
A város önkormányzata április 
16-án és 17-én a Gyomaendrődi 
Üdülési Szövetség Turisztikai 
Egyesülettel és a Szó-Beszéd 
városi lap szerkesztőségével 
közösen két napos rendhagyó 
sajtótájékoztatót tartott a turisz-
tikai főidény kezdete előtt. A 
rendezvény célja az volt, hogy az 
írott és elektronikus sajtó mun-
katársai a két nap alatt minél több 
személyes benyomást kapjanak 
városunkról, és munkájuk révén 

ezt juttassák el a széles közön-
séghez.    

A rendhagyó tájékoztatóra 14 
írott és elektronikus sajtó küldte 
el munkatársát, nagyrészt szak-
mai média képviseltette magát, 
mellettük jelen voltak a Duna 
Televízió és a Magyar Rádió 
munkatársai is. Április 16-án 
a városháza kistermében Várfi  
András polgármester köszöntötte 
az újságírókat.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Sajt és bor rockzenével
Mindkét nap több ezren látogattak ki a sajtfesztiválra

Újságírók vitt ék el 
Gyomaendrőd jó hírét

Mint arról beszámoltunk, 
a IV. Gyomaendrődi Világ-
találkozó keretében március 
14-én mutatták be Sághy Gyula 
fi lmjét Kállai Ferenc, a nem-
zet színésze címmel. Mivel a 
művészt betegsége meggátolta 
abban, hogy eljöjjön a premier-
re, ezért Várfi  András polgár-
mester április 2-án meglátogatta 
budai otthonában. A színész 
gyenge egészségi állapota 
ellenére majdnem egy órán 
keresztül mesélt életéről, és 
kérdezgetett arról, hogy van-
nak a gyomaiak. 

A Templomos Lovagrend 
július 27-től augusztus 1-ig 
cserkész jellegű tábort szervez 
Tar községben, a Mátra hegy-
ség lábánál, melyre szeretettel 
várjuk az érdeklődő gyerekeket. 
Részleteket a későbbi szülői 
értekezleten tudunk monda-
ni. A táborral kapcsolatban 
információ Barta Mónikától 
70/778-4793-as vagy Érsek 
Barnabásnétól 70/428-4511-
es telefonszámon kérhető. 

A Vidovszky Béla Helytör-
téneti Gyűjteményben április 
17-én dr. Szonda István nyitotta 
meg Holtság Károly üvegfestő-
díszműüveges kiállítását.

Domokos László, Gyoma-
endrőd országgyűlési képvise-
lője, a megyei közgyűlés elnöke 
nyitotta meg a fesztivált. Kifejtette, 
az elmúlt tizenegy esztendőben 
a megyében és az országban is 
kiemelkedő eseménnyé nőtte ki 
magát a fesztivál. Mindkét na-
pon az érdeklődők népes serege 
látogatott ki a rendezvényre, a 
sajtok és borok gazdag választékát 
kóstolhatták meg, és vásárolhat-

tak is belőle. Sokan ízlelgették a 
magyarlapádi Biomilk Kft. sajt-
jait is. Sipos Ferenc ügyvezetőtől 
megtudtuk, nagyrészt tehéntejből 
állítják elő a sajtjaikat, ugyanis 
500 hektár megművelésével 300 
fejőstehenet takarmányoznak. 
Üzemükben télen 10, nyáron 15 
ezer liter tejet dolgoznak fel, illetve 
az üzem elkülönített részén 600 
juh tejét. Immár hatodik éve van-
nak jelen a gyomaendrődi sajt- és 

túrófesztiválon. Viszontláthatják 
azokat a tejfeldolgozó kollégáin-
kat, akikkel évek óta visszajárnak 
erre a rendezvényre. Kapcsolatuk 
Gyomaendrőddel kulturális téren 
kezdődött, ugyanis Magyarlapád 
a testvérváros Nagyenyedhez ki-
lenc kilométerre található. Ha-
gyományőrző faluként először 
előadásukkal jöttek el a sajtfesz-
tiválra, és 2003-tól vannak jelen 
tejtermékükkel is.   

A borokat is sokan kóstolták, 
Fekete László standjára jégbort 
is rakott ki. Neki csak fél hektár 
szőlője van Balaltonbogláron, a 
gyümölcs nagyobb részét az ottani 
gazdáktól vásárolja föl.

(Folytatás a 3. oldalon)

A város önkormányzata 
idei költségvetésében 10 mil-
lió forintot különített el ká-
tyúzásra, útfelújításra, ebből 
az összegből most 8 millió 
forintot felhasznál, a fenn-
maradó 2 millió forintot az 
őszig felmerülő újabb hibák 
kijavítására szán. A testület 
februári ülésén Izsó Csaba, a 
városfenntartó, környezetvé-
delmi és mezőgazdasági bi-
zottság elnöke felkérte a kép-

viselőket, hogy körzetükben 
mérjék fel a károsodott utakat. 
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 
által küldött árajánlat az összes 
úthiba kijavítására: 5,6 millió 
forint. Ezeken túl a Népliget 
utcát 20 méter hosszan parko-
ló sávval szélesítik ki, illetve a 
Kiss Lajos üdülőtelep útját is 
megjavítják, és aszfaltréteggel 
látják el. A 8 millió forint eze-
ket a munkákat fedezi. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Nyolcmillió kátyúzásra

Az idei adóértesítők ki-
küldése után többen kér-
ték, hogy az önkormány-
zat csökkentse az egyéb 
beépítetlen belterületi tel-
kek után fi zetendő, tavaly 
megemelt adót. A testület 
úgy határozott, a telekadó 
mértékének módosításá-
ra benyújtott kérelmekkel 

nem ért egyet. Ha a telek-
tulajdonosnak szociális kö-
rülményei miatt nehézséget 
jelent az adó kifi zetése, ak-
kor külön méltányossági el-
járás keretén belül kezde-
ményezze az adó mérsék-
lését, megfi zetésének köny-
nyítését.

(Folytatás a 2. oldalon)

Nem csökkentik a telekadót

Zöld felületek, 
kertek kaszálása, 

gépi f űny írása. 

Fák gallyazása, 
gallyaprítás egész évben, 
akár éves szerződéssel is.

ZÖLDPARK Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Telefon: 20/27-88-176

A XI. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál 
két napján, május 1-2-án összesen 25 kiállító mutatkozott 
be, 13-an sajttal és egyéb tejtermékkel érkeztek, hatan 
a borukat hozták el, és ugyanennyien egyéb termékü-
ket tárták az érdeklődők elé. A rendezvényt Erdélyből 
és Vajdaságból érkező kiállítók és a testvérvárosokból 
érkező vendégek tették nemzetközivé.   

A sajt- és túrófesztivál egyre inkább országosan ismert rendezvénnyé válik.
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A sajt- és túrófesztivál egyre inkább országosan ismert rendezvénnyé válik.
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2 Közélet

Fő téma: 
utak és környezetÚj kiadó 

lapunknál

Vezetőválasztás

Fogyatékkal 
élők ellátása

A nyomdaipari 
múzeumért

Az önkormányzat döntése értelmében a „Gyomaendrőd város biztonságáért” 
Elismerő Oklevelet ez évben ketten kapták meg, posztumusz kitüntetésben részesült idős 
Rosza Márton, aki példát mutatott a jövő rendőreinek, illetve a másik kitüntetett Tóth 
Bálint rendőr őrnagy, aki e példát követi. Felvételünkön Várfi  András polgármester és 
dr. Csorba Csaba jegyző gratulál Tóth Bálintnak.  

Elismerés a közbiztonságért

Az önkormányzat döntése értelmében a Gyomaendrőd város biztonságáért”

Az illetékes bizottságok, 
illetve a testület döntött az 
ifjúsági alapra, a sportalapra, 
valamit a civil alapra beérke-
zett pályázatok elbírálásáról. 
A határidőig, március 31-ig 
összesen 81 pályázat érkezett 
be, a civil alapra 47, az ifjúsá-
gi alapra, illetve a sportalap-
ra 17-17. Hangya Lajosné, a 
humánpolitikai bizottság el-
nöke elmondta, hogy az ifjú-
sági alap pályázható összege 
900 ezer forintot tett ki, ezzel 
szemben a pályázók 2 millió 
705 ezer forintra nyújtottak 
be igényt. Azokat részesítet-
ték előnybe, akik a fi atalok 
szabadidejének hasznos el-
töltését tűzték ki célul, illetve 
korábbi tevékenységükkel 
már bizonyítottak. A sport-
alapból 12 millió 754 ezer 

forintot oszthattak szét. Az 
elbírálásnál fi gyelembe vet-
ték, hogy a különböző sport-
egyesületek az elmúlt esz-
tendőben milyen eredményt 
értek el. 

A környezetvédelmi alap 
4 millió 742 ezer forintos 
összegére hatan pályáztak, 
és valamennyien nyertek is 
el valamennyi pénzt, ha nem 
is a teljes igényelt összeget. 
Izsó Csaba, városfenntartó, 
környezetvédelmi és mező-
gazdasági bizottság elnöke 
arról szólt, hogy leginkább 
a közmű beruházásokat tá-
mogatják, mert azok hosszú 
távon szolgálják a holtágak 
partjára kilátogatókat.    

Az idegenforgalmi alap-
nál 2 millió 970 ezer forint 
áll rendelkezésre, a tíz pá-

lyázó összesen 7,2 millió 
forintot igényelt. Illés János 
képviselő úgy fogalmazott, 
hogy az illetékes ügyrendi, 
oktatási, kulturális, kisebb-
ségi és esélyegyenlőségi bi-
zottság szakmai ismeretek 
hiányában, szimpátia alapján 
döntött az összeg felhaszná-
lásáról. Ezért azt a módosító 
indítványt tette, hogy a tes-
tület az anyagot adja vissza a 
bizottságnak, és az tárgyal-
ja újra az összeg elosztását. 
Szabó Balázsné bizottsá-
gi elnök elismerte, hogy a 
nem rendelkezek turisztikai 
szakemberrel, de azt vissza-
utasította, hogy szimpátia 
alapján döntöttek volna a pá-
lyázatokról. A bizottság újra 
tárgyalja az idegenforgalmi 
alap felhasználását.

Az idegenforgalmi alapról újradöntenek

A korábbi évek gyakorla-
tától eltérően a lomtalanítás 
tavaly új formában zajlott, 
nem a Gyomaszolg Kft. vé-
gezte a szállítást, hanem azt 
a lakosság maga oldotta meg, 
az önkormányzat a befoga-
dói díjat fi zette meg a hulla-
dékkezelőnek. Ez tavaly 848 
ezer forintba került az ön-
kormányzatnak, míg tavaly 
előtt a szállítást is magára 
vállalta, akkor 3 millió 757 
ezer forintba. A képviselők 
többsége azon a véleményen 
volt, hogy a lakosok nagy ré-
sze – különösen az idősek – 
nem tudják megoldani a lom 
kiszállítását a hulladékkeze-
lőbe, ezért ezt a feladatot a 
Gyomaszolg Kft-n keresztül 
az önkormányzatnak magá-
ra kell vállalnia. Azt is töb-
ben hangsúlyozták, hogy a 
lomtalanítást nagyon jól meg 
kell szervezni, nem lehet két 
hétig szeméttel teli a város. A 
lom elszállítását a települést 
körzetekre osztva, ütemezve 
kell elvégezni. A lomtalanítás 
pontos üteméről később tájé-
koztatják a lakosokat. 

Lesz 
lomtalanítás!

Témában gazdag  ülést 
tartott április 30-án Gyoma-
endrőd képviselő-testülete, 
összesen 57 napirendi pontot 
tárgyaltak, 49-t nyílt, a többit 
zárt ülésen. Többször is szóba 
került a belterületi utak javí-
tása, illetve a város környeze-

te. A képviselők döntöttek 
arról, hogy visszatérnek a 
lomtalanítás korábbi formá-
jához, azaz ismét a Gyoma-
szolg Kft. szállítja el a hulla-
dékot, és ez évben is meghir-
detik a helyi környezetszépí-
tő versenyt. 

(Folytatás az 1. oldalról)
Az önkormányzat tavaly 

októberben módosította a 
helyi adókról szóló rendele-
tét. Ebben január 1-től meg-
emelte a beépítetlen belterü-
leti telkek adóját, egyes he-
lyeken az adó mértéke a két-
szeresére emelkedett az elő-
ző évihez képest. 

A fűzfászugi telektulaj-
donosok csoportos kérelmet 
nyújtottak be, ebben kifogá-
solják a telekadó mértéké-
nek kétszeresére emelését, 
mivel ezeken a területeken 
főleg konyhakerti, illetve 
szántóföldi növénytermesz-
tést folytatnak, a telkek ne-
hezen megközelíthetőek, 
rajtuk közmű nincs, építeni 
rájuk nem vagy csak igen 
korlátozottan lehet. Az adó-
zók kérik a korábbi, alacso-
nyabb telekadó visszaállítá-
sát. 

Hangya Lajosné, a hu-
mánpolitikai bizottsági elnö-
ke kifejtette, a füzfászugi te-
lektulajdonosok valamilyen 

szolgáltatást kérnek a meg-
emelt adó ellenében, például 
azt, hogy a mezőőrök néha 
járjanak arra is, mert gyak-
ran eltűnik a veteményük. 
Szabó Balázsné, az ügyrendi 
bizottság elnöke arról szólt, 
hogy a pocoskertiek és a 
bónumzugiak azt panaszol-
ták, hogy a magas adó miatt 
felhagynak a föld műve-
lésével. A vitában Csikós 
Elek Újkert sori telektulaj-
donos elmondta, egy hek-
tárnál kisebb területet mű-
vel, ennek évi 43 ezer forint 
az adója, ekkora költséget 
ezen a területen nem tud ki-
gazdálkodni. Vass Ignác, a 
pénzügyi biztosság elnöke 
szerint a város működteté-
se érdekében szükség van a 
helyi bevételek növelésére. 
A költségekhez valameny-
nyi városlakónak hozzá kell 
járulnia. Többen hangsú-
lyozták, aki úgy látja, hogy 
a megemelt adót nem tudja 
kifi zetni, az kérjen méltá-
nyossági eljárást.

Nem csökkentik a telekadót

(Folytatás az 1. oldalról)
Bessenyei utca lakói azt 

panaszolták a képviselőknek, 
hogy utcájukban még mindig 
földút van, ez gyakran válik 
járhatatlanná, ezért aszfalto-
zott út megépítését kérik, de 
ha erre nincs lehetőség, va-
lami olcsóbb megoldással is 
beérik. A 247 méter hosszú, 
három méter széles út meg-
építése közel 6 millió forintba 
kerülne. A Dobó utca lakói 

is hasonló tartalmú levéllel 
fordultak a testülethez, ők is 
még földúton járnak. A Dobó 
utcai 250 méter hosszú három 
méter széles út megépítése is 
megközelítően 6 millióba ke-
rülne. A testület mindkét utca 
kérelmét elutasította, mert 
a beruházásra az idei költ-
ségvetésben nincs pénz, de 
igényüket fi gyelembe veszik 
a jövő évi költségvetés össze-
állításakor. 

Nyolcmillió kátyúzásra

Az önkormányzat a vá-
ros központi területe és 
Nagylapos közötti közlekedés 
megoldására a tanyagondnoki 
szolgálattal köt szerződést, és 
biztosítja a szállítás fedezetét. 
A testület januárban döntött 
úgy, hogy a Mobilbusz Kft-
vel szerződést kötve április 
30-ig a heti két alkalommal 
biztosítja a nagylaposiak be-
utazását a városközpontba, 
ez hetente kilencezer forintba 
került az önkormányzatnak. 

Nagylapos lakói képvisele-
tében Gyuricza László kérte, 
hogy a járatot ne szüntessék 
meg, mert az szükséges. 
A tanyagondnoki szolgá-
lat úgy nyilatkozott, mivel 
Nagylapos nem külterület, 
így nem tartozik az ellátan-
dó körzetéhez, ezért az ott 
élők szállítását kilométeren-
ként 70 forintos díjjal tudja 
vállalni. Ez megközelítően 
felényi összege annak, amit a 
Mobilbusz Kft. kér.

A nagylaposiak beutazhatnak

A testület jóváhagyta, hogy 
a Gyomaendrőd Közéletéért 
Egyesület a Gyomaendrődi 
Hírmondó kiadási jogát május 
1-től átadja a Katona József 
Művelődési Központnak. Az 
egyesület múlt havi közgyűlé-
sén döntött úgy, hogy lemond 
a lap kiadói jogáról. A műve-
lődési központ vállalja, hogy a 
lapot minden hónap 10. napjá-
ig 6000 példányban kiadja, és 
gondoskodik annak ingyenes 
eljuttatásáról Gyomaendrőd 
belterületi ingatlanjaiba.

A nyílt ülés után a kép-
viselők zárt ajtó mögött 
személyi kérdésekről dön-
töttek. Az új intézmény, a 
Katona József Művelődési 
Központ, Endrődi Tájház és 
Helytörténeti Gyűjtemény 
igazgatójává öt évre dr. 
Szonda Istvánt nevezték ki, a 
kiírásra egyedül pályázott. A 
Gyomaszolg Ipari Park Kft., 
illetve a Gyomaközszolg 
Kft. ügyvezető igazgatójává 
két pályázó közül Egeresi 
Andrást választották, aki ko-
rábban megbízással vezette a 
két céget. Bár a Liget Fürdő 
Kft. ügyvezető igazgatói ál-
lására hat pályázat is érkezett, 
a testület eredménytelennek 
nyilvánította a pályázatot, és 
nem kíván munkaszerződést 
kötni egyik pályázóval sem. 
A városi főépítészi teendők 
ellátásával Kmetykó Jánost 
bízta meg a testület.  

Gyomaendrőd gesztorsá-
gával a kistérségi intézmé-
nyi társulás pályázaton nyert 
támogatást a Magtárlaposi 
utcában lévő négylakásos 
sorház átalakítására, hogy ott 
oldja meg a fogyatékkal élők 
nappali ellátását. A beruházás 
tervezett költsége: 52,7 millió 
forint, ebből a támogatás 47,4 
millió. Az építési beruházást 
nyílt közbeszerzési eljárással 
kell megvalósítani. 

Várfi  András a napirend 
tárgyalása előtt polgármeste-
ri tájékoztatójában elmondta, 
a pénzügyi, gazdasági vál-
ság hatására a Gyomai Kner 
Nyomda Zrt. a nyomdaipari 
múzeum nyitva tartását nem 
tudja vállalni. A képviselő-
testületi bizottsági elnökei 
úgy határoztak, hogy a mú-
zeum nyitva tartása érdeké-
ben az önkormányzat átvál-
lalja az alkalmazottak bérét. 
A nyomda ezt a megoldást 
nem tartja szerencsésnek, 
hanem évi 6 millió forint tá-
mogatást kér a nyitva tartás 
érdekében. Várfi  András azt 
kérte a testülettől, hogy a 
megegyezés érdekében támo-
gassa a nyomdával a további 
tárgyalásokat, hiszen a város 
turisztikája érdekében fontos 
a múzeum nyitva tartása. 

A Bogrács Napja 
VII. Paprikáskrumpli Főzőverseny
Május 30. Szent Imre Idősek Otthona udvara (Kondorosi út)

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

7.30 Főzőhelyek elfoglalása, főzési előkészületek
9.00 Tűzgyújtás

9.15-20.00 GYERMEKNAP
9.30 A rendezvényt megnyitja: Várfi  András polgármester
9.40 Endrődi szőttesek kiállítása, bemutatója, megnyitja 

dr. Szonda István néprajzos muzeológus
10.15 Könyvbemutató: bemutatkozik Fürj Katalin meseíró
11.00 Ügyességi játékok Ciberével
11.30 Amatőr és kreatív fellépőké a színpad.
12.00 Jó ebédhez szól a nóta (Mraucsik – Tímár-duó)
13.00 A Tulipános Óvoda társastánc csoportjának 

bemutatója. 
13.20 Eredményhirdetés
14.00 Bemutatkoznak a Rózsahegyi Kistérségi Általános 

Iskola diákjai
15.00 Tűzoltóbemutató
15.30 A Komédiás Kör színielőadása
16.30 A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

műsora
17.30 Tombolasorsolás
18.30 II. Öregszőlői Kötélhúzó Verseny
19.00 Bográcsbál a Ricsi Trió közreműködésével
21.00 Örömtűz

15.00-20.00 Látványtér gyermekeknek
Ugróasztal, légvár, picik szőnyege, ügyességi és sport játszóház

Egész napos büfé, tombola
Nevezés, részletes információ május 28-ig: 
30/953-8664 és a 20/314-5544-es telefonon

Töltsön egy kellemes napot az Öregszőlőben! 
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(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Csoma Antal, a Körös 

Halászati Szövetkezet elnöke 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy 
a horgászokat szép környezet 
és őshonos halfajták várják. 
A város 30 ezer hektáros 
területe a vadászok előtt 
elsősorban az apróvadjairól 
ismert. Vaszkó Imre nyugdíjas 
fővadász, vadgazdálkodási 
vállalkozó a harminc éve 
Gyomaendrődön kifejlesztett 
vadkacsatenyésztésről, illetve 
a szárnyas vadászatáról szólt. 
Irimiás Róbert turisztikai vál-
lalkozó elmondta, hogy az 
erdei iskolában évente 600 
gyereket látnak vendégül, dr. 
Szonda István néprajzkutató 
pedig Gyomaendrőd kultu-
rális értékeit emelte ki.  

Illés János, a Gyomaendrődi 
Üdültetési Szövetség Turisz-
tikai Egyesület titkára a civil 
összefogásról beszélt. Hangsú-
lyozta, céljuk, hogy az önkor-
mányzattal együttműködve 
közreműködjenek a pozitív 
városkép kialakításában, 
elősegítsék a turisztikában 
érintettek együttműködését, 
illetve a fejlesztések érdeké-

ben pályázzanak.  
Az újságírókat délben a 

Nagylaposi Birka Csárda ven-
dégelte meg birkapörkölttel, 
majd a Tímár Panzióban az 
alföldi borokat kóstolhatták 
meg. A város kulturális ér-
tékei közül a városi képtárat 
és a nyomdaipari múzeumot 
tekintették meg, majd elláto-
gattak a Bethlen Sajt és Kecs-
kefarmra. Április 17-én reggel 
a Körösmenti Táncegyüttes 
tagjai a tájház udvarán tar-
tottak bemutatót. A tájházban 
pedig az újságírók jóízűen 

fogyasztották el a frissen ki-
sült lekváros kifl it. A Rubin 
Panzió és Lovastanyán Jenei 
László halfőző bajnok körösi 
halászlével várta az újságíró-
kat. Búcsúzáskor az írott és 
elektronikus sajtó munkatár-
sai nagyon hasznosnak ítélték 
meg a két napos programot, 
hiszen így módjuk nyílott 
arra, hogy saját szemükkel 
győződjenek meg a város lát-
nivalóiról, megtapasztalhat-
ták vendégszeretetét, illetve 
megízlelhették konyháinak 
remekeit. 

Újságírók vitt ék el Gyomaendrőd jó hírét
Suttyomba-fesztivál és lakodalmas
A tájházban dr. Szonda István az újságíróknak elmondta, 

hogy június 12-én a Zrínyi utcai Gyomai Tájházban tart-
ják meg a hagyományos Suttyomba Népzenei Fesztivált, 
az idén kissé megújult formában. A zenekarok műsora 
mellett a közönséget is igyekeznek bevonni a programban, 
a gyermekeknek táncokat tanítanak, hogy minél inkább 
családias jellegűvé váljon a rendezvény. 

A tavaly nagy sikert aratott lakodalmas programot az 
idén augusztus 22-én rendezik meg, szintén a Gyomai 
Tájházban. Az egész napos rendezvény során a mennyasz-
szony-öltöztetéstől kezdve mutatják be a régi lakodalmat, a 
vacsora is hagyományos lesz. A szervezők törekvése, hogy 
minél hitelesebben mutassák be a régi szokásokat. 

Ha döng a föld, szívemhez anyám közelít
Akinek megadatott, hogy szülő lehet, az tudja mit jelent ez: 

életre szóló kapcsolatot. Fiúnk, lányunk életünk végéig a gyerekünk 
marad, akkor is, ha esetleg a másik szülővel már megszakadt a 
kapcsolatunk. Szülőnek lenni életre szóló feladat. Fogalmazhatunk 
úgy is, hogy gyönyörű kihívás, hiszen gyermekünk cseperedése 
közben feledhetetlen élményekkel gazdagodunk. 

Hogy milyen anyának lenne? Erről csak ők beszélhetnének. 
Hogy a gyermek számára mit jelent az édesanyja, ezt legszebben 
talán Nagy László fogalmazta meg:

Ha döng a föld
(részlet)
Már tudtam én, ha döng a föld:
szívemhez anyám közelít,
oda emel, hol felkereng
tej és akácméz illata,
a gyolcs sikongó kapuit
sarkig kitárja, mosolyog,
s rámszabadítván kútjait
a Mindenségben altat el.
Magyarországon 1925. óta májusától a hónap első vasár-

napján az anyákat ünnepeljük. A város polgármestereként 
ez alkalomból szeretettel köszöntöm a Gyomaendrődi 
Édesanyákat!

Várfi  András polgármester

A XI. Gyomaendőrdi Nemzet-
közi Sajt- és Túrófesztivál kísérő 
rendezvényeként május 2-án A 
nők a politikai életben – határon 
innen és túl címmel a városházán 
tartották meg azt a konferenciát, 
amely egyben testvérvárosi ta-
lálkozó is volt. A rendezvényen 
öt külföldi delegáció vett részt: a 
schönecki, a pilznoi, a szlovákiai 
vrútky-i, illetve a nagyenyedi és 
a bihardiószegi. 

A konferencián résztvevő 
nőket és érdeklődőket Domokos 
László, Gyomaendrőd országgyű-
lési képviselője és Várfi  András 
polgármester köszöntötte. Dr. 
Botos Katalin egyetemi tanár, 
volt miniszter, a Bankfelügyelet 
első elnöke Nők és a társadalom 
címmel tartott előadást:

–  Fontos a nők segítése, hogy 
egyedül is megállják a helyüket a 
gazdaságban és a társadalomban,  
de még fontosabb megtalálnunk, 
hogyan élhet harmonikusan egy 
családra vágyó, természetes, 

egyszerű emberi igényeit követő 
asszony úgy, hogy női mivolta 
és szakmai hivatása ne legyen 
állandó konfl iktusban. A nők sze-
repét a társadalomban azonban 
csak a férfi ak szerepével együtt 
értelmezhetjük. A versengés és a 
ki-kit győz le programja helyett a 
szolidaritás hangsúlyozása a fon-
tos. A lényeg tehát a szolidaritás 
és a kooperáció – fogalmazott dr. 
Botos Katalin. 

Dr. Kovács József, a Pándy 
Kálmán Kórház főorvosa, a Ma-
gyar Vöröskereszt alelnökeként 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy az 
uniós csatlakozásukkal az esély-
egyenlőség az utóbbi években 
került előtérbe. A rendszervál-
tás óta azonban a nők hátránya 
nemhogy enyhült, hanem inkább 
növekedett. Ezt mutatja például a 
nők alacsony közéleti részvétele, 
amely odavezet, hogy a speciális 
női érdekek nem érvényesülnek 
sem az országos, sem a helyi 
politikában. 

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

(Folytatás az 1. oldalról)
Agárdi pincészetében 

évente mintegy 300 hek-
toliter bort állít elő, ezt 
helyben, illetve a környék 
éttermeiben értékesíti. A 
jégborhoz a szőlőt fagyot-
tan szüreteli le, a víztartal-
ma megfagy, és a tömény 
cukortartalmát préseli ki 
a bornak. Így a jégbor íze 
édes. Ötödik-hatodik éve 
van jelen a sajtfesztiválon, 
sokan kíváncsiak a termé-
keire, ezért megéri eljönnie.

Neves szakértőkből álló 
zsűri minősítette a kiállított 
termékeket. A sajtgyártók 
közül az első helyezettnek 
járó serleget a békési Diós-
tanya kapta. A második 
helyen holtverseny alakult 
ki a magyarlapádi Biomilk 
Kft. és az Egri Margaréta 
Kecskesajt Üzem között. A 
harmadik helyen is ketten 
osztoztak: a  fővárosi Hiksz 
Kft. és a Gyomai Bethlen 
Sajt Kft. A bortermelők 
között első lett a csengő-
di Velezvin Kft., második 
a szekszárdi Dragon Roi 
Kft., a harmadik pedig a 
siklósi Zódor Pincészet.

Közben a két nap alatt 
folyamatos kulturális prog-
ram szórakoztatta a feszti-
vál látogatóit. Az első nap 
színes programjában min-
denki találthatott ízlésének 
megfelelőt, a második na-
pon pedig a rockzene uralta 
a színpadot. A műfaj azon 
képviselői léptek föl, akik 
több korosztály ízlésének 
is megfelelnek. A program 
csúcspontja este a műfaj 
legendájának tartott Ossian 
együttes fellépése volt. 
Mindkét napon ezrek láto-
gattak ki a sajtfesztiválra, 
és ez a tény a szervezőket, 
a Tourinform-iroda mun-
katársait dicséri. 

Sajt és bor 
rockzenével

FRISSEN SÜTÖTT PIZZÁK –
GRILLÉTELEK, SALÁTÁK

FRISSEN SÜTÖTT PIZZÁK –
GRILLÉTELEK, SALÁTÁK

RENDELÉS FELVÉTEL –
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

RENDELÉS FELVÉTEL –
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

Május 9-én nyit
a pizzéria grill terasza.

Május 9-én nyit
a pizzéria grill terasza.

A nők hiányoznak a közéletből

gyógyászati segédeszköz 
és egészségmegőrző gyógytermékek boltja   

Különböző ápolási termékek, ágy tartozékok és liftek, étkezési 
és konyhai segédeszközök, mobilitási termékek, illetve komp-
ressziós harisnyák, utazó zoknik; térd, boka, könyök és csukló 

ortézisek és más egyéb termékek kaphatóak boltunkban.
Teljes körű vénybeváltás!

Kivétel az egyedi méretvételes termékek.
Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30-ig Szo: 8.30-12-ig

Gyomaendrőd, Kossuth u 8.
Telefon: 280-258

ó á ti éd kö

A táncbemutató közben sűrűn kattogtak a fényképezőgépek.
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Programajánló
Katona József Művelődési Központ 
Május 16-án, szombaton 13 órától Viharsarki Kis és Gyer-

mek Együttesek Találkozója. A rendezvényt megnyitja: 
Mlinár Pál, a Viharsarok Néptáncszövetség elnöke. 
A résztvevőket házigazdaként köszönti: Várfi  András 
polgármester, köszöntőt mond: Domokos László, Békés 
Megye Képviselő-testületének elnöke.

Május 31-én, vasárnap 15 órától a Városi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény társastánc tanszakának 
évadzáró táncbemutatója. Továbbá közreműködnek a 
Kner Tánc-sport Egyesület versenyzői is. 

Június 6-án, szombaton délután a Városi Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény néptánc tanszakának évzáró 
táncbemutatója.

Apolló Mozi és Kávézó
Május 16-án 18 órától a pódiumszínpadon táncház és 

népzenei bemutató. 

Közélet

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. 
szolgáltatási ajánlata:

Épület (építés, felújítás, burkolatok cseréje)• 
Épületek hőszigetelése, tetőfedés cseréje• 
Térburkolatok, járdák, parkolók építése• 
Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése• 
Kerítésépítés, bontás• 
Betonszállítás (földnedves, mixer)• 
Hulladékszállítás• 
Munkagépek nappali és éjszakai őrzése, parkírozása• 

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 

Tel.: 66/386-269

Köszöntő
Május első vasárnapján szeretettel köszöntöm az édes-

anyákat! Köszönjük a szeretetet, a megértést és a támo-
gatást, köszönjük a gondoskodást és a dorgáló szavakat. 
Az első lépések, az olvasás, a számolás, az első titkok, a 
kamaszkor, az iskolás évek és később is, már felnőttként 
is rájuk, az édesanyákra mindig számíthatunk. Kevés a 
szó, hogy megköszönjünk mindent, amit értünk tesznek, 
egy egész élet kevés ahhoz, hogy kifejezhessük hálánkat. 

A következő sorokat az édesanyáknak küldöm sok szeretettel!

Már megjöttünk ez helyre,
Anyánk köszöntésére.
Anyám, légy reménységben,
Köszöntlek egészségben!
Amennyi a zöld fűszál,
Égen ahány csillag jár,
Májusban a szép virág:
Annyi áldás szálljon rád!
 

Tisztelettel:

Domokos László
Szarvas, Kondoros, Gyomaenrőd, 

Békésszentandrás, Csabacsüd, Hunya, 
Kardos, Örménykút országgyűlési képviselője

Várfi  András polgármester 
köszöntőjében arról szólt, mivel 
a belterületi holtágak a városba 
hozzák a vizet, ezért növelni 
kell a holtágak vízgyűjtő ka-
pacitását. Mintegy 1 milliárd 
forint értékben elkészült a bel-
területi holtágak rehabilitációja 
öt ütemének terve, a külterületi 
holtágak rehabilitációja is ha-
sonló összegbe kerül majd. 

Az előadások sorát dr. 
Andrásfalvy Bertalan, pro-
fesszor emeritus nyitotta meg. 
Kifejtette, a kevés csapadék 
miatt az Alföld alapvetően 
nem alkalmas földművelésre, 
de a hiányzó víz a folyókon 
keresztül lejön a Kárpátok-
ból. A folyók szabályozása 
előtt az áradás megöntözte a 
talajt, és az nem maradt ott 
pangó vízként, hanem rövid 
időn belül a fokokon keresztül 
visszahúzódott az ártérre. A víz 
növelte a terület biológiai sok-
színűségét. Jellemzőek voltak 
a ligetek, a gyümölcsösök, az 
erdők és a halastavak. A hely-
beliek nagyon jól együtt éltek 
a természettel, a több ütemben 
végrehajtott folyószabályozás 
csupán néhány nagybirtokosnak 
állott érdekében, hogy az így 
megszerzett területen gabonát 
termeljenek. A folyószabályo-
zás után kialakult nagyüzemek 
monokultúrás gazdálkodása el-

pusztította a biológiai sokszí-
nűséget, és ez vezetett a talajok 
elszikesedéshez. A magyar táj 
ma is pusztul. A Kárpátokból 
lejövő megtermékenyítő, éltető 
víz országunkon hasznosítás 
nélkül átfolyik. Magyarország 
a nagybirtokosok országaként 
pusztulásra van ítélve – fejezte 
be előadását dr. Andrásfalvy 

Bertalan.
Dr. Tóth József, egyetemi 

tanár, rektor emeritus arra 
hívta fel a fi gyelmet, hogy a 
szabályozás idején szűk árteret 
hagytak a folyóknak. Egy-egy 
kiáradás után vékony iszapréteg 
rakódik le, ezért lassan egyre 
kisebbé válik az árterek vízbe-
fogadó képessége. Dr. Füzes 
Endre nyugalmazott múzeumi 
főigazgató a paraszti gazdasá-
gok víznyerési módjait vette 
sorra a gémes kúttól a kere-
kes és csigás kúton keresztül 
a horgas kútig. Dr. Dénes 
Zoltán plébános, egyetemi 
tanár rámutatott arra, hogy a 
török uralom alatt, a lakosság 
elűzése után a malomárkok és 
a várárkok elhanyagolása miatt 
mocsarasodott el a terület. Dr. 
Kotics Ferenc egyetemi docens 

azt a hangsúlyozta, hogy az 
ártereknek a méhészkedésben 
is kitüntetett szerepük volt, 
hiszen februártól folyamatos 
méhlegelőt jelentett. 

Dr. Bartha Elek, tanszékve-
zető egyetemi tanár a szentkúti 
búcsúktól a szentelt vízig a 
víz vallási kultuszban betöltött 
szerepét elemezte. Dr. Ujváry 
Zoltán, professzor emeritus 
az esővarázslás különböző 
módjait idézte fel. A néphit 
a szárazságot legtöbbször a 
boszorkányoknak tulajdoní-
totta. Az esőhozás érdekében 
például a temetőből kivett ke-
resztet dobtak a folyóvízbe, 
vagy három állapotos asszony 
fürdött meg benne. A korabeli 
híradások szerint e cseleke-
detek meg is hozták a várva 
várt csapadékot. 

A folyószabályozás csak a földesurak érdekét szolgálta
VI. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia

A folyószabályozást megelőző ártéri gazdálkodás 
idején gazdag növény- és állatvilág élt az Alföldön. A 
vízrendezés csupán néhány földesúr érdekét képviselte, 
akik az így megszerzett területen gabonát termeszthet-
tek a német piacra. A helyi lakosság tiltakozott a gátak 
építése ellen. A víz az életet jelenti, és a Kárpátokból 
lejövő vizet ma sem hasznosítjuk – tudhattuk meg az 
április 25-én Gyomaendrődön, a Katona József Műve-
lődési Központban „A víz szerepe a népéletben” címmel 
megtartott VI. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi 
Konferencián.  A rendezvény előtt a Körösök vízenjárói 
emlékére fát ültettek az Erzsébet-ligetben. 

Az előadók ajándékkal térhettek haza, felvételünkön Várfi  András nyújtja át a meglepetést 
dr. Andrásfaly Bertalannak.
Az előadók ajándékkal térhettek haza felvételünkön Várfi András nyújtja át a meglepetést

Gyomaendrőd Város Tűz-
oltó Egyesületének régi nagy 
álma teljesült tavaly decem-
berben, amikor Gyomaendrőd, 
Hunya, Csárdaszállás, illetve 
Gyomaendrőd Város Tűzoltó 
Egyesület közösen megalakí-
totta az önkéntes köztestületi 
tűzoltóságot – fogalmazott 
Szilágyi Sándor elnök az 
egyesület április 4-én meg-
tartott tisztújító közgyűlésén. 
Szólt arról, folyamatosan ke-
resik a pályázati forrásokat, 
tavaly három pályázatuk lett 
sikeres. Az önkormányzat 
civil alapjából 1, 3 millió fo-
rintot, a Nemzeti Civil Alap-
tól pedig 300 ezret nyertek 

el, míg a Magyar Tűzoltó 
Szövetségtől működtetés-
re, a technikai ellátottság 
javítására 950 ezer forint 
támogatást kaptak.

Az önkéntes köztestületi 
tűzoltóság megalakulása az 
egyesület életében jelentős 
változást hozott, ezért a régi 
vezetőség lemondott. A tiszt-
újítás során elnöknek újra 
választották Szilágyi Sán-
dort. Vezetőségi tagok lettek: 
Gubucz Tamás, Gyuricza La-
jos, Timár Vincze és Majoros 
Zsolt. Az ellenőrző bizottság 
tagjaivá választották Kurilla 
Zsoltot, Mraucsik Lajost és 
Jakus Imrét. 

Tisztújítás a 
tűzoltó egyesületben

László Loretta, a Rózsa-
hegyi iskola nyolcadikos 
tanulója április 21-én Bé-
késcsabán 6. lett a Bod Péter 
Országos Könyvtárhaszná-
lati Verseny döntőjében. 

Az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum által 
szervezett verseny döntőjé-
ben a résztvevők egy-egy 
instrukciós levelet kaptak, 
ez tartalmazta a feladatokat. 
Lorettának és a többi 7-8. 
osztályosnak főszerkesztő-
ként az erdőről szóló lexi-
koncsalád egy-egy kötetét 
kellett megtervezniük. Két 
és fél óra állt rendelkezé-
sükre, hogy szócikkeiken 
keresztül nem csak a meg-
szokott, főként biológiai té-
makörök szerint mutassák 

be az erdőt. Lori kislexikon-
jának a címe: Az erdő és a 
zene. A feladat elkészítése 
alapos könyvtári búvárko-
dást és sok ötletet igényelt. 
Az oklevelek mellé mindenki 
könyvcsomagot és könyvvá-
sárlási utalványt kapott jutal-
mul. Felkészítője: Gellainé 
Tuboly Zsuzsanna.

László Lorett a 
az országos döntőben

o
á
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Sbe az erdőt Lori kislexikon-

– Mivel szeretem a gyereke-
ket, arra gondoltam, hogy írok 
nekik meséket. Előbb prózával 
próbálkoztam, de mivel vonzó-
dom a rímekhez, ezért hamar 
áttértem a verses mesékre. Ezek 
szereplői állatok és gyerekek, 
és a történetek a szeretetről, a 
barátságról szólnak. A budapes-
ti Ad Librum Kiadónál most 
megjelent Az elefánt és a repülő 
szőnyeg című kötetem 27 mesét 
tartalmaz, tízhez illusztrációt 
készített Csemniczky Dávid. 
Öregszőlőben, a Tulipános 
Óvodában dolgozom, és azt 
tapasztalom, hogy ezek a ver-
ses mesék nagyon tetszenek 
a gyerekeknek, és mint azt 

Hajdú László az előszóban 
megfogalmazta, kellemes 
kikapcsolódást nyújtanak a 
felnőtteknek is – hallhattuk 
a fi atal szerzőtől.  

A könyv Gyomaendrődön 
megvásárolható az OMart 
Könyvesboltban, illetve az 
országban egyes Líra-köny-
vesboltokban. Az Interneten, 
a kiadó honlapján rendelhető 
meg postaköltség nélkül a 
www.adlibrum.hu/furj-katalin 
címen.

A kötet bemutatója május 
15-én, pénteken 18 órai kez-
dettel lesz az OMart Köny-
vesboltban, közreműködik a 
Tűzmenedék együttes.    

Saját meséit olvassa 
az ovisoknak

Tisztelt Szülők!

Ki ne szeretné, hogy gyermeke jobban teljesítsen az iskolában, 
és sikerélményekkel térjen haza az iskolai órákról? 

Korrepetálás, felzárkóztatás, magánórák, egyéni fejlesztő 
foglalkozások, másnapra, dolgozatokra, versenyekre, középis-
kolai felvételire való felkészítés, tantárgyspecifi kus jártasságok, 
készségek, képességek ( pl.: fogalmazási tevékenység, helyes-
írás, szövegértés, matematikai algoritmusok elsajátítása... stb.) 
fejlesztése, tehetséggondozás általános iskolásoknak. 

Rövid időn belül az iskolai teljesítmény ugrásszerű javulása 
érhető el. Cél a kitűnő bizonyítvány. Minden felszerelés ingyen 
biztosított. Iskolai dolgozatlapok, versenytesztekmegrendelhetők.  
Érd.: 06-30-856-3218
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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.

MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

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

-ajándékok, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

Hazai gyártású pólók, pólóruhák, pizsamák kedvező áron! 

A Rumba Táncklub tán-
cosainak munkáját bemutató 
legutóbbi beszámolónkat azzal 
fejeztük be, hogy a nagy múltú, 
patinás klub táncosai az angliai 
Bournemouthba készülnek a vi-
lág második legrangosabb tánc-
versenyére. Időközben Megyeri 
László klubelnök vezetésével 
nemcsak az idei United Kingdom 
Championships táncversenyt, 
hanem számos egyéb hazai és 
nemzetközi táncversenyt látogat-
tak meg a Rumbások. Januárban 
az NCA támogatásával az ang-
liai UK Open Championships 
2009. táncfesztiválon vett részt 
Gombkötő Imre és Malina And-
rea táncospár, valamint Megyeri 
László szakmai vezető. Angliából 
éppen csak hazatérve már az 
év első országos ranglista ver-
senyén táncolhatott a döntőben 
Gombkötő Imre és Malina And-
rea, valamint Deák András és 
Paróczai Zsófi a. Utóbbi páros a 
junior latin ranglista versenyen 
még dobogó harmadik fokára is 
felállhatott. Ők egyébként nem 
sokkal később a Kelet-magyar-
országi Területi Bajnokságon 
már ezüstérmesek lettek. Kis 
klubtársaik, Szendrei Balázs 
és Czeglédi Renáta viszont a 
gyermekek latin versenyében 
győzedelmeskedett. Ennek a 
versenynek a második napján 
az ’öregebbek’ is kitettek magu-
kért. Az ifjúságiak C latin ver-
senyében bajnok lett Palercsik 
Dávid és Kovács Ida, mellettük 
a döntőben táncolt még Kulik 
Andor és Agárdi Fanni is. Egy 
osztállyal feljebb a B osztályban 
ismét Palercsik Dávid és Kovács 
Ida került a dobogóhoz közel. 
Az A osztályban Molnár Ádám 
és Paróczai Rebeka örülhetett a 
szépen csillogó ezüstéremnek. 
A februári versenyeket Deák 
András és Paróczai Zsófi a 
koronázta meg azzal, hogy a 
B junior Országos Bajnoksá-
gon már ők érdemelték ki az 
aranyérmet. Márciusban az 
éremgyártást Mészáros András 

és Oláh Dorottya, valamint Kulik 
Andor és Agárdi Fanni kezdte 
meg ezüst- és bronzérmekkel, 
melyet az utóbbi páros a hónap 
végén Vácott már aranyra váltott. 
Közben volt három országos baj-
nokság is, ahol Szendrei Balázs 
és Czeglédi Renáta gyermek 
páros két negyedik helyezést 
is elért. Rajtuk kívül az ifjúsá-
giak OB versenyében szépen 
helyt állt a Molnár-Paróczai, 
Kulik-Agárdi párosok mellett 
Mraucsik Tamás és Zrubecz 
Réka. A hazai versenyek kö-
zül kiemelésre érdemes az egri 
és szegedi táncverseny, ahol 
Szendrei Balázs és Czeglédi 
Renáta gyermek páros két első, 

míg a felnőtt Bencsik Mihály és 
Pásztor Anikó egy harmadik 
helyezést ért el.

Az elmúlt két hónapban 
határainkon túl Szerbiában, 
Boszniában, Csehországban 
és Ausztriában fordultak meg 
táncosaink. Ezen a sorozaton 
elért nagyszerű eredmények 
közül talán Deák András és 
Paróczai Zsófi a Szabadkán és 
Brnóban elért két ezüst- és egy 
aranyérme emelhető ki. A nem-
zetközi programokat egyébként 
a Nemzeti Civil Alapprogram 
Nemzetközi Civil Kapcsolatok 
és Európai Integráció Kollégiu-
ma, valamint a Szerencsejáték 
Zrt. is támogatta.

Fényesedő Rumbás érmek
itt hon és külföldön

Deák András és Paróczai Zsófi a a Brnói verseny dobogójánDeák András és Paróczai Zsófia a Brnói verseny dobogóján

A Költészet Napja alkalmából 
április 6-án zsúfolásig megtelt a 
Határ Győző Városi Könyvtár 
kis- és nagydiákokkal, akik ver-
seket, meséket, prózarészleteket 
adtak elő. Mindhárom helyi álta-
lános iskola képviseltette magát 
a rendezvényen. A Kis Bálint 
Általános Iskolából és Óvodá-
ból a következő tanulók értek el 
szép eredményeket, illetve külön 
díjat kaptak: Gera Ilona, Balázs 
Izabella, Bárkai Réka, Szonda 
Lili, Illés Veronika, Hunya Réka, 
Kriszt Georgina, Almási Viktó-
ria, Tóth Vanda, Hunya Gréta. 
Felkészítő tanáraik: Baráth Ella, 

Kónya Márta, Balla Károlyné, 
Hunya Jolán.

A Költészet Napja és Tibor-nap 
tiszteletére ötödik alkalommal 
rendezte meg az intézmény diák-
önkormányzata a Darvas Tiborról 
elnevezett versmondó versenyt. 
Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig 
a következő tanulók értek el első 
helyezést: Somogyi Alexandra, 
Szmolnik Alexa, Kriszt György, 
Gácsi Benedek, Szonda Lili, 
Almási Viktória, Gyebnár Bianka 
és Hunya Gréta. Felkészítő neve-
lők: az 1-4. évfolyamban a magyar 
irodalmat tanító pedagógusok, 
5-8. évfolyamon pedig: Kónya 

Márta, Gordos Zsuzsanna, Hunya 
Jolán és Balla Károlyné.

Március 26-án, Orosházán 
rendezték meg az Országos 
Német Nyelvi Verseny megyei 
döntőjét. A Kis Bálint Általános 
Iskola és Óvoda tanulói a követ-
kező, nagyon szép eredményeket 
érték el: Várady Milán (7.c) 4. 
helyezés, Zsilinszki Éva (8.b) 7. 
helyezés, Pataki Boglárka (8.c) 
9. helyezés, Szonda Benjámin 
(8.b) 9. helyezés, Hunya Gréta 
(8.b) 14. helyezés és Cserenyecz 
Kinga (8.b) 15. helyezés. Felkészítő 
tanáraik: Balla Károlyné, Dubis 
Ferencné és Ökrös Katalin. 

Költészet napi szavalóverseny

Újabb ragyogó eredmé-
nyekkel, ezúttal sikeres 
külföldi szerepléssel gaz-
dagították Gyomaendrőd, 
valamint Békés megye, és 
így országunk hírnevét is a 
Városi Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény tanulói. 
A csehországi fővárosban, 
Prágában április 23-29. között 
rendezték meg a Nemzetközi 
Művészeti Gyermek- és If-
júsági Fesztivál és Versenyt, 
ahol cseh, orosz, ukrán, 
azerbajdzsán, szlovák és 
magyar résztvevők produk-
ciói kerültek bemutatásra. A 
nemzetközi zsűri értékelése 
alapján a gyomaendrődi nö-
vendékek színvonalas telje-
sítményükkel a következő, 
nagyon szép helyezéseket 

érték el. A táncosok közül 
a társastánc páros Kovács 
Fanni – Bögre János arany 
diplomát (felkészítő tanáruk 
Tímár Krisztián - Jenei Éva), 
a néptáncos Gera Nikolett – 
Gera Zoltán bronz diplomát, 
Molnár Anna Lívia – Szakálos 
Kitti különdíjat (felkészítő 
tanáraik Weigert László – 
Dezső Linda) kapott.

A képzőművész tagozaton 
Ádám Flóra és Kovács Csilla 
arany diplomát, Lövei Zsófi a 
ezüst diplomát, Neubort Nelli 
bronz diplomát, Soczó Tamás 
pedig különdíjat (felkészítő 
tanáruk Hevesi-Nagy Anikó) 
szerzett.

A hangszeresek közül 
citerán Rafael Péter arany 
diplomát (felkészítő tanár 

Erdei Attila), Bela Gréta 
hegedűn ezüst diplomát 
(felkészítő tanár Pappné 
Németh Hedvig) ért el.

Az ének kategóriában 
Megyesi Hajnalka ezüst dip-
lomát, Köleséri Dóra bronz 
diplomát, Gera Nikolett kü-
löndíjat (felkészítő tanáruk 
Imre Mária) kapott.

A kiváló eredmények nem 
csak a gyomaendrődi diá-
kok és tanáraik több éves 
munkáját tükrözik, hanem 
azt is, hogy Magyarország 
keleti régiója, ha lehetőséget 
kap rá, tehetség és szorga-
lom tekintetében nemzetközi 
összehasonlításban is képes 
állni a versenyt. Gratulálunk 
a résztvevő diákoknak és fel-
készítő tanáraiknak!

Gyomaendrődi siker a prágai fesztiválon

A fesztivál gyomaendrődi résztvevői.A fesztivál gyomaendrődi résztvevői.A

A Költészet Napja alkal-
mából április 7-én koncertet 
adott az Endrődi Közösségi 
Házban a Tűzmenedék együt-
tes. A rendhagyó irodalom 
órára eljöttek a Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános 

Iskola, illetve a Bethlen Gábor 
Szakképző Iskola diákjai is. 
Az új tagokkal bővült zenekar 
bemutatta Kányádi Sándor: 
Citerára című frissen meg-
zenésített versét is, amellyel 
május 7-8-9-én Győrben a 

II. Internetes Versfesztiválon 
vesz részt. A Tűzmenedék 
együttes tagjai (balról jobbra): 
Molnár Albert, Sinka Beáta, 
Oláh Gizella, Tóth Ferenc, 
Szilágyi Zoltán, Schwalm 
Gyula és Valuska Lajos.    

A költészet koncertje

A Költészet Napja alkal Iskola illetve a Bethlen Gábor II Internetes Versfesztiválon

Avon és Orifl ame termékek heti rendeléssel!



6

A Gózan Autósiskola
nyári intenzív,

nyolc napos elméleti
járművezetői tanfolyamot indít

az alábbi kategóriákban:
segédmotor• 

motorkerékpár• 
személygépkocsi• 

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

a járművezetői tanfolyam nem zavarja az iskolai tanulást.  

Helye: 
- Gyoma, Kossuth út 18. szám

- Endrőd, Endrődi Közösségi Ház

További információ kérhető a
06 (30) 402-58-78 telefonszámon.

j

Közélet - Sport

Az Öregszőlőben április 
19-én a 21 órai zárás után be-
törtek az Öreg Kert italboltba, 
levágták a lakatot, betörték a 
kirakatot, majd a bent lévő két 
játékgép lakatpántját lefeszítet-
ték, és azokból a készpénzes 
kazettákat elvitték, továbbá ma-
gukhoz vették a dohányárut is. 
A lopással okozott kár 160 ezer 
forint. A rendőrség ismeretlen 
elkövetők ellen folytat eljárást, 
a riasztás után néhány perccel 
már a helyszínre érkeztek, de 
akkorra már nem találták az 
elkövetőket.

Április 7-én 20 óra után tett 
bejelentést az egyik halőr, hogy 
a Körös Halász Szövetkezet 
németzugi körbekerített tel-
kéről egy csónakot elloptak. 
A helyszínre érkező járőrök a 
halőrökkel együtt ellenőrizték 
a környező területet, és nem 
messze meg is találták a csó-
nakot, abban három orvhalász 
halat pakolt. A németzugi holt-
ágból 28 kilogramm pontyot és 
18 kiló egyéb halat zsákmányol-
tak. A három férfi  ellen lopás 
miatt indítottak eljárást.

Április 5-én negyed 10-kor 

érkezett bejelentés a gyomai 
vasútállomás munkatársaitól, 
hogy a Budapestről érkező 

InterCity-járaton két román 
állampolgár jegy nélkül utazik, 
és nem hajlandók együttmű-
ködni az ellenőrrel. A rendőrök 
kiérkezéséig a két férfi  bezár-
kózott a vonat WC-jébe. A WC 
ajtaját a vasutasok és a rendőrök 
felfeszítették. Míg az egyik sze-
mély ellen intézkedett a járőr, 
a másik megpróbálta fellökni, 
hogy a társa elmenekülhessen. 
Ezért a rendőrök gumibot és 
bilincs használatával a két férfi t 
előállították. Ellenük a továb-
bi eljárást a MÁV illetékesei 
folytatják. 

Április 18-án éjfél után 

igazoltattak a járőrök egy 
gépkocsivezetőt. Kiderült, 
hogy a miskolci lakos ittas, 
és vezetői engedélye sincs. A 
vérvétel során az orvos köze-
pesen ittasnak találta a férfi t, 
ellene büntetőeljárást indítottak. 
Áprilisban összesen hat ittas 
gépjárművezetővel találkoztak 
a rendőrök.   

Április 21-én 14 órakor 
érkezett a bejelentés, hogy a 
46-os főúton Gyomaendrőd és 
Nagylapos között baleset tör-
tént. A Mezőtúr felé haladó Su-
zuki személygépkocsi vezetője 
a volán mögött elaludt, az útról 
letért, az autó több alkalommal 
átfordult a tengelye körül, majd 
az út melletti árokban kötött 
ki. A gépkocsit vezető vidéki 
hölgy egyedül utazott, és nagy 
szerencsével nyolc napon belül 
gyógyuló sérülésekkel meg-
úszta a balesetet. A gépkocsi 
minden része összetört.

Paraizs Tamás őrsparancs-
nok végül tájékoztatást adott 
egy korábbi ügy fejleményéről 
is. Tavaly júliusban a Bajcsy-
Zsilinszky utcában lévő úgy-
nevezett Volán Bisztró előtt 
többen az intézkedő rendőrökre 
támadtak, ellenük hivatalos sze-
mély elleni erőszak miatt indult 
eljárás. Ügyükben megszüle-
tett a bíróság első fokú ítélete, 
ezek közül a legsúlyosabb két 
év szabadságvesztés, öt évre 
felfüggesztve. 

Román potyautasok az InterCity WC-jében
Ki akarta venni a gépből az eljátszott pénzt

Március 29-én hajnali fél 4-kor tettek bejelentést a 
rendőrőrsre a Fő út és Pásztor János utca sarkán lévő 
Filléres Sörözőből, hogy az ott lévő játékgépet az egyik 
vendég fel akarja törni. A nagyobb összeget eljátszó férfi  
ököllel betörte a játékgép üvegborítását, majd bárszék-
kel támadt a gépnek, hogy pénzét visszaszerezze. Lopás 
kísérlete miatt indítottak eljárást ellene – tájékoztatta a 
sajtó munkatársait Paraizs Tamás őrsparancsnok. 

Diákok, fiatalok!

Április 19-én rendezték meg 
a lengyelországi Mikolajkiban 
a Latin Táncok Közép-Euró-
pa Bajnokságát. A rendezvényen 
Kovács László - Kelemen Erika, 
a Kner Tánc-sport Egyesület 
versenyzői képviselték váro-

sunkat és országunkat egyaránt. 
Remekül szerepelve a döntőbe 
kerültek, és ott a nagyon értékes 
negyedik helyezést érdemelték 
ki. E nagyszabású versenyt meg-
előző napon IDSF International 
Open Latin verseny zajlott, ahol 

szintén igen kimagasló ered-
ményt ért el Laci és Erika, hi-
szen ezen a versenyen is döntőt 
táncolhattak, és itt is a negyedik 
helyen végeztek. 

Kner Tánc-sport 
Egyesület vezetősége

Negyedikek a Közép-Európa Bajnokságon

Kovács László – Kelemen Erika párosKovács László – Kelemen Erika páros

A Sánc Röplabda Sportklub 
2000. őszén alakult meg. A ’70-
80-as években NB II-es női röp-
labda csapata volt a városnak, és 
az egykori játékosok úgy hatá-
roztak, hogy szabadidejükben, 
hetente egyszer röplabdáznak, 
tehát ők nem igazolt sportolók 
– tájékoztatta lapunkat Juhos 
Tibor, a klub tagja. 

Évente az amatőr megyei 
bajnokságban vesznek részt. 
Az első fordulót mindig 
Gyomaendrődön tartják, és 
öt-hat forduló után áprilisban 
Békéscsabán az első hat csapat 
rájátszással dönti el a végső sor-
rendet. Ez évben április 4-én 
a gyomaendrődiek a 6. helyen 
végeztek. Az elmúlt években 

értek el ennél jobb eredményt is, 
2002-ben, 2003-ban és 2005-ben 
megnyerték a bajnokságot. Ön-
magában a rutin ma már kevés 
az eredményesebb szerepléshez, 
és sajnos hiányzik az utánpótlás. 
Ezért a klub most a fi atalítást 
tűzte ki célul. Bencsik Mária, a 
klub elnöke edzői végzettséggel 
is rendelkezik.

Középiskolás lányokat várnak röplabdázni

A képen álló sor balról jobbra: Ádámné Nyemcsok Andrea, Fülöpné Papp Éva, Bencsik 
Mária, Kokauszki Jánosné, Béresné Szűcs Irén. Első sor balról jobbra: Papp Kálmánné, 
Tímárné Diós Edit, Vaszkó Csilla, Dobóné Vass Ildikó, Szendrei Dóra. A képről hiányoz-
nak: Békésiné Puskás Ildikó, Juhos Tibor, Kézi Zoltán.

A képen álló sor balról jobbra: Ádámné Nyemcsok Andrea Fülöpné Papp Éva BencsikA

A gyomaendrod.hu és a 
gyomaendrod.mconet.biz mel-
lett néhány hónapja indult egy 
magánjellegű kezdeményezés is. 
Elsősorban a város turisztikájára 
koncentrálva: a gyomaendrod.
com igényesen kivitelezett honlap-
pal csábítja hozzánk a belföldi és 
külföldi vendégeket egyaránt. A 
magyar és angol nyelven elérhető 
oldalon a város és környékének 
ismertetése, kulturális öröksége-
inek prezentálása mellett rész-
letes szállás és vendéglátóhely 
információkat is találunk, ezek 

mellett a kikapcsolódási, szóra-
kozási lehetőségek bemutatása 
sem maradhat ki. 

A helyi lakosoknak is érde-
mes rendszeresen felkeresniük 
az oldalt: ingyenes apróhirdetési 
lehetőség, részletes rendezvény-
naptár várja a látogatókat. Az 
oldal készítői – Klimó Krisz-
tián és Weigert József – egyik 
legfontosabb eredményüknek 
tartják az üzleti és céges adat-
bázist, amelyben mintegy félezer 
helyi üzlet és cég elérhetőségei 
találhatók meg. Aki esetleg ki-

maradt a webes „szakmai telefon-
könyvből”, annak mindenképp 
érdemes jelentkeznie, a megje-
lenés ingyenes. A készítők célul 
tűzték ki, hogy a jövőben kép 
és hanganyaggal jelentkeznek 
a főbb városi rendezvényekről, 
valamint az oldalt folyamatosan 
fejlesztik mind tartalmilag, mind 
esztétikailag. Amennyiben valaki 
a gyomaendrod.com profi ljába 
illeszkedő, azaz turisztikai vagy 
kulturális, a városhoz köthető té-
mában kíván írást közölni, szíve-
sen megjelentetik az oldalon. 

www.gyomaendrod.com 
Gyomaendrőd turisztikai és információs oldala

InterCity-járaton két román
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Tanfolyam időpontja: 
június 6. (szombat) 15. óra
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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 az alábbi kategóriában:

„Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” • kitüntető oklevél
Gyomaendrőd város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2009-es év elismerő okle-
veleinek kategóriáit, a javaslatok benyújtásának határidejét, az oklevelek adományozásának 
időpontját:

Oklevél megne-
vezése

Oklevélben része-
síthető személyek, 
civil szervezetek, 
intézmények köre

Javaslatok 
benyújtá-
sának ha-
tárideje

Adományo-
zásról szó-
ló döntés 
időpontja

Az oklevél ado-
mányozásának 

időpontja

„Gyomaendrőd 
Város Egészség-

ügyéért” 
kitüntető oklevél

Az egészségügyben 
dolgozó szakemberek

2009.
június 05.

2009. 
június 25.

Semmelweis Napon 
2009. augusztus 27. 
Képviselő-testületi 

ülés
További információ: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, 
Gyomaendrőd, Szabadság tér.1; Tóthné Rojík Edit, Tóth Katalin Tel: 66/386-122

Gyomaendrődön, frekventált 
helyen 110 m2-es, három szo-
bás, összközműves családi ház, 
garázzsal, gazdasági épülettel 
655 m2 telken eladó. Irányár: 8 
millió Ft. Elérhetőség: Nagy 
Edit, 30-2781-603, nagyed.it@
freemail.hu

Gyomaendrődön három 
szobás, ebédlős, főzőfülkés ház 
sok melléképülettel, kis portával 
eladó. Irányár: 15 millió forint. 
(A termálkúttól és a főtértől öt 
perces járásra.) Érdeklődni lehet: 
20/485-1675-ös telefonon.   

Gyomán, a Vásártéri lakóte-
lepen III. emeleti lakás felújított 
tetővel, felújított beltérrel kedve-
ző áron eladó. Érdeklődni lehet: 
30/299-1154-es telefonon. 

Endrődön, a Könyves utcá-
ban 2+2 szobás ház műhellyel, 
garázzsal, télikerttel, parkosított 
dupla portán eladó. Érdeklődni 
lehet a 285-860-as telefonszá-
mon. 

Dévaványán előadó 1000 
literes műanyag tartály, 200 
literes műanyag hordó és 25 
literes műanyag kanna. Ér-
deklődni lehet: 66/483-437-es 
telefonszámon. 

Eladó egy darab gép után 
való eke, egy darab női kerékpár, 

egy darab 120 literes hűtőgép, 
valamit kasza, kapa, zsákok, 
illetve háromajtós szekrény, 
két kisebb asztal, továbbá női 
bunda, szőrmés kabát, kosztüm 
és egyéb női ruhák. 
Érdeklődni lehet:
Gyomaendrőd, Hősök útja 97/1.  

(Lakossági apróhirdetésüket 
egységesen 500 forintért közöljük 
maximum 400 karakter terjedelem-
ben. Kérjük, hirdetésük szövegét és 
díját juttassák el szerkesztőségünkbe: 
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)

Apróhirdetés

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Katona József Mű-
velődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény. Engedély 
szám: 163/0613-1/2007; Felelős kiadó: dr. Szonda István. Szerkesztő: Mol-
nár Lajos. Grafi ka és nyomdai előkészítés: Kürti Csaba, (70) 275-5673, 
www.agstudio.hu; Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
Telefon/fax: (66) 581-237, elektronikus levél: hirmondo@gyomaendrod.
hu. Hirdetésszervezés: Molnár Lajos, telefon: (30) 561-47-71.Terjeszti: Fa-
zekas Jánosné vállalkozó, telefon: (30) 481-52-32.

A projekt általános célja a 
hátrányokkal küzdő gyerme-
kek integrációjának elősegí-
tése a sikeres iskolai karrier 
érdekében iskolarendszeren 
kívüli programok segítségé-
vel. A szülői kompetenciák 
megerősítése, különböző csa-
ládi problémák megoldásában 
segítség nyújtása.

Közvetlen célcsoport a 
gyermekjóléti szolgálat kli-
enskörébe tartozó 45 fő, 10-15 
éves gyermek és családja. Heti 
kétszer két órában a következő 
tevékenységeket nyújtjuk a 
gyermekeknek: 

tehetséggondozás, cso- 
portvezető: Benéné Rojik 
Gabriella,
felzárkóztatás-fejlesztés,  
csoportvezetők: Czikkely 
Erika, Tokainé Tímár 
Csilla,
énfi lm készítés, csoport- 
vezető: Molnárné Pésó 
Irma,
drámapedagógia, csoport- 
vezető: Kónyáné Jakab 
Ida.

Lehetőség nyílik szoron-
gáscsökkentő csoport indí-
tására is, Hanyecz Lászlóné 
pszichológus vezetésével.

A programot táborral 
nyitjuk 2009. augusztusában, 
így a gyermekek megismerik 
egymást, és csoportot alkot-
nak. Akik egy csoportban 
lesznek, egy táborba kerül-
nek. Cél a szabadidő hasznos 

eltöltése, ismerkedés. A tábor 
ideje alatt már elkezdődnek 
a foglalkozások. A program 
végén, 2010. júliusában záró 
tábort tartunk.

Mi az, amit a szülőknek 
nyújtunk? Két alkalommal 
fórumot és három alkalom-
mal tájékoztatást szervezünk, 
valamint folyamatos család-
konzultációs lehetőséget biz-
tosítunk, ezáltal támogatva 
őket szülői szerepeikben. A 
szülői fórumon ismert szak-
ember tart előadást, a részt-
vevők kérdéseket tehetnek fel, 
így fórumszerű beszélgetés 
alakul ki. A szülői tájékoz-
tatás olyan egyéni informá-
ció nyújtás, ahol részt vesz a 
gyermek, a szülei, a család-
gondozó és a csoportvezető. 
A fent említett tevékenységek 
mellett 2010. júniusában csa-
ládi napot szervezünk, ezzel 
is tovább erősítve a családi 
kohéziót. 

Április hónapban a gyer-
mekek toborzása megtörtént. 
Május, június hónapban a ki-
választott gyermekek tesztet 
töltenek ki, mellyel szakem-
berek segítségével megálla-
pítható, hogy a gyermek a 
tehetséggondozó vagy felzár-
kóztató-fejlesztő csoportba 
kerüljön. A későbbiekben fo-
lyamatos tájékoztatást adunk 
a „Vackor programról”.

Béni Hella
projektmenedzser

A Térségi Humánsegítő Szolgálat a sikeresebb iskolai 
karrier érdekében iskolarendszeren kívüli, komplex szol-
gáltatást nyújt a 2009/2010-es tanévben. A programban 
45 gyermek vesz részt, őket a gyermekjóléti szolgálat 
gondozza.

A sikeresebb iskolai karrierért
Vackor-program a TÁMOP keretében 

FELHÍVÁS !
ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, HOGY A

2009/2010-ES TANÉVRE BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁST
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK RÉSZÉRE

2009. május 01. napjától 2009. május 31. 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: KIS ÉVA FŐTANÁCSOS 
(POLGÁRMESTERI HIVATAL, HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY 

GYOMAENDRŐD, SZABADSÁG TÉR 1. TEL.: 66/386-122/141)

Várfi  András s. k.
polgármester

A ház körüli szerves anyagokból – falevél 
ágnyesedék, gally, megunt szobanövény, vi-
rág, lenyírt fű, konyhai hulladék – komposztot 
készíthetünk. A hulladékból jó minőségű 
virágföld, tápanyagban gazdag táptalaj lesz 
rövid idő alatt. Az érési idő a komposztá-
landó mennyiségtől és minőségtől függöm 
egy-két év. A komposztálóban elhelyezett 
növényi hulladék érése közben nem keletkezik 
kellemetlen szag, ha a megfelelő előírások 
szerint készítjük és kezeljük azt. Elhelye-
zése árnyékos, félreeső helyre történjen. A 
növények aprítása, darabolása a lehetőség 
szerint minél kisebb legyen. Rétegenként 
15-20 cm növény, erre szórjunk vékony ré-
tegben nitrogén tartalmú műtrágyát, majd 
alaposan nedvesítsük be. A rétegzés végén 
20 centiméter földdel takarjuk be a tetejét, 

és mindig tartsuk nedvesen. A többlet vizet a komposztáló alján lévő 5-8 centiméteres 
hézag elvezeti. A megfelelő oxigén ellátást az oldalakon kialakított levegőző nyílásokon 
kell biztosítani. A kész anyag morzsalékos, egynemű, nedves sötétbarna színű. 

A fenti leírást otthon a kertben, esetleg a lakótelepeken költségtakarékos megoldásként 
alkalmazhatjuk. Másik lehetőség az, hogy a keletkezett zöldhulladékot a szolgáltatóval 
elszállíttatjuk az érvényes, mindig változó díj megfi zetésével. Jogszabályba ütköző, ha nyílt 
téren elégetjük, vagy illegálisan közterületre kihelyezzük a zöldhulladékot. Mindkét esetben 
bírságot kell fi zetnünk, ha tetten érnek. A környezetünket pedig romboljuk, károsítjuk vele. 
Törekedjünk az olcsó és környezetkímélő megoldások alkalmazására. 

Zöldhulladék kezelése otthon

Felhívom a Tisztelt Gaz-
dálkodók fi gyelmét, hogy a 
2009. évi Egységes Területala-
pú Támogatás igénylés végső 
beadási határideje 2009. május 
15. Kérek minden gazdálko-
dót, amennyiben támogatást 
igényel, és az igényléshez se-
gítséget kér, mielőbb keresse 
fel a falugazdászt. Az időpont 
elmulasztása a támogatás ösz-
szegének csökkentését, illetve 
megvonását eredményezi.

Ügyfélfogadás:
Hétfő – péntek: 0800- 1600

Hétvégén: igény szerint
Érdeklődni a 06-20/241-18-48 
telefonszámon.

A támogatás igénylés el-
készítéséhez szükség van a 
következőkre: két tanú neve 
és címe a meghatalmazáshoz, 
személyi igazolvány, lakcím-
kártya, adóazonosító jel, ős-
termelői adószám, helyrajzi 
szám, blokkazonosító, saját 
névre szóló bankszámlaszám, 
bankszámlaszerződés vagy 
bankszámla kivonat, a 2008. 
évi területalapú támogatási 
kérelem igénylés másolata, 
továbbá a gazdálkodó legyen 
tisztába a táblák hasznosítási 
kultúráival.

Hoffman József
falugazdász

Gazdálkodók, fi gyelem! Árverés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghirdeti bontásra 

nyílt árverésen a tulajdonában lévő 
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 3. szám alatt lévő

 88 m2 hasznos alapterületű tégla falazatú lakóház ingatlant. 

Az árverés időpontja: 
2009. május 22. de. 1000 óra. 

Az árveréssel kapcsolatos további információk a Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán Csényi 
István ügyintézőnél kérhető. Telefon: 386 – 122/133 mellék. 
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Kihívás Napja Gyulay Zsolttal
Az elmúlt két évhez hasonlóan városunkban az idén is meg-

rendezik a Kihívás Napját, a lebonyolításai rendszere hasonló 
lesz, mint korábban. Május 20-án, szerdán a nap sztárvendége 
Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, többszörös 
olimpiai és világbajnok kajakozó lesz. 
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Hirdetés

valasztas2009.fidesz.hu

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
A VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

és a 
GYOMAENDRŐDI ZENEBARÁTOK KAMARAKÓRUS

tisztelettel meghívja Önt és barátait a 
2009. május 31-én (vasárnap) 10 órakor kezdődő

HŐSÖK NAPI ÜNNEPSÉGRE
Helyszín:

Gyomaendrőd, Hősök tere

P r o g r a m :
10 órakor mise a hősökért a Szent Imre Katolikus Templomban ,

11 órakor ünnepi megemlékezés koszorúzás és a hála virágainak elhelyezése
az emlékműveknél. 

Ünnepi beszédet mond: 
Domokos László, 

Gyomaendrőd országgyűlési képviselője, 
a Békés Megyei Közgyűlés elnöke

A Hősök Napján az első, a második világháborúra 
és az 1956-os forradalom áldozataira emlékezünk.

Vár a nyár! www.fi bernet.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 1280

Az akció 2009. 05. 04-től visszavonásig érvényes a FiberNet Zrt. szolgáltatási területein, amennyiben a kívánt szolgáltatás külön beruházás 
nélkül biztosítható. Új előfizető esetén az aktiválási díj 3 990 Ft. Online vagy telefonos jelentkezés esetén az előfizető aktiválási díj 0 Ft. A 
díjak 20% ÁFA-t tartalmaznak. Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, bővebb információ a feltüntetett elérhetőségeinken.

Mini internet csomag

2 790 Ft/hó
Letöltési sebesség 512 Kbit/s (garantált 128 Kbit/s)
Feltöltési sebesség 96 Kbit/s (garantált 32 Kbit/s)

Az ajánlat 2010.08.31-ig tartó hűségnyilatkozat vállalása 
mellett, kábeltévé előfi zetés esetén érvényes.

Ügyfélszolgálat: 7800 Siklós, Felszabadulás u. 63/b.
Az Ön üzletkötője: Gubucz Tamás, Tel: (70) 944 9279 
Viszonteladó: Magus Comp, Fő u. 230,, Tel: (66) 581 610

Váltson ADSL-ről kábel internetre 
és fi zessen kevesebbet!


