, azaz ötvenezer
forintig terjedő pénzbín;ággal sújt
ható. Dr. Csorba Csahajegyző

son megrendezésre kerülő Or
szágos Kazinczy Szépkiejtési
Versenyen, amelyet az általános
iskolák 7-8. osztályos tanulói
számára rendeznek.

A Kis Bálint Általános Isko
lához taI10ZÓ Kossuth úti Száz
szorszép Óvodában a beiratko
zás március 31-én és április 1-2
án lesz 8-tól 17 óráig. Az óvoda
iránt érdeklődő szülóK az alábbi
programokra látogathatnak el.
Húsvéti játszóház lesz március
14-én 14 órától, március 17-18
19-én 9.30-tól IUO-ig nyílt
napokat tartanak, március 28-án
8-tól 12-ig ovi-kóstoló.

Az iskolába a beiratkozás:
március 31-én és április 1-2-án
7-tó1 17 óráig lesz. Az érdek
lődő szülők számára nyílt napot
tartanak március 18-19-én az
első két tanítási órában, ahol
személyesen találkozhatnak a
leendő első osztályos tanítókkal:
Homok Lászlónéval. Hornokné
Kereki Irénnel és Koloh lmré
néve!. Anagycsoportos óvodá
sokat és szüleiket Sulikóstoló 
játszóházi foglalkozásukra vár
ják március 28-án 15 órától.

Az 1. osztályos gyennekek be
íratása

2008. szeptember OI. napján
kezdődő 200812009. tanévben tan
kötelessé válik az a gyemlek, aki
2008. május 31. napjáig betölti ha
todik életévét. ha az iskolába lé
péshez szükséges fejlenséget eléri.
A szlilő kérelmére a gyermek tal1
kötelessé válhat akkor'is. ha a ha
todik életévét 2008. december 31.
napjáig tölti be.

szést váltottak ki a tanulókból és
tanárokból egyaránt. Nagy si~

kert arattak a tanárok is, akik
rímbe szedve, énekelve mutat
ták be produkciójukat.

Az iskola tanulói szép ered
ményt értek el a Kazinczy Szép
kiejtési Versenyen. Az iskolai
versenyró1 a legjobbak tovább
jutottak a területi versenyre, ezt
február 14-én Mezóberényben
rendezték meg. Mind a négy
tanuló beszédhangja, előadás

módja kiemelkedett a mezőny

ból. Az 5-6. osztályosok között
második helyezett lett Tóth Van
da 6.b osztályos tanuló. Felké
szítő tanárai: Kónya Márta és
Hunya Jolán. Második helyezést
ért el Almási Viktória 5.a osztá
lyos tanuló is, felkészítője: Hu
nya Jolán tanárnő. A 7-8. osztá
lyosok korcsoportjában szintén
második lett Valuska Sára 8. a
osztályos tanuló, felkészítő ne
velője: Forgács Krisztina. A
legjobb eredményt Amótszky
Judit 8.d osztályos tanuló érte el,
aki első helyzet lett, felkészítője:
Hunya Jolán tanárnő. Judit részt
vehet az áprilisban Kisújszállá-

Az a gyermek. aki 2008. év
ben az ötödik életévét betölti. az
óvodai nevelési év első napjától
kezdődően - 2008. szeptember Ol.

. - óvodai nevelés keretében folyó
iskolai éleOllódra felkészítő foglal
kozáson köteles részt venni.

BEIRATKOZÁS
Gyomaendrőd Város Önkor

mányzatának Képviselő-testülete

a 2008/2009-es tanévre az óvo
dai és az általános iskolai beíratás
időpontját 2008. március 31 .. ápri
lis l .. április 2. napjára rendelte el.

Tisztelt Szülők! Óvoda; beíratás!
A szülő az általa kiválasztott

óvodába írathalja be a 2008. évben
3 éves kort betöltött gyermekét.
Az óvodai ellátást a gyermek 3. é
letévének betöltésétő1lehet igény
be venni. Kérjük. hogy a beiratko~

záskor vigye magával gyermeke
születési anyakönyvi kivonatát és
gyermeke egészségi állapotát iga
zoló gyermekorvosi véleményt.

Anemzeti ünnep városi programja: Március)5·éll 10 órdtól ünnepi istentisztelet agyom,ú. refonnátus templomban.
majd ezt, követően ugyanitt a Rózsahegyi Kálmán Altalános Iskola diákjainak megemlékezése. Unnepi beszédet mond dr.
Erdész Adám. a Békés Megyei Levéltár igazgatója. Amegemlékezés végén koszorúzás a Hősök Emlékművénél.

Endrődi Tájház: Sütőtanfolyarn második foglalkozását tartják április 5-éli. szombaton 9 órától. Ez alkalommal k,í
posztás lepényt sütnek. Jelentkezni lehet Szonda Istvánná!. telefon: 06 (0) 6353345: e-maii: tajhaz@gyomendrod.hu.

Liget Fürdő: Egészség Nap a nőnap jegyében. Ingyenes nőgyógyászati szakrendelés március 8-áll. szombaton lO-tól
19 órJig. Húsvétijátszóház lIIárcius 22-én. szombaton l4-tól 18 óráig.

Endrődi Közösségi Ház: Március 18-á1l az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet közgyúlése. április 4-éll rock koncert.

Katona József Művelődési Központ: Március 12. 17 óra az Endrőd és Vidéke Takarék Szövetkezet részközgyűlése.
Március 13. 10 óra az Őszidő Nyugdíjas Klub március IS-ei ünnepsége ebéddel. Március 19. a Kner Imre Gimnázium és
Kereskedelmi Szakközépiskola szervezésében Kner Nap. Március 28. 10 óra bérletes itjúsági hangverseny a Filhanl1ónia
Kelet Magyaro~zág KhI. szervezésében. Április. 7. 9 óra városi bor. kolbász é~ pálinka verseny a Nyugdíjas Kertbardt Kör
szervezésében. Aprilis 10.8-12 óráig véradás. Aprilis 11-12. SZAKE Színjátszó Fesztivál.

Az OMart Könyvesbolt és KulturJlis Múnely: Márciusban Juhos Sándor. amatőr fotós képeiból rendezett kiállítás
látható, nyitvatartási idóben (hétköznap 9-12. illetve 13.30-17 óra között. szombaton 9-12 óráig.) Március 21-éli 18 órától
Juh,\sz Katalin néprajzkutató. népdalénekes mutatja be ..Meg is mosakodjál .. című könyvét melynek témája a magyar népi
tisztálkodás a 20. században. Beszélgető társa Oláh Gizella. citenín közreműködik: Kis Imre és Tímár Tanlás.

(A programokiJt mindell hó 20-áig amrl1lolldo@gyol1liIelldrod.l1U cúllre kéTjiik.)

Valentin-napi kavalkád asuliban

Felvére/ünkön a 6. b. osztály míísom látható

Programajánló

A Kis Bálint Általános Isko
lában február 14-én az idei Va
lentin-nap programja - immár
hagyományosan - azzal kezdő
dött, hogy az iskolavezetés jel
képesen átadta a "hatalmat" a
diákönkormányzatnak. Így di
ákigazgató: Tóth Brigitta 8.c
osztályos tanuló, helyettese: Pa
taki Boglárka 7.d osztályos ta
nuló, a diákönkormányzat veze
tője pedig Ádám Flóra 8.d osz
tályos tanuló lett.

Vá/fi András, polgármester
nyitotta meg a Valentin-napi
kavalkádot, és köszöntötte a
Bálint nevű diákokat. Ezután
Kónya Márta tanárnő, a diákön
kormányzat vezetője ismertette
a játékos próbatételeket. Érde
kes és színes programok várták
a tanulókat: totó kitöltése, ü
gyességi játékok, ajándék- és
meglepetés készítés. A rendha
gyó órákat nemcsak diákok tar
tottak, hanem szülóK és nagy
szülóK is! A tanulók munkája
nyomán nagyszeru produkciók
születtek, ezeket szünetekben
mutatták be. A zenés, táncos,
kosztümös jelentek nagy tet-

Újból lesz nyári
zenei tábor!!!

jüket dallan10s, modem metál
zeneként jellemzik. ln1már ne
gyedik éve folyamatosan fel
lépnek a különböző tehetségku
tató versenyeken, és általában
mindig bekerüloek az első há
rom közé. Legutóbb tavaly no
vemberben Budapesten az
A38-as hajón megtartott ABC
nemzetközi tehetségkutató ver
senyen másodikak lettek. Az itt
e!é11 eredményük alapján meg
hívást kaptak egy bécsi tehet
ségkutató versenyre is, de az
koránt sem érte el a hazai ver
seny sZú1Vonalát Legalább het
ente egy alkalommal próbálnak,
mivel évek óta együtt zenél
nek, ez elegendő is, és a Nas
mith mellett valamennyien más
együttesben is zenélnek.

Ajövőt tekintve komoly re
ményeket fűznek ahhoz. hogy
új produkciós irodával: a Power
grounddal kötöttek szerződést.

Az irodánál Kovács Péter fog
lalkozik a metalzenével, ő igen
elismert a szakmában. Az e
gyüttesről bővebb információ
www.nasmithmusic.hotdog.hu
oldalon található, itt az érdek
lődóK négy számukat is meg
hallgathatják.

szervez.

A Városi Alapfokú
Művészetoktatási

Intézmény
2008. június 16-20-ig

NyÁRI ZENEI
TÁBORT

A részletes programOT a::.
április s::.lÍmball köz.öljük.

Előzetes információ:
Bárkainé Szmola Andrea

iskolatitkárnál
Telefon: 06-66/581-830

Ára: 8000 Ftldiák.

Márton Krisztián személyében
kiváló előadókat ismerhettünk
meg. A rendezvénysorozat első
koncertje bebizonyította, hogy
Gyomaendrődönvan közönsége
az igényes komolyzenének. A
következő koncertet április 22
én 17 órai kezdettel rendezik
meg, szintén a városháza dísz
termében.

Az Apolló Moziban február
23-án este tartották meg a már
hagyományos Soczó Bálint Em
lékkoncertet A négy éve el
hunyt fiatal dobos emlékére a
helyi zenészek léptek színpaclra.

zeti a Mezőtúri Ifjúsági Fúvós
zenekart. Vozár Márton Krisz
tián rendszeresen koncertezik itt
hon és külföldön. Évente részt
vesz Gulyás Márta zongoramű

vész kurzusain, Keszthelyen és
Gödöllőn.

Nagy sikert aratott Francois
Bom: Carmen Fantáziája, Bizet:
CaImenjéból ismert dallamokat
szívesen fogadta a közönség
Katona Tibor Andrásné előadá

sában. Pam Wedgwood fülbe
mászó darabjait pedig már visz
szatapsolta a lelkes hallgatóság.
Katona Tibor Andrásné és Vozár

m.und énekessel. Elmondt{tk,
hogy zenekaruk 2002 őszén ala
kult meg, az együttes tagjai
még: C::.eglédi Sándor szólógitá
ron, Terdik Károly ritmusgitáron
és Ágoston Balázs dobon. Zené-

A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
megrendezi hagyományos

ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT,
melyre szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt.

Az intézet tanárai és tamtlói hangulatos mtísorral
szórakoztatják az est vendégeit.

Menü A: Pezsgő. vegyes-tál. tepsis burgonya. párolt zöld
ségek. vegyes savanyúság

Menü B: Pezsgő. marhapörkölt galuskával. vegyes savanyúság
Menü C: (Gyerekmenü) Rántott szelet burgonyapürével.

vegyes savanyúság és üdítő

A vacsora ára - Felnőtt: 2.300 Ft/fő· Gyerek: 1.300 Ft/fő

HELYE: KÖRÖS ÉTTEREM
Ideje: 2008. március 15. 18 órától

A jó hangul' tról a szarvasi EMERETTA zenekar gondoskodik.
. ~ Érdeklődni Szabó Mária tallámőné/

a 66/581-830; 06-20/3473-680-os telefonszámokolI.

A február23-án este az A
polló Moziban megtartott Soc
zó Bálint Emlékkoncerten ta
lálkoztunk a Nasmith együttes
két tagjával: Erdős Dániel basz
szusgitárossal és Szabó Raj-

Gyomaendrődön élénk a ze
nei élet Február 19-én este a vá
rosháza dísztermében a Városi
Alapfokú Művészetoktatási In
tézmény ,,Zenés esték" cúnű há
rom részes előadássorozataelső

hangversenyét tartotta meg. Az
intézmény két tanára: Katona
Tibor Alldrásné fuvolán és Vo
zár Márron Krisztián zongorán
adott élmény dús, jó hangulatú
koncertet Mindketten tavaly
szeptembertől tanítanak az in
tézményben. Katona Tibor And
rásné 17 éve dolgozik a mező

túri zeneiskolában, négy éve ve-

_L..-- _
-----------------
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Gellai Imrét választotta meg
elnöknek.

Az anyagi források a Körös
Kajak Sportegyesületnél is szű

kösek. Tavaly mintegy 5 millió
forintból gazdálkodtak. A város
sportalapjából l millió 550 ezer
forintot kaptak. a pontpénzból .
mintegy 400 ezer jött be, a nem
zeti utánpótlás programtól I
millió forintos támogatásban ré
szesültek, a Magyar Kajak-kenu
Szövetségtól 500 ezret kaptak. a
fennmaradó rész pedig pályáza
tokból és a szüló1<: adománya
iból gyúlt össze. A személyi jö
vedelemadó egy százalékának
felajánlásából közel laO ezer
forint jött be. Ez évben is várják
a felajánlásokat az egyesület
1837943 I- I-04 adószámára.

Ez évben a Besenyszegi út
4/1. szám alatti félig kész öltö
zőjüket szeretnék befejezni, az
épület szerkezete már elkészült
a nyílászárókat is beszerezték. A
vakolás, a burkolás és az épület
gépészeti munkák vannak még
hátra. A csónaktároló épületét
sem fejezték még be teljesen, de
már használható, zárható. Jelen
leg a csónaktároló helységben
ideiglenesen kialakított öltöző

ket használhatják a versenyzó1<:.
A Körös Kajak Sportegye

sület toborzó felhívását lapunk
8. oldalán találják meg. (X)

kivételével dZ utóbbi években
mindig megnyerték a megyei I.
osztály bajnokságát, de akkor
sem vállalták, hogy egy osz
tállyai feljebb kerüljenek. A cse
kély edzéslátogatottság és az
anyagi források szú1<:össége ezt
nem tette lehetővé. Négy-öt esz
tendővel ezelőtt már megfordul
tak az NB ll-ben. akkor sem es
tek ki, hanem egyszeruen vissza
léptek, mert a játékosok - más
elfoglaltságuk miatt - nem tud
ták vállalni a magasabb osztály
több edzésmunkáját. Az itJúsági
csapat játékerejét mutatja. hogy
az elmúlt bajnokságban har
madik helyen végeztek, és a leg
több gólt a gyomaendrődi Far
kas Kristóf Jőtte. Rá magasabb
osztályban szereplő csapatok is
felfigyeltek már.

Gyomaendrődi Férfi Kézi
labda Club tavaly az önkor
mányzat sportalapjából kapott
1,2 millió forintból gazdálko
dott, valamennyi kiadásukat eb
ból fedezték. A vállalkozóknak
most annyi a költségük, hogy
sportra csak nagyon kevesen ál
dozhatnak.

A szakmai munkát Kovács
Gábor, diplomás edző irányítja,
ő válogatott kajakos volt. Kuril
láné Frankó Anna, testnevelő

tanár társadalmi munkában segí
ti a tomaterrni edzéseket, ő első

sorban a legfiatalabbakkal fog
lalkozik. Kovácsné Kavna Diá
na ez évtól segédezó1<:ént vesz
részt a szakmai munkában.
Az egyesület az elmúlt ősszel

tisztújítást tartott, Kondor István
elnök lemondott, és a taggyúlés

eredményesebbek, 2006-ban az
egyesület három lányt is adott a
válogatottnak, tavaly nekik nem
sikerült megfelelő szinten tel
jesíteniük, így lemaradtak a ke
rettagságról. Ahhoz, hogy beke
rüljenek a korosztályos váloga
tottba, az országos bajnokság
ban az első vagy második he
lyen kell végezniük, és Kéri Vi
rág sajnos harmadik lett, így
épp kimaradt a válogatottból.

Az egyesület kajakosai elhi
vatott sportolók, hetente hat ed
zésen vesznek részt. Télen tor
nateremben, konditeremben és
uszodában készülnek fel, nyá
ron pedig a Fűzfás-zugi telepü
kön tartják a vizes edzéseket.
Az őszi, a tavaszi és a nyári
tanulmányi szünetekben pedig
napi két, azaz heti l I edzéssel
készülnek.

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

Bérbeadásra kínál. 50 cm széles 160 fm fémzsalut. 25 Ftlfm+áal-nap.
• Eladásra kínál 4 cm VIg. Porán bontott hőszigetelő anyago!. 200 Ftlm2+áfa.
• Vállalja egyedi bútprok. nyílászárók. kerítések. egyéb faipari termékek
gyártását. • A tavaszi fametszésből kévébe kötött gallyat befogadjuk
a telepünkre. hétfőtől-péntekig. 07.00-16.00-ig. vagy előre leegyezretett
időpontban.

A Hídknap Faipari Kft.

\')

vés edzésen tudnak részt venni,
ugyanis a legtöbben a várostól
távol tanulnak. Az edzéseket a

. városi sportcsamokban tartják
keddi és csütörtöki napokon. A
felnőtt és az ifjúsági csapat
együtt készül fel, épp a gyér ed
zéslátogatottság miatt. A felnőtt

és ifjúsági csapat edzéseit Hor
váth László megbízott edző irá
nyítja. A serdüló1<: felkészítését
Laskai Zoltán vezeti.

A keretben tapasztalható né
mi mozgás. Még az ősszel Me
zőtúrról hazaigazolt Rideg Ti
bor, aki korábban is itthon ját
szott, illetve leigazolták még a
gyomaendrődi származású, de
Budapesten dolgozó Márton
Jánost. Bár ő csak hétvégékre
tud hazajönni, de így is erősíti a
csapatot, ugyanis korábban ma
gasabb osztályba játszott.

A tavaszi szezont tervek sze
rint március 23-án kezdik, de a
konkrét időpontról még nem
egyeztettek. Céljuk az első két
hely valamelyikének megszer
zése. Ha sikeTÜl az élen végez
niük, a feljutást akkor sem vál
lalhatják. Az elmúlt esztendő

Gyomaendrődikajakosok
a válogatottban
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ÜZLETHELYISÉGEK
KIADÓK A LIGET

FüRDŐBEN
(Fedett uszodában)

Meghatározása:
bérleti szerl.:ődés

Jelentkezési határidő:
2008. MÁRCIUS 31.

Gyomaendrődi Férfi Kézi
labda Club megyei I. osztály
ban szerepelő csapata az őszi

szezont a 2-3. helyen zárta, a
tavaszi szezon után is az l.
vagy 2. helyen szeretnének
állni. A bajnokság megnyerése
esetén az NB II-ben való sze
replést nem vállalnák a gyér
edzéslátogatottság és az anya
gi források szú'kössége miatt 
hangsúlyozta Horváth László.

Hetye: Gyomaendrődi Ligel Fürdő
Szolg. Kft (5500 Gyomaendrőd.

Er,,~bel liget 2. Menedzser iroda)

Ajánlat tartalmazza:
tevékenység jellege.

időtartama. bérleti díj összege

Bővebb j"formáció:
661283-750.661386-039

A megbízott edző elmondta,
az őszi teljesítmény. a jelenlegi
játékosállományt figyelembe
véve nem rossz eredmény. Az
előző bajnokságban a harmadik
helyen végeztek, akkor Mezőtúr
NB II. csapatába igazolt Icsa
Gyula, aki a megyei I. osztály
legjobb góllövője volt. Így a
csapat baloldala meggyengült,
és ahhoz kell még némi idő,

hogy az utánpótláskorú fiatalok
teljesen pótolni tudják őt.

A tavaszi idényre január ele
jén kezdték el a felkészülést.
Sajnos a felnőttek munkahelyi
elfoglaltságuk, az ifjúsági korú
ak pedig tanulmányaik miatt ke-

Jelenleg 31 igazolt verseny
zővei rendelkeznek, valameny
nyien 1990 és 1998 között
születtek, ifjúsági, serdülő és kö
lyök korcsoportban állnak rajt
hoz. A kajakosok között mind
két nem képviselteti magát. A
Magyar Kajak-kenu Szövetség
tagszervezetként évente két
pontszerzőversenyen indulnak,
a tavaszi győri 10 kilométeres
hosszú távú versenyen, illetve a
felkészülési idő végén, június
júliusban rendezik meg az or
szágos bajnokságot, ahol helye
zések arányában pontokat sze
rezhetnek. A szövetség a pontok
arányában osztja szét az erre
szánt anyagi keretet. Tavaly az
egyesület 131 pontot gyűjtött

össze, és ez alapján 400 ezer
forint bevételhez jutott.

Tavaly három versenyzőke
rült be a korosztályos válogatot
tba, a serdüló1<: között Kiss
Csaba, a kölyök korcsoportban
pedig Gellai Tamás és Tótka
Sándor. Tavaly a fiúk voltak

Ha bajnokok lesznek,
akkor sem lépnek feljeb

Körös Kajak Sportegye
sületból korosztályos váloga
tottak kerülnek ki. Tavaly egy
serülő és két kölyök korcso
portúválogatottjuk volt. Me
zükön viselik Gyomaendrőd

címerét, országos sikereikkel
népszerusítik a várost.

serleget. Ezzel az eredmény
nyel az elmúlt év után idén
ismét a gyomaendrődi tánc
klub lett a legeredményesebb
Békés megyei táncklub. Me
gyeri László beszámolt arról,
hogy a kiváló minősítéshez a
táncosok két magyar bajnoki
és két országos bajnoki cím
mel, továbbá ezeken a bajnok
ságokon és egyéb versenye
ken szerzett harminchárom
arany-, húsz ezüst· és tizenöt
bronzéremmel, vala-mint szá
mos döntős helyezéssel járul
tak hozzá. A klub elnökétől

megtudtuk, az idei hatodik
helyezés nagy előrelépés az
elmúlt évi hetedik és az azt
megelőzőki- lencedig helyhez
képest. Nagy örömük, hogy
a legkiválóbbaknak járó mi
nősítés a táncparketten dólt el,
ez nemcsak az átgondolt és
magas színvonalú szakmai
munkát, hanem a táncosok
felkészültségét és küzdeni
tudását is dicséri - fogalma
zott Megyeri László.

Rohamoznak az orvosok

téren is szép sikereket érnek
el. Különdíjat vehetett át a
legjobb góllövő, a békés
csabai Seres Gábor, a leg
jobb mezőnyjátékos dr.
Koch Róbert, a legjobb ka
pus az olimpikonok csapa
tából Kristóf András, egy
kori vízilabdázó, míg a leg
sportszerúob játékosnak
Nemcsák Károly színmű

vészt választották meg.
Az eseményre kilátogató

mintegy száz néző jól szó
rakozott. A rendezvény ta
lán nagyobb hírverést is
megérdemelt volna, hogy
mindenki tudhasson róla, és
többen tekinthessék meg az
érdekes eseményt.

TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár

és moped kategóriában!

BEIRATKOZÁS:
Gyoma, Kossuth u. 18.

minden kedden és csütörtökön
17-tőI19 óráig.

Telefon: 06 (30) 402-58-78

TANFOLYAM IDŐPONTJA:

2008. március l2-én 17 óra

Endrődön: :!;ndrődi Közösségi Ház
Gyomán: Kossuth utca 18.

kek lettek. A Gyomaend
rődi Öregfiúk csapata tisz
tesen helyt állt, hiszen az
elődöntóoen legyőzte a me
zőtúriak gárdáját, így a har
madik helyen végzett.

A döntőben élvezetes
csatát hozott az Magyar Or
vos Válogatott és a Békés
csabai Öreg Fiúk összecsa
pása. A Magyar Orvos Vá
logatott olyan játékosokat
tudhat sorai között, mint
például dr. Koch Róbertet,
aki a Fradi színeiben rúgta
a labdát, és a válogatottban
is megfordult. Az orvosok
ízelítőt adtak a teremfoci
szépségéből, és nem vélet
len, hogy nemzetközi szín-

előző évi bajnokságokon elért
eredmények és helyezések
alapján rangsorolja a százhúsz
hazai táncklubot. Hajdúbö
szörményben az év első Latin
Rang- lista versenyén megren
dezett ünnepségen vehette át
Megyeri László, egyesületi
elnök a szövetség képvise
lőjétől a díjazottaknak járó

Stane·
és szitaforma,

szitázás
,

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

Telefon: 20/9 4-2122

www.rozakft.hu

A gyomaendrődi táncosok/e/készÍtői: Megyeri László k/ubvezető és
Megyeri Csaba táncos asszisztens

A gyomaendrődi Rumba
Táncsport Egyesület a 2007
ben elért összesített eredmé
nyei alapján bekerült az ország
hat legeredményesebb tánc
klubja közé - tudhattuk meg
Megyeri László, egyesületi el
nöktől.

A Magyar Táncsport Szak
szövetség minden évben, az

Legkiválóbbak között a Rumba Táncklub

Sztárok asportcsarnokban

Sport

Az évben immár ne
gyedik alkalommal rendez
ték meg a Gyomaendrődi

Farsang Kupát. A városi
sportcsamokban február 16
án a Magyar Olimpikonok
csapatában olyan kiemel·
kedő sportolók futballoztak,
mint Fábián László és Mar
tinek János, többszörös
olimpiai, világ- és Európa
bajnok öttusázók, a színé
szek válogatottjában pedig
például Nemcsák Károly
vagy Besenczy Árpád ker
gette a focit. A hat csapat
tornáján a sztároknak nem
sok siker termett, mert a
színészek hatodikak, az
olimpikonok pedig ötödi-
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Liget~
~sGyóQ'fürdő

Kemptng

Infra szauna
Finn szauna
Szolárium
Pedikür
Masszázsok

• Gyógymasszázs
• Rellex ZÓna ill. Talpmasszázs
• Nyirok masszázs
• Migrén (fej) masszázs
• Szegment masszázs
• Csokoládé vajkrém masszázs
• Mézes masszázs
• 11I6olajos masszázs
• Gyógynövény kivonatos testrész masszázs

3. Egyéb ""ellness szolgáltatások:

1. Komplett hldro-balneoterápiás:

Gyógyászati:
Vlzsugár-kádak
Relaxációs fényterápiás kád, szénsavas kádfOrdő

Medencés gyógyfürdő

Viz-alatti gyógytorna
Gyógy-úszás gyermekek részére
Szénsavas fürdő

Weiiness:
Aroma-ill60lajos fürdő

Gy6gynövényes ülöfürdő

2. Fizikoterápiás gyógykezelések:

Gyógyászati:
Szelektlv ingeráram kezelés
Interferencia kezelés
lontoforézis kezelés
Közvetlen és viz alatti ultrahangos kezelések
Sonoforesis gyógyszerbevitel
Kis -és középfrekvenciás kezelés
Stabil galván kezelés
4 rekeszes galván kezelés
Kowarschik féle kisfrekvenciás galván kezelés
Diadinamik kezelés
Oedema kezelés
Sport rehabilitáció

Weiiness:
Cellulitis kezelés
Lipolysis kezelés

ell ess
szolgáltatáso

árjuk!

ül t

,
E 2 , P a Li e Fürdőben

(szükséges minimális úszástudás, amit az edzések során fejlesztünk.)
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