
Rumbás érmek 
Zánkáról

A Rumba Táncklub ver-
senyzői ez évben is részt 
vettek a zánkai Gyermek 
és Ifjúsági Táncfesztivá-
lon és Diákolimpián. Az 
osztályos versenyzők négy 
arany-, egy-egy ezüst- és 
bronzérmet, valamint két 
negyedik helyezést értek 
el. A négy érmet két pá-
ros érdemelte ki. Szendrei 
Balázs és Czeglédi Rená-
ta a gyermek, míg Deák 
András és Andor Barbara 
a junioroknál győzedelmes-
kedett a standard és a latin 
táncokban egyaránt. Az 
ezüstérmet a junioroknál 
Kulik Andor és Paróczai 
Zsófia, míg a bronzérmet az 
ifjúsági korcsoportú Perei 
Péter és Sárközi Noémi érte 
el. A negyedik helyezést 
szintén a juniorok érték el 
Kulik Andor és Paróczai 
Zsófia, valamint Poharelec 
Csaba és Hegedűs Zoé jó-
voltából.

A zánkai versennyel egy 
időben Stuttgartban meg-
rendezett German Open 
Championships versenyen 
Molnár Ádám és Paróczai 
Rebeka állt rajthoz három 
versenyszámban. A több 
száz induló párost felvo-
nultató versenyeken igen 
figyelemre méltó eredmé-
nyeket értek el. 
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Ha plusz pénzre van szüksége, én segítek!
Akciós személyi hitelek!

Már 3 hónapos munkaviszony elegendő!
570.000,- Ft. 84 hónapra 11.111,- Ft (THM 25,98%)

Őszi jelzálog és lakáshitel akció!
A bank megtéríti az értékbecslés díját!

A hitelbírálati díj akár 0 Ft-ra csökkenthető!
A hitelkihelyezés akár 100 %-ig!

Japán jen hitel lehetőség! 
Jelzálog és lakáshitel jövedelemigazolás nélkül is!

Őstermelőknek, nyugdíjasoknak és be nem jelentett 
munkaviszonnyal rendelkezőknek is segíteni tudok!

Gschwindtné Marika
06-20/410-5363

Iroda: Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 33.

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

Rövid hírek Két gyomaendrődi az első három között 
Bajai abszolút győztes tiszai-körösi halászlével

Augusztus 16-án a ju-
bileumi X. Gyomaendrődi 
Nemzetközi Halfőző 
Verseny tiszai-körösi 
halászlé kategóriájába 
az első három közé két 
gyomendrődi is bekerült. 
Az első helyet a bajai dr. 
Novics György szerezte 
meg száz ponttal, így ő 
lett a verseny abszolút 
győztese is. Tőle mindösz-
sze két ponttal maradt el 
Jenei László és hárommal 
ifjú Oskó Sándor. Mivel 
egy versenyző több kate-
góriában is indulhatott, 
összesen 68-an 89 ételt 
készítettek.

 A legtöbben, 46-an ti-
szai-körösi jellegű halász-
levet főztek, dunai jellegűt 
tízen készítettek, közülük 
a zsűri a legfinomabbnak 
a mohácsi Kopeti Magdol-
náét találta. Az egyéb ka-
tegóriában 27-en 33 ételt 
vittek a zsűri elé, itt az 
első helyezést Mészáros 
Pál érte el Cibakházáról 
füstölt harcsafiléjével 
rucolla salátaágyon. 

– A tízes kerek szám, tíz 
évvel ezelőtt a magyarok 
kevesebb halat ettek, mint 
most. Jelenleg sem eszünk 
sokat, hiszen az évi 3,7 kilo-
gramm világviszonylatban 
nagyon kevésnek számít, de 
a növekedés azt mutatja, az 
emberek kezdik megérte-

ni, hogy a hal egészséges 
táplálék. Mivel a nemzetet 
közösségek alkotják, azért 
tartottuk fontosnak, hogy 
közösségteremtő rendez-
vénnyel népszerűsítsük 
a halfőzés tudományát 
– hangsúlyozta megnyi-

tójában dr. Orosz Sándor 
országgyűlési képviselő, a 
Parlament Környezetvédel-
mi Bizottságának alelnöke, a 
Haltermelők Országos Szö-
vetsége és a Terméktanács 
ügyvezető elnöke. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Udvarnoki József szerint a főzéshez a lélek és a szív har-
móniája szükséges 
Udvarnoki József szerint a főzéshez a lélek és a szív har-

Vodova Jánostól, a Skylotec 
Hungary Kft. ügyvezetőjétől 
megtudtuk, a Mamutec Kft-ből 
több mint két esztendeje kivált a 
német tulajdonban lévő Skylotec 
Hungary Kft. A cég működését az 
Endrődi Szabók tanműhelyében 
kezdte meg, már akkor ideiglenes-
nek tekintették ezt a bérleményt, 
és úgy képzelték el, hogy a cég 
szakmai és pénzügyi stabilizá-
ciója után megfelelő telephelyet 
alakítanak ki maguknak. Ennek 
az ideje most érkezett el.    

A cég munkabiztonsági és al-
pinista beülős hevedereket gyárt, 
jelenleg 45 dolgozót foglalkoztat-
nak, de az új beruházás befejezése 
után a létszámukat megduplázzák. 
Piaci helyzetük nagyon szeren-
csés, mert a német tulajdonos 
kiváló stratégiával építette fel 
kapcsolatrendszerét, ennek ered-
ményeként megalakulásuktól a 
mai napig folyamatosan növek-

szik a megrendelésük, a rövid és 
hosszú távú prognózisuk szerint 
ez a jövőben is így marad. 

Vodova János megfogalma-
zása szerint termékeiken szó 
szerint emberi életek függnek, 
ezért különösen nagy hangsúlyt 
fektetnek a minőségbiztosítás-
ra, ezeket a követelményeket 
száz százalékig teljesíteniük 
kell. A minőségi előírásoknak 
azért tudnak eleget tenni, mert 
dolgozóik megfelelő szakmai 
alapokkal, hozzáértéssel ren-
delkeznek, így munkájukért 
valamennyien képesek teljes 
mértékben felelősséget vál-
lalni. A Gyomaendrődi Ipari 
Parkban egy hektáros területet 
vásároltak, azon 1800 négyzet-
méteres csarnokot építenek fel 
az év végéig, és jövőre már ott 
kezdik el a munkát.

(Folytatás a 4. oldalon) 

Új munkahelyek 
az ipari parkban

A Gyomaendrődi Ipari Parkban jelenleg két beruházás 
folyik, a Skylotec Hungary Kft. és a Megyeri és Társa 
Kft. is üzemet épít megvásárolt területére. Lapunk an-
nak nézett utána, hogy a két beruházás révén hány új 
munkahely jön létre városunkban.   

Egy fürdőket építtető és mű-
ködtető zrt-t szándéknyilatko-
zatot adott a Liget Fürdő fejlesz-
tésének és szállodaépítésnek 
a fi nanszírozására – jelentette 
ki az augusztus 28-án megtar-
tott képviselő-testületi ülésen 

Horváth Gábor, a fővárosi 
Ybl Tervező Iroda szakértője, 
amikor a fürdőfejlesztéséről 
készített tanulmánytervüket 
ismertette. (A témáról részle-
tesebben olvashatnak lapunk 
2. oldalán.) 

Szándéknyilatkozat a fürdő-
fejlesztés fi nanszírozására



Rövid hírek

2 Közélet

Fő téma: 
újra a fürdőfejlesztésTámogatás 

az erőműnek
A képviselő-testület elvi tá-

mogatását adta a Körös-menti 
Biomassza Szövetkezetnek a 
Gyomaendrődőn tervezett 
környezetbarát elektromos és 
hőenergiát biztosító fűtőmű 
beruházásához. A szövetkezet 
elvi támogatást kért faapríték 
tüzelésű fűtőmű létesítésé-
hez. A beruházására az ipari 
park közvetlen szomszédsá-
gában lévő területeket tartják 
alkalmasnak. A megtermelt 
hőenergiával az ipari parkba 
települt cégeket látnák el. A 
város az ipari park bővítése 
érdekében sikeres terület-
szerzést kezdeményezett a 
Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt-nél, illetve ma-
gánszemélyeknél. 

Az önkormányzat pályáza-
tot nyújt be az Önkormányzati 
Minisztérium által a turiszti-
kai célelőirányzat forrásainak 
terhére meghirdetett pályázati 
kiírás alapján a helyi gyógy-
víz kedvező hatásának orvosi 
kutatására, tanulmányban tör-
ténő ismertetésére, valamint 
annak publikálására. A pro-
jekt teljes költsége 6 millió 
forint, a támogatási összeg 
4,5 millió, a sajáterő pedig 
1,5 millió forint.

Tanulmány a 
gyógyvízről?

Az önkormányzat Rafaj 
János Bocskai utca 56. szám 
alatti lakosnak a dísz-kútágas 
közterületen való elhelyezését 
Szonda István néprajzos, mu-
zeológus által meghatározott 
formában, színben és kidol-
gozásban engedélyezte. Rafaj 
János kérését azzal indokolta, 
hogy a dísz-kútágas a település 
tájjellegét, illetve idegenforgalmi 
vonzerejét erősítheti. Szonda 
István a tervről írásos szakvéle-
ményt adott, ebben a felmerült 
problémát néprajzi-esztétikai, 
illetve néprajzi-szociológiai as-
pektusból vizsgálta. Néprajzi-
esztétikai megközelítés szerint 
a falusi településszerkezetben 
azok az objektumok maradtak 
meg, amelyeket hasznosítottak. 
Mivel a tervezett díszkútnak 
nem lesz funkciója, ezért a 
giccs fogalmába sorolható. 
Néprajzi-szociológiai megkö-
zelítés szerint a falusi közeg-
ből a városba kerülő emberek 
lakókörnyezetükben próbáltak 
megfelelni a megváltozott ek-
lektikus közegnek, ennek kö-
vetkezménye, hogy például a 
veteményes és gyümölcsös kert 
helyét gondozott pázsit váltja fel 
kerti grillezővel, szökőkúttal. 
A Rafaj János által tervezett 
díszkút is ebbe a folyamatba 
sorolható be, és kezd országosan 
általánossá válni. Ebből az as-
pektusból Rafaj János elképze-
lése elfogadható. Tehát a díszkút 
Szonda István javaslata szerint 
az Alföldre jellemző gémes ku-
taknak állít majd emléket. 

Gémeskutak 
emlékére

Mint arról már koráb-
ban hírt adtunk az önkor-
mányzat az élményfürdő 
megvalósíthatósági tanul-
mánytervének elkészítésére 
szerződést kötött a keszt-
helyi Ap-prétor Kft-vel 
és a fővárosi Ybl Tervező 
Irodával. Az Ap-prétor 
elkészített munkáját már 
bemutatta a képviselőknek, 
az Ybl Tervező Iroda pedig 
elképzeléseiről most adott 
tájékoztatást.

Horváth Gábor, az iroda 
szakértője elmondta, a Liget 
Fürdő fejlesztési tervében 
szem előtt tartották azt, hogy 
megmaradjon a liget jellege. 
Terveik szerint olyan egységes 
fürdő jönne létre, amelynek 

részei szervesen kapcsolód-
nak egymáshoz, ugyanakkor 
a beruházás mégis több sza-
kaszra osztható. A meglévő 
kempingnek új helyet keres-
tek a holtág partján, és az új 
élményfürdőhöz szállodát is 
terveztek. A megközelíthe-
tőség érdekében gondoltak a 
gépkocsival érkezőkre is, ezért 
több szintes parkolót álmodtak 
meg a fürdő mellé.

A pénzügyi tervezésnél 
arra törekedtek, hogy az új 
létesítmény az önkormányzat 
számára megvalósítható és a 
későbbiekben működtethető 
legyen. A teljes beruházás 4 
milliárd forintba kerülne, eb-
ből 2,4 millió forintba kerülne 
a szálloda megépítése és 1,6 
millióba pedig a fürdő fejlesz-

tése. A befektető számára a 
beruházás tíz év alatt térülne 
meg. A fi nanszírozásba be-
vontak egy fürdőket építtető 
és működtető zrt-t, ez a cég 
szándéknyilatkozatot adott a 
fürdő és a szálloda fi nanszí-
rozásához, építtetéséhez. A 
tájékoztató után Várfi  András 
polgármester megfogalmaz-
ta, az önkormányzat össze 
fogja vetni az elkészült két 
tanulmánytervet. A beruhá-
zás legkényesebb kérdése a 
fi nanszírozás, biztató, hogy 
van egy cég, amely hajlandó 
lenne a fürdő fejlesztésére 
áldozni. Így van rá esély, hogy 
nem a város pénzéből, hanem 
küldő befektetővel valósulhat 
meg az új élmény és wellness 
fürdő. 

Szándéknyilatkozat
 a fürdőfejlesztés fi nanszírozására 

A képviselők hatályon 
kívül helyezték májusi 
határozatukat, miszerint 
a kiadások csökkentése 
érdekében közbeszerzési 
eljárás keretében működte-
tésre meghirdették volna az 
intézményi konyhákat. Most 
úgy döntöttek, a konyhák 
működtetésére nem kíván-
nak közbeszerzési eljárást 
kiírni. 

A testülete tavaly decembe-
ri ülésén döntött arról, hogy az 
intézményi konyhák működési 
kiadásait csökkenteni kívánja, 
és ennek érdekében megvizs-
gálja a konyhák átszervezé-
sének lehetőségeit. Az idén 

a testület négyszer tárgyalt a 
konyhák átszervezéséről. A 
júliusi rendkívüli ülésén meg-
vitatta az intézményi kony-
hák működtetésére elkészített 
ajánlattételi dokumentációt. 
Több képviselő indítványozta, 
hogy a dokumentáció felté-
telrendszerét dolgozzák át 
úgy, hogy a gyomaendrődi 
vállalkozók számára is esélyt 
biztosítson a pályázati rész-
vételre. A rendkívüli ülést 
követően a gyomaendrődi 
vállalkozók elkészítették 
a konyhák üzemeltetésére 
vonatkozó elképzeléseiket. 
Eszerint az önkormányzat 
jelentős megtakarítást nem 
érne el, inkább még többe 

kerülne ez az ellátás.  
Várfi  András polgármester 

úgy fogalmazott, szerették 
volna a konyhák működte-
tésére adott évi 19 millió 
forintos önkormányzati 
támogatást csökkenteni, és 
további kiadást jelent az is, 
hogy a konyhák évről évre 
felújításra szorulnak. Az ön-
kormányzat ezért kezdemé-
nyezte a közbeszerzési eljárás 
meghirdetését. A gyermekek 
étkeztetése rendkívül nagy 
felelősséget jelent. Eddig 
abból indultak ki, hogy 
a városban egy központi 
konyha működne, a jövőben 
más megoldási lehetőségről 
is gondolkodnak.     

Mégse hirdetik meg a konyhákat

Az ülésen többször és 
több megközelítésben szóba 
került az oktatás kérdése. 
Várfi András polgármester 
napirend előtti tájékozta-
tójában elmondta, hogy 
az önkormányzat a két 
általános iskolai felújítási 
pályázata közül egyik sem 
nyert. Megkerülhetetlenül 
felmerül a kérdés, hogy mi-
ért. Az iskolák őrzik még 
a régi településszerkezetet. 
Az önkormányzatnak végig 
kell gondolnia a továbblé-
pés lehetőségét, ugyanis a 
pályázati feltételeknek meg 
kell felelnie. Erről tárgyal-

nia kell az oktatási bizott-
ságnak. 

Érdekes megfogalmazá-
sok hangzottak el az óvodák 
elmúlt nevelési évéről szóló 
szakmai beszámolók tárgya-
lásakor is. Szabó Balázsné 
bizottsági elnök kijelentette, 
a vállalkozói szerződéssel 
működtetett óvodák veze-
tői elégedetlenek, mintha a 
város nem arra törekedne, 
hogy jó legyen a gyerekek 
ellátása. Az önkormányzat 
lehetősége szerint mindent 
megtesz az óvodák működ-
tetése érdekében, ugyanak-
kor sajnos megvannak az 

anyagi korlátai.
Dr. Csorba Csaba jegy-

ző ehhez hozzá tette, 
Gyomaendrődön az ok-
tatás egész struktúráját 
át kell tekinteni, sokat 
mondó az a tény, hogy az 
önkormányzat működésé-
ben lévő óvoda kevesebb 
támogatást igényel, mint a 
szerződésesek. Nem csak 
költségvetési, hanem szak-
mai szempontból is meg 
kell vizsgálni az oktatás 
helyzetét a városban, ehhez 
az esélyegyenlőségi szak-
értő is megfogalmazta a 
maga javaslatait.   

Változások várhatók az oktatásban

Az augusztus 28-án megtartott ülésen összesen 58 napirendi 
pont megtárgyalása várt a képviselőkre, ezek közül 51-ről a 
nyilvánosság előtt döntöttek. Még a napirendi pontok előtt 
hallgatták meg a fővárosi Ybl Tervező Iroda tájékoztatá-
sát a fürdőfejlesztés tanulmánytervéről. Komolyabb vitát 
egyetlen napirendi pont sem váltott ki, a legtöbb kérdésben 
egyhangúlag döntöttek a képviselők. A nyilvános ülés 14 óra 
30 perckor kezdődött, és egy rövid szünet közbeiktatásával 
19 óra 15 percig tartott.

Négy beruházás közbe-
szerzési eljárásának elin-
dításáról döntött a testület, 
valamennyi pályázati támo-
gatással valósul meg. A bel-
területi vízrendezés ötödik 
ütemének kivitelezési költ-
sége 155,5 millió forint, a 
Lévai és Kálvin utcák út-
burkolatának felújítása közel 
12,7 millióba kerül, a hiva-
tal endrődi kirendeltségének 
felújítására 27,6 milliót áldoz 
a város, míg a településren-
dezési terv felülvizsgálata 18 
millióba kerül. 

Izsó Csaba bizottsági el-
nök felhívta arra a fi gyelmet, 
hogy lényegében hat beruhá-
zás veszi kezdetét ez évben, 
mert ide tartozik a belterületi 
vízrendezés harmadik üteme 
– ez megyei projekt – illetve 
a Selyem út harmadik üte-
mének megépítése. Ez utób-
bi beruházás közbeszerzési 
eljárását le is zárta a testület. 
Határidőig öt ajánlat érkezett 
be, közülük a legkedvezőbb 
a budapesti Vegyépszer Zrt-
é volt, nettó 29 millió forint 
értékben.   

Indulnak a beruházások

A július 19-20-ra kitűzött 
lomtalanítás rendben lezajlott. 
Összesen 120 mázsa hulladékot 
vett át a lerakó, ebből 119 má-
zsát települési hulladék tett ki, 
egy mázsát pedig biológiailag 
lebomló anyagok. A két napos 
akció lebonyolítását eredmé-
nyesnek találták a képviselők. 
Az átvételt mezőőrök segíttet-
ték, így az folyamatos volt. A 
veszélyes, illetve szelektíven 
gyűjthető hulladékot az akció-

val egy időben a Gyomaszolg 
Ipari Park Kft. vette át. 

Izsó Csaba bizottsági el-
nök megfogalmazta, ez évben 
először a lomtalanítás során a 
hulladékot nem a Gyomaszolg 
szállította ki, hanem azt a la-
kosoknak kellett megoldaniuk, 
az önkormányzat csupán az 
elhelyezés költségét fedezte. 
Jövőre is hasonló formában 
szervezik majd meg a lom-
talanítást. 

Eredményes lomtalanítás

Tájékoztató a parlagfű elleni védekezés 
jogszabályi alapjairól

A parlagfű ellen védekezés és annak elmulasztás miatt indult 
hatósági eljárás alapja a 2000.  évi XXXV. Tv. (Ntv.)

„E törvény hatálya kiterjed arra a természetes személyre, 
jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságra, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozások 
magyarországi fi óktelepeire aki (amely)

a.) termőföld, erdő vagy egyéb növényi vegetáció számára 
alkalmas területtel rendelkezik, illetve azt használja, a termőföld 
hasznosítására kötelezett, továbbá olyan dologgal (eszközzel, be-
rendezéssel, tárggyal) rendelkezik, illetve azt használja, amelyben 
növény fenntartható (a továbbiakban: földhasználó).

b.) A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, 
és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani.

c.) A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át 
követően, a parlagfű virágzásától, illetve a virágbimbó kialaku-
lásától függetlenül köteles hatósági eljárást kezdeni azon föld-
használókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségüket teljesíteni. 

d.) Növényvédelmi szervként külterületen a Békés megyei 
Közigazgatási Szakigazgatási Hivatal, míg belterületen a jegyző 
jár el. A jegyző a közigazgatási hatósági eljárás keretében 

- előírja a védekezési kötelezettséget,
- növényvédelmi bírságot szab ki,
- közérdekű védekezést rendel el,
- rendelkezik a közérdekű védekezés költségéről.

Növényvédelmi bírság mértéke:
Külterületen: 20.000 - 5.000.0000 Ft
Belterületen: 
 0 - 50 m2-ig  20.000 Ft
 50 - 100 m2-ig 20.000 - 50.000 Ft
 100 - 200 m2-ig 50.000 - 100.000 Ft
 200 m2-től 100.000 - 750.000 Ft

A jegyző által kivetett növényvédelmi bírság az Önkormányzat 
saját bevétele, behajtásáról az APEH gondoskodik. 

Mint ismeretes, települé-
sünkön hosszú évek óta, külön 
a gyomai és külön az endrődi 
városrészen évente két alka-
lommal került sor a lakosság 
tüdőszűrő vizsgálatára, melyet 
a Békés Megyei Képviselő-
testület Pándy Kálmán Kór-
házának mozgó ernyőfénykép 
szolgálata bonyolított le. A 
szolgálat előzetes, telefonon 
történt tájékoztatása szerint az 
idén a gyomai városrészen au-

gusztus 12-től szeptember 5-ig 
került volna sor a tüdőszűrésre. 
Mivel a hivatalos, írásos érte-
sítés nem érkezett meg időben, 
ezért a polgármesteri hivatal 
írásos tájékoztatást kért Rácz 
Pétertől, a szolgálat vezetőjé-
től. Rácz Péter telefonon azt 
a tájékoztatást adta, hogy 
augusztus 1-jén dőlt el, hogy 
Békés megyében megszűnik 
a mozgó tüdőszűrés, mivel az 
ÁNTSZ azt nem rendelte el, 

így az előre jelzett vizsgálatok 
is elmaradnak.

Hangya Lajosné, a humán-
politikai bizottság elnöke úgy 
vélekedett, járványügyi szem-
pontból fontos, hogy az önkor-
mányzat keresse meg annak 
módját, hogy megmaradjon a 
szűrés. Dr. Palya József kép-
viselő megfogalmazta, egyre 
több a szociálisan lecsúszott 
ember, és sajnos köztük ter-
jed a tuberkulózis. Gellai 
Józsefné képviselő is azon 
az állásponton volt, hogy az 
önkormányzatnak ragaszkod-
nia kell ahhoz, hogy évente 
egy alkalommal tartsák meg a 
tüdőszűrést, ennek feltételeit 
teremtse meg a város.   

Az ÁNTSZ nem rendelte el a tüdőszűrést
Gyomaendrőd önkormányzata nem fogadta el Rácz 

Péternek, a gyulai kórház mozgó ernyőkép szolgálat veze-
tőjének a telefonon adott tájékoztatását az idei tüdőszűrés 
elmaradásáról. A testület felkérte dr. Torma Éva városi 
főorvost, vizsgálja meg, hogy milyen feltételekkel lehetne 
helyben megoldani a tüdőszűrést.



Ezzel a címmel – Sza-
bó Balázsné aláírás-
sal – jelent meg cikk a 
Gyomaendrődi Hírmon-
dó augusztusi számában, 
mintegy bizonygatva azt, 
hogy mennyi minden tör-
tént városunkban az el-
múlt közel két évben. A 
címben megfogalmazott 
kérdés – gondolom – a 
fejlesztésekre vonatko-
zik. 

Többször elolvasva a 
cikket, az az érzésem 
támadt, hogy valóban 
nem sok minden tör tént. 
Fejlődésnek nevezni azt, 
hogy nem tör tént vissza-
lépés, hát, mit mondjak… 
Az nagyon szegényes. A 
küszködő, gyötrődő, hát-
rányos helyzetű , önhikis 
településekhez hasonlí-
tani városunkat, és ered-
ménynek elkönyvelni, 
hogy nálunk azér t még 
nincs ilyen gond, hát… 
szóval… mit is mondjak? 
Talán egy hasonló nagysá-
gú, kistérségünkben lévő 
városhoz való hasonlítás 
más képet mutatna. És 
felmenteni magunkat 
ar ra hivatkozva, hogy 
az országban sem tör tént 
semmi, jaj… ez a tudatos 
tájékozatlanság! 

A szerző, a politika-
mentes havi lapnak titu-
lált kiadványban, módsze-
resen citálja a kormány 
tevékenységét. Nem 
feladatom megvédeni a 
kormányt. Nem is kívá-
nom. Ez az MSZP városi 
szervezetének a dolga. 
Remélem, tudnak róla.

Feladatomnak tekintem 
viszont, hogy szóvá te-
gyem, amit nem tar tok 
helyesnek.

Nem helyes, ha kiok-
tatjuk azokat, akik úgy 
érzik, nem tör ténik lát-
ványos fejlesztés a vá-
rosban. Ugyanis nem azt 
tet ték szóvá, hogy nem 
tevékenykedik a képvi-

selő-testület, hanem azt, 
hogy még nem látszik 
annak eredménye.

Nem tar tom helyes-
nek, hogy a lakosság 
nem ismeri a városunkra 
vonatkozó, úgynevezet t 
ciklusprogramot, melyet 
a ciklus elején a polgár-
mester előter jesztésére 
a testület elfogadott. A 
város honlapján nem ta-
lálható. Ha a lakosság azt 
ismerné, (ismerhetné) és 
ahhoz viszonyítana, talán 
más lenne a kép. 

Nem tar tom helyesnek, 
hogy komoly összeget 
fordítunk egy havi lap 
kiadásával a lakosság 
tájékoztatására – s mint 
a példa mutatja – teljesen 
eredménytelenül. Annak 
ellenére, hogy a lap in-
gyenes és – elméletileg – 
minden háztar tásba eljut, 
a lakosság tájékozatlan-
nak tűnik a város életét 
ér intő dolgokban.

Nem tar tom helyesnek, 
hogy „a pesszimista embe-
reket fel kell ébreszteni!” 
felkiáltást követően ilyen 
pesszimista (f ideszes) 
hangulatú írásokkal 
próbáljuk a hangulatot, 
a közérzetet rontani. Nem 
tar tom helyesnek, hogy 
miután – érdemtelenül – 
jól lehordtuk mindennek 
a másik oldalt, akkor kí-
náljuk fel neki az együtt-
működés lehetőségét. Az 
együttműködés így elég 
nehézkes lehet.

Jó viszont, ha a képvi-
selők – akik talán a vá-
rosér t próbálnak együtt 
tevékenykedni – a véle-
ményüket ütköztetik, a 
városban élő emberek 
véleményét meghallgat-
ják, és ar rogancia nélkül 
próbálnak gondjaikon se-
gíteni. Ezér t is reagáltam 
a fenti című írásra. Nem 
tar tom helyesnek viszont, 
ha azt az újságban teszik. 
Ezér t a magam részéről 

a dolgot befejezet tnek 
tekintem.

U. i.: Az utóbbi két or-
szággyűlési választáson 
Gyomaendrődön a balol-
dal győzött. Sok balolda-
li gyomaendrődi ember t 
sér tenénk meg, ha az 
adójukból f inanszírozott 
havi lap, a Gyomaendrődi 
Hírmondó a jövőben a 
f idesz helyi szócsöve 
lenne. Sajnos az utóbbi 
két kiadásban megjelent 
írások ezt vetít ik előre. 
Mi lesz, ha közelednek 
a választások?

Babos László 

A szerkesztő  meg jeg y-
zése: a Gyomaendrődi 
Hírmondó fontosnak 
tar t ja ,  képesek leg yünk 
összefogni a város fej-
lődése érdekében, ezér t 
hangsúlyozta ,  hog y az 
önkormányzat képes volt 
olyan jelentős döntése-
seket – mint például a 
fürdő  fejlesztésének el-
indítása és a g imnázium 
jövője – teljes eg yetér-
téssel  meghozni .  Nem 
tudom, Babos László 
milyen várost át fogó, 
egzak t felmérés alap-
ján állí t ja azt ,  hog y a 
Gyomaendrődi Hírmondó 
tájékoztatásban betöltöt t 
szerepe teljesen ered-
ménytelen .  Augusztusi 
lapszámunk a nyomdai 
dolgozók szabadsága 
miat t  a szokásosnál 
később, csak augusz-
tus 13-án jelent meg, és 
több olvasó érdeklődöt t 
a szerkesztő  telefonján, 
hog y miért  nem kapta 
meg szokot t  időben a la-
pot .  E ténybő l  csak azt  a 
következtetést  vonhatom 
le ,  a város lakosságának 
eg y része igényt tar t  a 
Gyomaendrődi Hírmon-
dóra, és nyilván nem 
véletlenül . 

Nem történt semmi!?

3Közélet

(Folytatás az 1. oldalról)

A főzők között talál-
koztunk a Gasztronómiai 
Lovagrend tagjaival is. 

– Két évvel ezelőt t egy 
főzni szerető baráti körből 
alakítottuk meg a lovag-
rendet, tehát profi szaká-
csok köztünk nincsenek 
– hallhattuk Udvarnoki 
József től, a lovagrend 
vezetőjétől. – Fő célunk, 
hogy a régi időkbe vissza-
nyúló főzési hagyományo-
kat átörökítsük a jelenbe, 
és azokat megpróbáljuk 
ötvözni a mai fűszerekkel. 
Lovagrendünk nem jogi 
személy, Tiszaföldváron 
a Nyugdíjas Rendőrök 
és Barátaik Köre cégbí-
róságon által bejegyzett 
szervezett, és ezen belül 
működik a lovagrend. A 
főzőversenyeken általában 
jó eredményeket érünk el, 
de mégis a legnagyobb 
boldogság számunkra az, 
ha jól sikerül az étel, és mi 
is jól érezzük ott magun-
kat. Baráti társaságunk 
itt egy nagyobb közösség 
része lehet, és erőt merít-
hetünk az it t kialakult új 
emberi kapcsolatokból. E 
baráti közösségek össze-
kovácsolásával egy csodá-
latos új hazát építhetnénk 
– fogalmazott Udvarnoki 
József. 

A rendezvényre két 
testvérvárosi delegáció 
is eljött, Lengyelország-
ból a pilznioak a halászlé 
mellett töltött pontyot is 
késztettek. A tölteléket 
tejbe áztatott zsemléből 
készítették el gombával 
és mandulával, és termé-
szetesen fűszerek hozzá-
adásával. A nagyenyediek 
egy sajátosan fűszerezett, 
savanykás ízű, paprika 
nélküli hallét főztek. 
Sajnos nyelvi nehézsé-
gek miatt az elkészítés 
részleteit nem tudhattuk 

meg tőlük.
A falfőző versennyel 

párhuzamosan rendezték 
meg az I. Gyomaendrődi 
Halászati Tanácskozást. 

Ennek keretében megnyi-
tották Kunkovács László 
etnofotográfus Halászat 
hazai vizeken című kiállí-
tását, tárlatvezetést maga 
az alkotó tar totta. Elma-
gyarázta, a második világ-
háború után a keleti tömb 
nagy részében eltűntek a 
halászok, nálunk a halá-
szati szövetkezetek kere-
tében megmaradhattak. 
A közös munkát együtt 
elvégezték, utána pedig 
ki-ki úgy halászott, ahogy 
akart, így tovább élhetett 
a régi szerszámokkal ez 
az ősi tevékenység.   

– A múltkoriban beba-
rangoltam Zala megyét, 

sehol sem láttam csordát, 
a falvakban jószágot – me-
sélte az alkotó. – Közép-
Európában a paraszti lét 
határozza meg a kultúrán-

kat, a szántó-vető ember, 
a pásztor és a halász élet-
módja. Legjobb íróink, 
költőink írásaikkal nekik 
állítottak emléket. Írók, 
költők miért nem jajong-
tok? – tette föl kérdését 
az endrődi születésű Kun-
kovács László.

A főzőversenyt számos 
kulturális kísérőrendez-
vény színesítette, így pél-
dául a „Milites Christi 
Templárius” Katonai Ha-
gyományőrző Alapítvány, 
Gyomaendrőd Város Tűz-
oltó Egyesülete, illetve 
a Hungarian Koxx-One 
Team egykerekes bicikli 
bemutatója. 

Két gyomaendrődi az első három között 
Bajai abszolút győztes tiszai-körösi halászlével

A polznoiak az esztétikus tálalásra is odafi gyeltek. 
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A polznoiak az esztétikus tálalásra is odafi gyeltek. 

ÉPÍT ANYAGKERESKEDÉS
Gyomaendr d, H sök útja 51. 

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

Teljeskör  épít anyagkereskedelem: 
Terranova termékek - h szigetel  rendszerek, ragasztók, fugázók,  -
felújító rendszerek
Frühwald betontermékek, térburkolók -
Gipszkartonok, gipszkarton szerelési anyagok, lécek,  gipszek,  -
glettek
Téglák, tet cserepek, tet zsindelyek, lemezes tet fed  anyagok -
H -,hang-, és vízszigetel k -
OSB lapok, tet fóliák, párazáró fóliák, tet kiegészít k, szell z k -
Élvéd k, szeg k, szilikonok -
Schiedel kéményrendszerek, Ytong-Xella falazó elemek -
Kazettás álmennyezeti rendszerek, függeszt k, lapok -
Prokoncept energiatakarékos házépítési renszer -
Grünpower vákumcsöves napkollektor -
Rozetták, stukkók, hászámok, bet k kül-és beltérre -
Kéziszerszámok, csavarok, szegek, segédanyagok -
Hagyományos épít anyagok - 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) -
Aljzatkiegyenlít   2.200,- Ft/zsák (25kg) -
Tet síkfólia  80,- Ft/m - 2-t l
Dry-háló  135,- Ft/m - 2-t l

GELLAI Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 112.
(mezőberényi út végén)

Nyitva:
hétfőtől-péntekig: 9-17,
szombaton: 9-12 óráig

Tel./fax: 06-66/280-275, mobil: 06-30/ 978-92-18

Használtautó-kereskedés

Szolgáltatásaink:
-10 évesnél fiatalabb autók készpénzes felvásárlása
-bizományos értékesítés
-helyszíni eredetiség vizsgálat
-gépjármű-biztosítás kötése
-mozgáskorlátozott utalvány beszámítása
-helyszíni hitelügyintézés ("hozott" autóra is)

COLOR SHOP PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Petőfi  u. 4.

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

– játék
– ajándék
– papír-írószer
– nyomtatvány
– irodaszer
– bélyegzőkészítés
– laminálás
– iratfűzés
– fi lmelőhívás
– fénymásolás

KREATÍV KUCKÓ
Gyomaendrőd, Petőfi  u. 2.

Telefon: (70) 230-18-83

Szeptemberben újra indulnak 
a kézműves foglalkozások!

Szeptember 13. órarend készítése
Szeptember 20. kulcstartó süthető gyurmából
Szeptember 27. makramé könyvjelző

Várunk minden kedves érdeklődőt!
Jelentkezés telefonon vagy személyesen.
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A város képviselőtes-
tülete júniusban döntött 
arról, hogy a gazdaságo-
sabb működés érdekében 
a Körösmenti Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
szeptember 1-től a Városi 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménybe integrálódik. 
Az összevont, új intézmény-
ben szeptember 8-án, hét-
főn kezdődik el az órarend 
szerinti tanítás.

 
Mint azt Holubné Hunya 

Anikó igazgató elmondta, az 
összevonást az indokolta, hogy 
minként az egész országban, 
úgy sajnos Gyomaendrődön 
is egyre kevesebb gyermek 
születik, így a művészetok-
tatásban résztvevő tanulók 
száma is mérséklődik. Pénz-

ügyi szempontból fontos tény, 
hogy csak az önkormányzati 
működtetésű intézmények 
kaphatják meg a kiegészí-
tő normatívát, így a város, 
illetve az intézménye plusz 
11 millió forinthoz jut. Az új 
tanévtől Jenei Éva táncpeda-
gógus igazgató-helyettesként 
segíti munkáját.  

Az igazgató hangsúlyozta, 
az integráció után is ugyan-
olyan magas színvonalon fo-
lyik tovább az oktatás, mint 
eddig, hiszen ugyanazok a 
pedagógusok oktatnak, akik  
eddig is. A korábbi alapítvá-
nyi iskola tanulói számára a 
változás csupán annyi lehet, 
hogy az órák egy részét az 
intézmény Kisréti utcai balett-
termében tartják meg, hiszen 
az alapítvány a Katona Jó-

zsef Művelődési Központban 
bérleményben működik, és 
ezzel jelentősen csökkenthetik 
a bérleti díjat.  

Azt új tanévre a szülők 
szeptember 1-től 8 és 16 óra 
között folyamatosan írathatják 
be a gyermekeiket az iskola 
Kisréti utca 27. szám alatti épü-
letében, ezzel kapcsolatban az 
581-830-as számon kérhetnek 
tájékoztatást. Az órabeosztás 
szeptember 5-én 14 órára ké-
szül el. Holubné Hunya Anikó 
megjegyezte, az integrált in-
tézmény számára nagy kihívás 
lesz az új tanév. Várják azoknak 
a kisdiákoknak a jelentkezé-
sét, akik vonzalmat éreznek az 
alábbi művészeti ágak iránt: 
zene, képző- és iparművészet, 
dráma-színjáték, balett, néptánc 
és társastánc. 

Gazdaságosabbá válik a művészetoktatás
Igazgató-helyettes: Jenei Éva táncpedagógus

– Szent István napja a 
nemzeti önbecsülésünk egyik 
kitüntetett ünnepe. A múltba 
visszatekintve jogosan lehe-
tünk büszkék a magyarsá-
gunkra, és ami még ennél is 
fontosabb, egyre bizakodóbban 
tekinthetünk a jövőbe, mert 
történelmi esélyt kaptunk arra, 
hogy nemzeti örökségünket 
ne csak megőrizzük, hanem 
minden korábbinál jobban 
gyarapítsuk is – hangsúlyozta 
Földesi Zoltán országgyűlési 

képviselő az augusztus 20-án 
az Erzsébet ligetben megtartott 
ünnepségen. Az idei rendez-
vény az endrődi városrésztől 
indulva látványos lovas felvo-
nulással kezdődött. 

Az országgyűlési képvi-
selő elmondta, Tamási Áron 
regényalakja, Ábel Ameriká-
ban tudta meg a titkot, hogy 
azért vagyunk a világban, 
hogy valahol otthon legyünk 
benne. Kifejtette, bízik abban, 
hogy egyre többen leszünk, 

akik azt valljuk: magyarnak 
lenni jó. 

A beszéd után Tímár Mi-
hály, a gyomai Jézus Szíve Plé-
bánia kormányzója és Iványi 
László, az endrődi Szent Imre 
Plébánia plébánosa szentelte 
meg az új kenyeret. Ezt köve-
tően Várfi  András polgármester 
mondta el jókívánságát: újtól 
újig mindenki asztalán legyen 
elegendő kenyér, majd meg-
szegte a korábban megáldott 
kenyeret. 

Magyarnak lenni jó

Majd mindenki megízlelte a szentelt kenyeret.Majd mindenki megízlelte a szentelt kenyeret.

Az ünnepség látványos színfoltja volt a lovas felvonulás.

Megyeri István 1994-
ben kezdte el a száraztészta 
gyártását, és hamar rá kellett 
döbbennie, hogy ez családi 
jelleggel nem kifi zetődő. Az 
országban akkor több hasonló 
vállalkozás ment tönkre, mert 
csak a legújabb gépekkel és a 
legjobb alapanyagok hozzá-
adásával lehet piacon maradni. 
Tevékenységét egyéni vállal-
kozóként kezdte, 2005-ban 
alakította meg a társaságot.  

A cég az ipari parkból 
4600 négyzetméteres terü-
letet vásárolt meg, erre 425 
négyzetméteres üzemet épít 
fel, a tervek szerint még ez év 
végére elkészül. Első ütem-
ben 140-150 millió forintos 

beruházással az üzem napon-
ta egy műszakban 40 mázsa 
száraztészta előállítására lesz 
képes. Az épületet, az épület-
gépészetet, a szolártechnikát 
úgy terveztette meg, hogy 
az majd bővíthető legyen. 
Később újabb gépek üzem-
be állításával és újabb szá-
rítókamrák kialakításával 
növelheti a kapacitást. Ipari 
üzemként az országban az 
elsők között alkalmazza a 
napenergiát. A melegvizet 
majd ezzel állítja elő, ezzel 
segít rá a fűtésre, illetve ezzel 
szárítja a tésztát is. Mivel a 
földgáz ára évről évre jelentős 
mértékben emelkedik – és 
vélhetően ez a tendencia a 

jövőben is megmarad – így 
a napenergiával jelentősen 
csökkentheti a költségeket.

Megyeri István szólt ar-
ról, az előállított tészta nagy 
részét a dél-alföldi régióban 
értékesíti, emellett az ország 
más részein is megtalálhatóak 
a termékei, összesen 230-240 
partner részére szállít. 

Egy kis üzemben kezdte 
a tészta gyártását, azt már 
nem érte meg tovább fej-
lesztenie, így jelenleg – az 
új üzem elkészültéig – bér-
ben gyártatja le a tésztákat. 
Jelenleg öt alkalmazottat 
foglalkoztat, ha elkészül az 
üzem, 12 dolgozónak ad majd 
megélhetést. 

Új munkahelyek az ipari parkban

Részvételi feltételek: A kedvezményes ajánlat 2008.08.01. és 2008.10.31. között érvényes a FiberNet Zrt. szolgáltatási területein 
amennyiben a kívánt szolgáltatás külön beruházás nélkül biztosítható. Az ajánlatban szereplő kedvezmény a kívánt 
szolgáltatásra vonatkozó 2009.09.30-ig illetve 2010.09.30-ig tartó szerződés kiegészítés (hűségnyilatkozat) vállalása esetén 
érvényes, kivéve, ha a telepítési címen az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó szerződés 2008.07.15. után szűnt meg, 
vagy a szerződéskötés időpontjában díjtartozás áll fenn. Az akciós ajánlatok az akció ideje alatt csak egyszer vehetők igénybe és 
egymással össze nem vonhatóak. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, további részletekről és feltételekről bővebb információt 
a FiberNet honlapján (www.fi bernet.hu), valamint a területileg illetékes ügyfélszolgálati iroda munkatársaitól kaphat.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46.
ÜZLETKÖTŐ: Gubucz Tamás 70 / 944 9279

A Skylotec beruházása jól halad.

Közélet
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Programajánló

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

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

Hermann Mihály
20/388-2263

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

Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

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

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

S é i á i l ál á

MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Avon és Orifl ame termékek heti rendeléssel!

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

-ajándékok, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

Beiskolázáshoz minőségi termékek, 
4.000 Ft. fölötti vásárlás esetén kedvezménnyel.

A Vidovszky Béla Helytör-
téneti Gyűjtemény és Városi 
Képtár 2008. év elején Kun-
kovács László etnofotográfus, 
Hagyományos halászat hazai 
vizeken című kiállításával 
kezdte meg az időszaki ki-
állítások sorozatát. A múlt 
évről átnyúló kiállítás, a ki-
emelkedő helyi érdeklődés 
miatt március végéig volt 
megtekinthető. 

Április első hetében nyílt 
meg Pataj Pál, békéscsabai 
festőművész, Fények és vizek 
című tárlata, mely a Körösök 
vidékének gyönyörű hangu-
latát idézte föl nagyméretű 
képeivel. 

A 2007. évben elhunyt 
Kossuth-díjas könyvtáros és 
képzőművész, Lipták Pál em-
lékkiállítását rendeztük meg 
április 18-án, Hajdú László 
derecskei műgyűjtő anyagá-
ból. A Lipták Pál művészeti 
hagyatékának jelentős darab-
jait bemutató tárlatot Banner 
Zoltán művészettörténész 
nyitotta meg. A négy termet 
betöltő időszaki kiállítás több 
mint száz képpel mutatta be 
Lipták Pál képzőművészeti 
munkásságát. 

A Rózsahegyi Napok ün-
nepségsorozathoz kapcsolód-
va nyitotta meg Tandi Lajos 
újságíró dr. E. Szabó Zoltán, 
helyi születésű festőművész 
tárlatát. 

A Vidovszky Képtár 
szervezésében útjára indult 
a Hármas-Körös Alkotótá-
bor, mely június 25-től július 
2-ig fogadta az alkotókat. A 
tábor művészeti vezetője Cs. 
Uhrin Tibor festőművész volt. 
A táborban alkotott Katona 
György grafi kusművész, Pálfi  
Andrea grafi kusművész, Lász-
ló Ákos grafi kusművész és 
László Noémi festőművész. 
A művésztábor elindításával 
a néhány éve félbe maradt 
gyomaendrődi alkotótelep új-
jáélesztésére és új tematikával 
való fejlesztésére törekszünk. 
A művésztábor munkáiból 
rendezett tárlatot július 2-án 
nyitotta meg dr. Dénes Zoltán 
egyetemi docens. 

Vidovszky Béla festő-
művész születésének 125. 
évfordulója alkalmából 
gyűjteményes kiállítást és 
emlékünnepséget rendeztünk. 
A művész munkásságát Láng 
Miklós, Vidovszky Béla élet-

rajzának írója, a Vidovszky 
Béla Emlékbizottság elnöke 
méltatta, és nyitotta meg a 
képtár saját gyűjteményéből 
nyíló tárlatot. 

A képtárat működtető 
közalapítvány továbbra is 
feladatának tekinti a saját 
gyűjteményében szereplő 
Vidovszky, Corini és Illésy 
képzőművészeti hagyaték 
gondozásán és bemutatásán 
kívül a helyi képzőművésze-
ti élet és a képzőművészet 
iránt fogékony nézőközönség 
érdeklődésének élénkítését. 
A művészetek szeretetére 
való nevelést már az isko-
lás korban hatékonyan lehet 
végezni. Ezt a nevelést segít-
ve ősztől, a helyi általános 
és középiskolás korosztály 
számára művészettörténeti 
múzeumpedagógiai órákat 
és előadásokat szervezünk, 
havi rendszerességgel. Ezen 
előadások keretén belül átfogó 
képet nyújthatunk a diákok 
számára a nagy művészeti 
stílusok megismeréséhez és 
mélyebb megértéséhez. 

Szonda István 
képtárvezető

Az első félév mérlege
Művészettörténeti órák a városi képtárban

Az a kétszáz hallgató, aki 
augusztus 6-án este ott volt az 
endrődi Szent Imre-templomban 
Pitti Katalin méltán világhírű 
operaénekes és Teleki Miklós, 
Artisjus-díjas orgonaművész 
koncertjén, élete végégig nem 
felejti el azt az élményt. Pitti Ka-
talin szenvedélyes, ihletett előadói 
stílusával, csodálatos szopránjá-
val, sodródó erejű előadásával 
ragadta el hallgatóságát, talán 
fogalmazhatunk úgy is, fölemelte 
a lelküket. Műsoruknak az  Áldás 
címet adták, és valóban az volt 
a jelenlévők számára. 

Pitti Katalin az Ómagyar Má-
ria-siralommal kezdte műsorát 
és egy áldásosztó énekkel fejezte 
azt be, a templom padsorai között 
mondott áldást a hallgatókra.

Teleki Miklós méltó partnere 
volt Pitti Katalinnak, az endrődi 
orgona hangjaival lenyűgözte a 
közönséget. A fi atal orgonamű-
vész Európa számos országában 
koncertezett már nagy sikerrel, 
itthon és külföldön már több rá-
dió- és televízió műsorban sze-
repelt. A koncert után kapósnak 
bizonyult a harmadik CD-je. 

Mint azt Ungvölgyi János, a 
koncertet szervező Templárius 
Alapítvány elnöke a műsor előtt 
elmondta, a rendezvényt az ön-
kormányzat idegenforgalmi alapja 
támogatta. 

Pitt i Katalin lélekemelő koncertje

Katona József Művelődési Központ
Szeptember 25-én, csütörtökön 10 órakor a 25 éves 

Őszidő Nyugdíjas Klub jubileumi rendezvénye.
Szeptember 27-én Esélyegyenlőségi Nap a Mozgáskorlá-

tozottak Gyomaendrődi Szervezetének szervezésében.
Október 11-én szüreti vacsora a Nyugdíjas Kertbarát 

kör szervezésében.
Október 15-én a XI. Gyomaendrődi Őszi Tárlat meg-

nyitója.

Az OMart Könyvesbolt és Kulturális Műhely 
Szeptember 26-án 18 órától rendhagyó reneszánsz est 

lesz a gyomaendrődi református templomban. Fellép a Car-
mina Danubia együttes. Közreműködik a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórusa és a Tűzmenedék együttes. 
Belépő: 500 forint. Jegyek elővételben megvásárolhatók 
az OMart Könyvesboltban, Gyomaendrőd Fő út 216.

Endrődi Közösségi Ház
Szeptember 20-án közös névnapi buli a Barátság Klub 

szervezésében.

Finta Gábor elmondta, 
hogy Ottawa lélekszáma 
jelenleg 850 ezer körül van, 
a magyarok számáról pontos 
adatok nincsenek, a becslések 
szerint kétezer család élhet a 
városban. A magyarok közös-
ségét a magyar ház fogja ösz-
sze. Finta Beatrix arról szólt, 
kórusuk 1992-ban alakultunk 
meg, először csak alkalman-
ként léptek föl, és 1997-98-
ban kezdték el komolyabban 
venni a próbákat. Először a 
millenniumi ünnepség alkal-
mából, 2000-ben látogattak 
közösen haza, ekkor többek 
között augusztus 20-án föl-
léptek Ópusztaszeren is. Majd 
2005-ban jöttek ismét haza, 
bemutatkoztak az I. Szerencsi 
Nemzetközi Kórustalálkozón, 
majd innen erdélyi körútra 
indultak. A mostani a har-
madik magyarországi útjuk 
volt, és ez alkalommal pedig 
a Felvidékre látogattak el. A 
26 tagjuk nagy része idős, 
műkedvelőként szívvel-lé-
lekkel énekelnek. 

Finta Beatrix az ottawai 
magyar közösségi életről 
elmondta, a magyar ház a 
kórus mellett helyet ad a 
néptánccsoportnak is, amely 
több korosztályt is magába 
foglal. A magyar kulturális 
élethez tartozik a magyar 

iskola, ide a szülők szomba-
tonként viszik a gyerekeket. 
Itt több korcsoportban folyik 
az oktatás. A családok nagy 
részében a gyerek megtanul 
magyarul beszélni, de nem 
tud írni, olvasni, ezen a segít 
a magyar iskola. A magyar 
történelem és hagyományok 
elsajátítására a cserkészegye-
sület ad lehetőséget. Az egyik 
lelkes magyar minden szom-
baton reggel rádióadást su-
gároz, a kanadai magyarok 
tájékozódását havonta egyszer 
félórában egy tévécsatorna is 
segíti.

Finta Beatrix úgy ítéli meg, 
egész Kanadában az a gond, 
hogy kevés fi atal tanulja meg 
a magyar nyelvet. Kanadá-
ban a gyerekeknek angolul és 
franciául is meg kell tanul-
niuk, ugyanis mindkét nyelv 
szükséges a boldoguláshoz. 
Ezért sok magyar család, úgy 
véli, gyermekének elég a másik 
két nyelvet elsajátítania. Több 
családban már a második ge-
neráció sem beszél magyarul. 
A megoldás az lenne, ha a 
kanadai magyarok az anya-
országgal szorosabbra fűznék 
a kapcsolatot, nyaranta minél 
többet táboroztatnák itthon a 
gyerekeket, hogy lássák ér-
telmét a magyar nyelv tanu-
lásának. 

Az ott awai kórus 
Gyomaendrődön

A gyomai református templomban augusztus 15-én este 
az Ottawai Magyar Kórus adott műsort a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórusával közösen. A műsor előtt 
Finta Beatrix-szel, a kórus vezetőjével és Finta Gábor-
ral beszélgettünk, aki nem csak a kórus tagja, hanem 
a kórus által előadott több mű szerzője is. A házaspár 
mindkét tagja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
karvezetés szakán végzett, és 1982-ben hagyták el az 
országot. 

Rövid hírek
Felújított ák a 
pihenőházat

A Bónomzug Vizéért 
Egyesület megvásárolta a 
volt Béke Tsz. faházát, és azt 
most bónomzugi pihenőház 
néven működteti. Az év elejei 
korszerűsítéssel az egy lég-
térből négy szobát, konyhát, 
társalgót és zuhanyzókat ala-
kítottak ki, és várják ide az 
egyesület tagjait, ismerőseit, 
illetve a horgászat, a termé-
szet szerelmeseit. Évente 13 
millió forintból gazdálkod-
nak, az összeg legnagyobb 
részét haltelepítésre, illetve a 
víz minőségének javítására, 
vízpótlásra fordítják. Jelentős 
kiadást tesz ki az egyre nö-
vekvő mennyiségű hulladék 
elszállítása, kezelése, ez ma 
már eléri a milliós nagyság-
rendet. Ezért tisztelettel kérik 
a lakosokat, hogy az ottho-
nukban keletkező hulladékot 
ne az egyesület konténereibe 
helyezzék el.   

Az idén további fejlesztés 
céljából az önkormányzathoz 
pályáztak csónak vásárlásá-
ra, a part beton támfalának 
megerősítésére, illetve kút 
fúrására. Az igényelt 1 millió 
540 ezer forintból 200 ezret 
kaptak meg a testülettől. Ez 
az összeg csak a kút fúrá-
sát teszi lehetővé, e nélkül 
ugyanis lehetetlen működtetni 
a faházat.  Az elnök szólt arról, 
az egyesület általában évente 
két horgászversenyt rendez 
meg. Az idén ez első május 
elején volt, a másodikat pedig 
szeptember 27-re tervezik. 

Nagy érdeklődés kísérte 
a Körösmenti Táncegyüttes 
augusztus 16-án az Endrődi 
Tájházban megtartott lakodal-
mas rendezvényét. Mint azt 
Weigert László, az együttes 
vezetője elmondta, a Körö-
sök mentén általában ismert 
hagyományos lakodalom 
szokásrendjét mutatták be a 
menyasszony öltöztetésétől az 
újasszony táncáig, szem előtt 
tartották a vonós zenekar és 
rezes banda hiteles megszó-
laltatását is. A programra 
több mint kétszázan váltottak 
belépőt, jöttek külföldiek is. 
Már a rendezvényen többen 
érdeklődtek, hogy más alka-
lommal tart-e a táncegyüttes 
lakodalmast. Weigert László 
elmondta, igyekeznek jövőre 
is megrendezni, esetleg egész 
napba sűríteni a régi lakodal-
mas egy hetes készülődését.

A lakodalmas 
sikere
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Az elmúlt hónapokban 
több új szakorvos kezdte 
meg gyógyító tevékenységét 
városunkban. Dr. Kis Sándor 
reumatológus márciustól dol-
gozik Gyomaendrődön, a szak-
rendelő mellett a fürdőben 
is fogadja a pácienseket. Dr. 
Sípos Tas Attila belgyógyász, 
kardiológus főorvos május-
tól rendel városunkban. Dr. 
Szabó Edgár sebészként júni-
ustól, míg Dr. Hejazi Redwan 
tüdőgyógyász júliustól látja 
el a betegeket. Dr. Bakócz Jó-
zsef főorvos szeptember 1-től 
hagyományos röntgen, illetve 
ultrahang vizsgálatokat végez 
Gyomaendrődön. 

Dr. Bakócz József

Bakócz József dr. 1968. 
március 22-én született 
Békéscsabán, általános és 
középiskolai tanulmányait 
is itt végezte. Szegeden járt 
orvostudományi egyetemre 
1986-92 között, általános 
orvosi diplomáját 1992. 
szeptember 19-én vette át. 
Radiológia szakorvosi szak-
képesítést 1997. november 10. 
napján szerezett. Közel 16 éve 
közalkalmazottként a Réthy 
Pál Kórház-Rendelőintézet ra-
diológiai osztályán dolgozik, 
2006. júliusától főorvosi be-
osztásban, ő az osztály minő-
ségbiztosítási felelőse is.

Ultrahang jártassággal 
1995. óta rendelkezik. Nagy 
gyakorlata van hasi-kisme-
dencei, lágyrész, ízületi és 
ér (color-Doppler és duplex 
UH) vizsgálatok végzésében 
is. A hagyományos röntgen 
diagnosztikában csont-ízületi 
(traumatológiai, ortopédiai, 
reumatológiai), gasztro-
enterológiai, urológiai és 
kardiológiai (mellkas röntgen), 
valamint gyermekradiológiai 
gyakorlattal rendelkezik. A 
hagyományos röntgen di-
agnosztikán kívül heti 8-10 
óraban CT és heti 8-10 órában 
MR vizsgálatokat végez, részt 
vesz a Réthy Pál és a Pándy 

Kálmán Kórház ügyeleti 
munkájában. Tagja a Ma-
gyar Orvosi Kamarának és 
a Magyar Radiológusok Tár-
saságának. Szeptember 1-től 
közalkalmazottként dolgozik 
Gyomaendrődön, a hagyomá-
nyos röntgenvizsgálatok mel-
lett ultrahang diagnosztikát 
(hasi-kismedencei, lágyrész, 
ízületi és ér vizsgálatokat) is 
végez

Bakócz József dr. 12 éve 
nős, két lánygyermeke van, 
ők 8 és 4 évesek, a felesége 
röntgenasszisztens, és Békés-
csabán laknak.

Dr. Hejazi Redwan

A távoli Szíriában született, 
1971-ben, jelenleg Gyulán él. 

Előbb mentőtisztnek tanult, ezt 
a képzést 1995-ben fejezte be. 
A rákövetkező évben a szegedi 
Szent-Györgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetem általános 
orvosi karán szerzett diplomát. 
Ezzel tanulmányait nem fejezte 
be, 20002-ben tüdőgyógyász 
szakvizsgát tett, 2006-ban 
pedig a mozgásszervi re-
habilitáció szakorvosa lett. 
Munkáját 1996-ban az Or-
szágos Mentőszolgálat Békés 
Megyei  Mentőszervezeténél 
kezdte, majd 1997-ben a Bé-
kés Megyei Tüdőkórházhoz 
került, onnan pedig a Békés  
Megyei  Képviselő-testület
Pándy Kálmán Kórháza Tüdő-
gyógyászat Rehabilitációjához. 
Jelenleg is itt dolgozik. Mun-
kahelyi  beosztása: adjunktus, 
tüdőgyógyász és mozgásszervi 
rehabilitációs osztályvezető.

Dr. Kis Sándor

Szegeden született 1964-
ben. Az általános orvosi diplo-
mát 1992-ben szerezte a Sze-
gedi Orvostudományi Egyete-
men, majd Orosházán a városi 
önkormányzat kórházában állt 
munkába. Később, 1997-ben 
aneszteziológiai és intenzív 

terápiás, majd 2002-ben reu-
matológiai szakvizsgát tett, és 
azóta a kórház reumatológiai 
szakrendelőjében dolgozik. 

Szakmai érdeklődéséből ki-
folyólag tagja számos orvosi 
társaságnak, melyeknek regio-
nális és országos rendezvénye-
in már több alkalommal vett 
részt aktívan előadással, illet-
ve poszterek bemutatásával. 
A gyomaendrődi szakrendelő-
ben, illetve a Liget Fürdőben 
2008. március hónaptól má-
sodállásban heti három alka-
lommal igyekszik megfelelni 
a mozgásszervi betegek el-
várásainak.

Dr. Sipos Tas Attila

Gyomán született 1966-ban 
született református lelkészi csa-
ládban. Általános- és középiskolai 
tanulmányait Gyomán végezte, 
majd Szegeden, a Szent-Györgyi 
Albert Orvostudományi Egye-
tem Általános Orvostudományi 
Karán szerezett diplomát 1991-
ben. Az egyetem elvégzése után 
a békéscsabai Réthy Pál Kórház 
I. sz. Belgyógyászati Osztályán 
kezdett dolgozni, majd 1996-ban 
belgyógyászatból, 2000-ben kar-
diológiából szerezett szakképe-
sítést. 2002-től adjunktusi, majd 
2006-tól főorvosi beosztásban 
dolgozik részben az osztályon, 
részben az osztályhoz tartozó 
kardiológiai ambulancián. 

Már korábban is felmerült 

a gondolat, hogy a szülőváros-
ában is folytassa hivatását, majd 
idén tavasszal a belgyógyászati 
szakrendelés keretein belül nyílt 
végül lehetőség a kardiológiai 
profi lú betegellátásra. A nem 
túl távoli jövőben a kardiológi-
ai ellátás további fejlesztésében 
reménykedik. Örömmel vette 
a megkeresést, és reméli, hogy 
hosszú távú lehet ez a részleges 
hazatérés. 

Dr. Szabó Edgár

Csongrád megyében született 
1969-ben. Gyermek- és kamasz-
korát Csanádpalotán töltötte, az               
egyetem elkezdésekor költözött 
Szegedre. Békés megyei kötö-
dését mutatja, hogy anyai ágon 
Csorvásról származik, és élete 
egy részét párjával jelenleg is 
Békéscsabán tölti. 

A Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetemen 
1994-ben kapta meg diplo-
máját. Végzés után Orosháza 
Városi Kórházba került. Előbb 
az urológia osztályon dolgozott, 
majd 1995-től 2001-ig a sebésze-
ti és traumatológiai osztályon. 
Sebészeti szakvizsgáját 1999-
ben tette le. 2001-ben a kórház 
kötelékeiből kilépve háziorvosi 
praxist vásárolt Pusztaföldváron. 
Jelenleg is ott dolgozik főállás-
ban. Két évig még – a kórház 
kérésére – sebészeti ügyeleti 
ellátásban vett részt. Házi or-
vostan szakvizsgáját 2004-ben 
szerezte meg. 

Sebészeti szakrendelői mun-
kát 2006 óta végez Csongrádon, 
Mezőkovácsházán és most 
már Gyomaendrőd városában 
is. Mindezen munkája mellett 
gyógyszermarketinggel is fog-
lalkozik.

A sebészeti szakellátás során 
kiemelt hangsúlyt helyez a kis 
műtéti-esztétikai beavatkozá-
sokra, vénás hálózat-állapot 
felmérésre, hasi-sebészeti kór-
képek diagnosztikus lépéseinek 
előkészítésére. Reméli, hogy 
hosszú távon hozzájárulhat a 
város lakosságának sebészeti 
ellátásához. 
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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. szeptember 10., 17 óra

Endrődön: Endrődi Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth utca 18.

Közélet

Július 28-án 11 órakor 
ellenőrzött egy gépkocsit 
és vezetőjét a mezőtúri 
úton a járőr, az ellenőrzés 
során megállapította, hogy 
a gépkocsin nem az erede-
ti rendszámtábla található, 
arra másikat szereltek föl. A 
férfi azt állította, tévedésből 
cserélte föl a rendszámokat. 
Továbbá az ellenőrzés során 
kiderült az is, hogy a gép-
kocsivezető egy korábban 
kiszabott tíz hónapos bör-
tönbüntetésére nem vonult 
be. Az illetőt a rendőrök a 
gyulai büntetés-végrehaj-
tási intézetbe szállították, 
illetve egyedi azonosító jel 
meghamisítása miatt újabb 
eljárást indítottak ellene.             

Augusztus 8-án az egyik 
endrődi söröző üzemelte-
tője bejelentést tett, hogy 
az egyik vendég miután 
a játék automatán több 
ezer forintot elveszített, 
megrongálta a gépet. A 
helyszínre kiérkező járőr 
igazoltatta a személyt, aki 
elismerte a tettét. Ellene 
rongálás miatt indítottak 
eljárást. 

Ugyanezen a napon éjjel 
2 órakor a Fő úton egy gép-
kocsivezetőt igazoltatott a 
járőr, a vidéki fiatalember-
ről kiderült, hogy ittasan 
vezeti a kocsit, ráadásul 
vezetői engedélye sincs. A 
járőr vérvételre előállította, 
és ellene ittas vezetés miatt 
indult eljárás. 

Augusztus 14-én egy 

gyomaendrődi férfi idézés-
re megjelent a rendőrségen, 
az adatok egyeztetése során 
kiderült, hogy a számviteli 
fegyelem megsértése miatt 
a vám- és pénzügyőrség 
körözést adott ki az illető 
ellen, és őrizetbe vételét 
rendelte el, majd a VPOP 
munkatársai a férfit Békés-
csabára szállították. 

Augusztus 17-én hajnali 
3 órakor észlelte a járőr, 
hogy a Fő úton a kerék-
párút mellett egy rendkí-
vül ittas személy próbál 
kerékpározni. A rendőr 
igazoltatni akarta, de ő ezt 
a kötelességét megtagadta. 
Azt közölte a járőrrel, hogy 
reggel óta iszik, és ehhez 
senkinek semmi köze. Mi-
vel mindenféle együttmű-
ködést megtagadott, ezért a 
járőr előállította, az orvos 
közepesen ittasnak találta, 
ezért ellene ittas vezetés 
miatt folyik eljárás.

Augusztus 20-án Öreg-
szőlőnél a repülőtéren egy 
kétszemélyes sportrepülő-
géppel föl akartak száll-
ni, és mikor már hat-nyolc 
méterre fölemelkedtek a 
földtől, visszazuhantak a 
kifutó pályára. Az ügyet a 
légügyi hatóság szakembe-
rei vizsgálják. Az elsődle-
ges vélemény szerint a nagy 
melegben a megváltozott 
légnyomásviszonyok mi-
att nem tudott fölszállni a 
gép. A két személy könnyű 
sérülést szenvedett. 

Részeg nő verekedett  
a kocsmában

Július 30-án délután fél 4-kor az egyik endrődi kocs-
mából érkezett a bejelentés. Eszerint egy nő ittasan ösz-
szetört egy poharat, és agresszíven viselkedett a többi 
vendéggel. A járőr a helyszínre érkezett, ettől a nő még 
feszültebbé vált, újabb poharakat tört, majd egy székkel a 
pultost akarta megtámadni. Ezt a járőr megakadályozta, 
és megbilincselve az őrsre előállította. Korábbi sérülé-
seiből adódóan a nő az őrsön rosszul lett, és a mentők 
a békéscsabai kórház baleseti osztályára szállították. 
Ellene garázdaság miatt indított eljárást a rendőrség – 
tájékoztatta a sajtót Paraizs Tamás őrsparancsnok.

Új szakorvosok Gyomaendrődön 
Egyre több szakellátás található meg helyben

Ultrahang jártassággal

E
a
A
S
t
o
E
b
s
p
h
M
s
M
k
k
k

Előbb mentőtisztnek tanult ezt

n
i
r
v
A
b
2
s
l
a
v

p
t
a
r
a
h
h

1
k
e
S
d

k
M
m
i
g
la

k
m
s
f
k
e
h
v
e

A Szent Györgyi Albert

Felhívás!
Tisztelt Városlakók!
A Gyomai Tájház közösségi színtérré válásához szük-

séges, hogy a lakosság magáénak érezze a múzeum ügyét. 
Korábban ezek a közösségi színterek (iskolák, ipartestületi 
házak, szociális házak, stb.) a lakosság hozzájárulásával, 
ezáltal felelősségvállalásával létesültek. Ezért a tájház 
tetőszerkezetének felújításához kérem szíves hozzájáru-
lásukat. Egy gerenda képletes megvásárolásával – mely 
5000 forintos befi zetést jelent – felkerül a támogató neve 
az általa megvásárolt gerendába, így hirdetve az adakozót 
az utókornak, valamint a tájház falára kerülő táblára is.

Felajánlásokkal kapcsolatban információ kérhető Szonda 
Istvántól. (Telefon: 06-70/635-3345 vagy e-mail: tajhaz@
gyomaendrod.hu.) 

Gyomaközszolg Kft. tájékoztatója
Tájékoztatjuk Gyomaendrőd város Tisztelt Lakosait, 

hogy a 2008. első félévi hulladékszállítási díj az Iparte-
lep út 2 sz. alatti telephelyünkön is befi zethető. Kérjük, 
hogy aki teheti az irodánkban rendezze a szolgáltatási díj 
befi zetését. Köszönjük ügyfeleink megértését, és eddigi 
jóindulatú támogatását.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:    700 – 1200 és 1230 – 1530

Kedd:    700 – 1100

Szerda – Péntek:   700 – 1200 és 1230 – 1530

             GYOMAKÖZSZOLG KFT. vezetése

Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Telefon: 66/386-269
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

Kőműves, ács és burkoló szakipari 
munkák kivitelezését, 

továbbá földnedves és mixeres beton 
szállítását vállaljuk. 
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Sport / Közélet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
P Á L Y Á Z A T O T

ír ki a:
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5 – 7. B/4. szám alatti összkomfortos költségalapú bérlakásra.
A bérlakás alapterülete: 33,93 m2, lakbére: 10.000,- Ft/hó.

A pályázat feltételeit „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló több-
ször módosított 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú rendelet 8/A. § (3) bekezdése tartalmazza, 
melyek az alábbiak:

„Az Endrődi u. 5 – 7. szám alatt lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos 
pályázhat:

aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az aki • 
a 18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette,

A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő 
az a kérelmező:

aki a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel, s az Idősek Klubjában tagsági jogvi-• 
szonyt létesít a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül,

Pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán lehet kérni, 
melynek benyújtási határideje: 2008. szeptember 9. napja.

A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának hatáskörébe 
tartozik.

Gyomaendrőd, 2008. augusztus 15.
Várfi  András
polgármester

FELHÍVÁS !
ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, TANULÓKAT, HOGY A

2008/2009-ES TANÉVRE BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁST
KÖZÉP-, ILLETVE FELSŐFOKÚ, NAPPALI TAGOZATON 
TANULÓI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ TANULÓK RÉSZÉRE

2008. szeptember 1. napjától szeptember 30. napjáig

LEHET KÉRELMEZNI (ezen célra rendszeresített formanyomtatványon) GYOMAENDRŐD 
VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLYÁNÁL (GYOMAENDRŐD, 

SZABADSÁG TÉR 1.) ÉS A HIVATAL KIRENDELTSÉGÉN (GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 2.).
KÉRELEM NYOMTATVÁNY A MEGHIRDETETT IDŐSZAKBAN LETÖLTHETŐ 

A VÁROS HONLAPJÁRÓL.(www.gyomaendrod.hu)
SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ: MENKÓ ARANKA FŐELŐADÓ 

POLGÁRMESTERI HIVATAL, HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY, GYOMAENDRŐD, SZABADSÁG TÉR 1. 
TEL.: 66/386-122/102

Várfi  András s. k.
polgármester

Nyílt árverés
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Gyomaendrőd, 
Eötvös utca 9. szám alatti ingatlant meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen.

1. Az árverés időpontja: 2008. szeptember 30-án de. 10.00 óra.
2. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban 

szerepel. A licitálandó ingatlanra – legkésőbb 2008. szeptember 30-án 9.00-ig – a 
kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését biztosító előleget /bánatpénzt/ kell 
a Polgármesteri Hivatal pénztárába befi zetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári 
bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befi zetését. 

3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Va-
gyongazdálkodási Osztályán lehet kérni. Telefon: 386-122/108-as mellék.

FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) KT számú 
rendeletének 2007-es módosításakor döntött arról, hogy „Gyomaendrőd Város Önkormányza-
tának Elismerő Oklevele”-t alapít – többek között – az alábbi kategóriákban:
 „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” kitüntető oklevél
 „Gyomaendrőd Város Idősekéért” kitüntető oklevél
Az elismerő oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes oklevelet kap-
nak. 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 javaslatok benyújtásának 
határidejét és az oklevelek adományozásának időpontját:

„Gyomaendrőd 
Város Idősekéért” 
kitüntető oklevél

Az idős emberek 
ellátásában, ápo-
lásában résztvevő 
személyek, szerve-
zetek

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. 
december 18.

2009. január 22. 15,00 órakor 
a Kultúra Napján a Polgár-
mesteri Hivatal Nagytermé-
ben átadó ünnepség 

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

A Tanoda programban 
résztvevős gyermekek ré-
szére egy olyan bentlakásos 
nyári tábort szerveztek, ahol 
a pihenés mellett fejlesztő- és 
szabadidős tevékenységeken 
is részt vehettek. A tábort két 
turnusban 20-20 fővel, össze-
sen 40, elsősorban roma szár-
mazású gyermek részvételével 
valósították meg. A tábor hely-
színéül a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Dombrádot 
választották. A választásukat 
az indokolta, hogy a környék 
olyan természeti adottságokkal 
rendelkezik, mely egyedülálló, 
és a szabadidős tevékenységek 
egész sorát (Nyíregyházi Ál-
latpark, strandfürdő, parkerdő, 
Tokaj) biztosította.

A fejlesztő foglalkozások 

között szerepeltek: kommuni-
kációs, készségfejlesztő és drá-
mapedagógiai foglalkozások, 
szerepjátékok, játékos környe-
zettudatos nevelés, valamint 
társadalmi integrációt előse-
gítő helyzetgyakorlatok. 

A szabadidős tevékenysé-
gek közül a gyermekek érdek-
lődési körüknek megfelelően 
választhattak a sport- (strand, 
röplabda, tollas labda, foci) és 
kézműves foglalkozások (ko-
sárfonás népművész segítségé-
vel, gyöngyfűzés, sókerámia) 
közül.

A gyermekek részére a pro-
jekt biztosította: a szállást, a 
teljes ellátást, szakszemély-
zetet, eszközöket, belépő je-
gyeket, valamint az utazások 
költségeit.

Játék, tanulás és pihenés
 „Játssz! Tanulj! Pihenj velünk!” címmel Gyomaendrőd 

Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata sikeresen pá-
lyázott a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáske-
zelő Igazgatósága közreműködésével: „A halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő 
lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő - és szabad-
idős tevékenységek megvalósításával” elnevezésű projekt 
keretében több mint 5.5 millió forint támogatásra.

A Magyar Zsonglőr Egye-
sület szeptember 19-21-én ren-
dezi meg Gyomaendrődön, 
az ifjúsági és sporttáborban 
a VI. Magyar Zsonglőr Ta-
lálkozót. Mint azt Lőrinc 
Orsolyától, az egyik szerve-
zőtől megtudtuk, a Magyar 
Zsonglőr Egyesület a hazai 
nem-profi , cirkuszművészettel 
foglalkozó előadók és hobbi 
gyakorlók gyűjtőszervezete. 
Ma már a zsonglőrködés vi-
lágszerte kedvelt sport, hob-
bi és szórakozási formaként 
függetlenedett a tradicionális 
cirkuszi világtól.

A VI. Magyar Zsonglőr-
találkozó három napos non-
profi t rendezvény, melyet az 
egyesület tagjai szerveznek 

közösségi munkával. A talál-
kozó nem kizárólag zsonglőr 
esemény, hanem két társte-
vékenység is hangsúlyosan 
megjelenik, hiszen helyet 
ad az országos egykerekűs 
bajnokságnak és a szintén 
országos jelentőségű yo-yo 
bajnokságnak is. A nemzet-
közi érdeklődést és részvételt 
jelzi, hogy a szervezők eu-
rópai országokból mintegy 
50-80 külföldi résztvevőre 
számítanak. A leginkább meg-
hirdetett program az esemény 
során a szombaton 20 órakor 
a sportcsarnokban kezdődő 
gálaműsor, ahol olyan fel-
lépőkre számítanak, akik 
valóban a világ élvonalát 
képviselik. 

Nemzetközi 
zsonglőrtalálkozó

A Kner Bridzs Sport-
egyesület szeptember 19-
21. között rendezi meg a 
Körös Étteremben a XIX. 
Kner Kupát. Szendrei Lász-
ló, az egyesület elnöke a 
bridzset a sakkhoz hason-
lóan a szellemi sportokhoz 
sorolja, egyes országokban 
– például Svédországban 
– a középiskolákban is 
tanítják. 

Gyomán kávéházi szin-
ten 1959-től briddzseznek, 
1985-ben kezdték el a ver-
senybridzs tanulását, és 
1990-ben vettek részt az 
első versenyükön. Azóta 
minden év szeptember 
harmadik hétvégéjén meg-
rendezik a gyomaendrődi 
kupát, ez illeszkedik az or-
szágos versenynaptárhoz. 

Versenyükön a legtöbb 
résztvevőt, 120-at öt év-
vel ezelőtt fogadtak, tavaly 
76-an voltak, az idén sem 
számítanak többre. Mivel 
ma már az Interneten bár-
ki bármikor játszhat, ezért 
egyre kevesebben vesznek 
részt élő versenyeken, rá-
adásul – mivel egyre drá-
gább a szállás és az étke-
zés – ezek költsége egyre 
növekszik. A résztvevők 
hetven százaléka a mai 
országhatárokon belülről 
érkezik, a fennmaradó har-
minc százalék nagy részét 
erdélyi magyarok teszik ki, 
de érkezik néhány román 
is. Ezen túl jönnek Kárpát-
aljáról, sőt egy résztvevő 
Angliából is, ő annak idején 
Hunyáról vándorolt ki. 

Nemzetközi bridzsverseny

Rövid hírek

A Színfolt Mazsorett 
Csoport a mezőtúri fúvós-
zenekarral együtt augusztus 
14-től -17-ig Franciaország-
ban, Montrejeau nevű kis-
városban vendégszerepelt 
egy nagyszabású táncfesz-
tiválon. A gyomaendrődi 
mazsorettek nagy tetszést 
arattak a helyiek körében. 
Az együttesnek napi négy-
öt fellépése volt, ezért jól 
esett a táncos lányoknak az 
olasz tengerparton a kikap-
csolódás.

Mazsorettek 
Franciaországban

A Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola 
a szaktárca és a az Európai 
Szociális Alap támogatásával 
a HEFOP keretében meghí-
vásos pályázaton jelentős 
összeget nyert nyári tábor 
szervezésére. A programkiírás 
legfőbb céljaként jelölte meg 
a sajátos nevelési igényű, il-
letve a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek sikeressé-
gének segítését; elsősorban a 
szociális kompetenciák fej-
lesztése révén – tájékoztatta 
lapunkat Kónyáné Jakab Ida 
programszervező. 

Elmondta, erre a célra 6 
millió 622 ezer forintot nyert 
az intézmény, és ebből há-
rom turnusban egy-egy hétig 
összesen 110 gyereket nya-
raltattak. A három turnusból 
kettő napközis jellegű, folklór 
típusú tábor volt, ezeknek az 
iskola diákotthona adott he-
lyet. A harmadik, bentlakásos 
tábort a Pájer Kempingben 
tartották meg. Mindhárom 
hét rendkívül gazdag prog-
ramkínálattal várta a gye-
rekeket, a résztvevők teljes 
ellátást kaptak.  

A pályázati összeg heti öt 
kulturális rendezvényen való 
részvételt, valamint külön-
féle fejlesztő tevékenységek 
megvalósítását tette lehetővé.  
A résztvevő tanulók moza-
ikot készítettek, gyöngyöt 
fűztek, festettek, rajzoltak, 
úszni tanultak. Kalácsot sü-
töttek a tájházban, lovagol-
tak és íjászkodtak a Neubort 
Lovastanyán, az Apolló Mozi 
szabadtéri vetítését élvezhet-
ték a kempingben.

Az intézmény leendő 
elsősei és jelenlegi tanulói 
a helyi programok mellett 
ellátogattak a kecskeméti 
Szórakaténusz Játékmúzeum-
ba, a debreceni állatkertbe, 
a Gyulai Vármúzeumba, az 
Ópusztaszeri Emlékhelyre, 
a Solti Tanyamúzeumba. 
Megnézték a Kolozsvári 
bíró című gyermekelőadást 
a Gyulai Várszínházban, és 
megismerkedtek a Szarvasi 
Arborétummal. Kónyáné 
Jakab Ida elmondta, a tábor 
azon túl, hogy óriási élmény 
volt a résztvevőknek, kiváló 
lehetőséget biztosított arra, 
hogy fejlődjön a gyerekek 
együttműködési képessége, 
alakuljon szabálytudatuk, to-
leranciájuk. 

Száztizen 
táboroztak



Hirdetés

Ismét kapható OLASZ PIZZAIsmét kapható OLASZ PIZZA


