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A gyomaendrődi Tourin-
form-iroda munkatársai február 
26. ás március 1. között részt 
vettek Budapesten a Hungexpo 
területén megrendezett Utazás 
Kiállításon. A város tavaly Bé-
kés megye standján mutatkozott 
be, idén pedig a Dél-alföldi 
Regionális Marketingigazga-
tóság területén állított ki, mi-
ként a megye több települése 
is. Erre az alkalomra elkészült 
az új 32 oldalas magyar, an-
gol és német nyelvű kiadvány, 
amely számba veszi a város 
értékeit a múzeumoktól kezd-
ve a Csejt-pusztai ősgyepig. 
A kiadványból az érdeklődő 
megismerheti a város műem-
lékeit, szabad strandjait, idei 
rendezvényeit, táncegyütteseit, 
természeti értékeit, holtágait, 
vadásztársaságait, éttermeit, 
szálláshelyeit, és természetesen 
nem maradhat ki belőle a Liget 
Fürdő sem. A kiadványban két 
térkép is található, az egyik a 
belvárost ábrázolja, a másikon 
a holtágak is láthatók.  

Gyomaendrőd március 19. és 
22. között a FEHOVA-n, a fegy-
ver, horgászat és vadászat kiál-
lításon is képviselteti magát. Az 
elmúlt évben a város turisztikai 
prospektusait a megye standján 
találhatták meg az érdeklődők, 
ez évben a Tourinform-iroda 
munkatársai személyesen is ott 
lesznek a rendezvényen. 

Hapák Attila, a kivitele-
ző SK-2008. Konzorcium 
főépítésvezetője elmond-
ta, hogy a konzorciumot 
két cég: Strabag Zrt. és a 
Közgép Zrt. alkotta. A be-
ruházóval, a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt-vel 
tavaly októberben kötötték 

meg a szerződést. Jelenleg 
a kiviteli tervek készülnek. 
A híd szerkezete alulról és 
felülről is felújításra szorul. 
A híd hossza 124 méter, ez a 
felújítás során nem változik. 
A hídon a közút szélessége 
jelenleg 6,5 méter, ezt 8,5 
méterre bővítik, és még eh-

hez jön hozzá mindkét oldalt 
a 2,65 méteres kerékpárút. 
A kerékpárosok biztonsága 
érdekében ennek megépítését 
a város kezdeményezte.

A főépítésvezető szólt ar-
ról, az ütemezés szerint ez év 
áprilisára a terveket sikerül 
a hatóságokkal jóváhagyatni. 
Május közepén-július elején 
kiépítik a forgalom ideiglenes 
átvezetésére szolgáló bárka-
hidat.

(Folytatás a 3. oldalon) 

Szélesebb lesz a megújult endrődi híd
A város kérésére a kerékpárút is megépül rajta

Jövő szeptemberre megújul az endrődi Körös-híd, a 
mostaninál szélesebb lesz, közvilágítást kap, és a város 
kérésére a kerékpárutat is kiépítik rajta – tudhatták 
meg február 19-én az Endrődi Közösségi Házban meg-
tartott lakossági fórum résztvevői.

A költségvetési terv ké-
szítése során arra töreked-
tek, azt úgy állítsák össze, 
hogy a meglévő pénzügyi 
források fedezzék a műkö-
dési kiadásokat, ezt a célt 
sikerült is elérniük. Ezt kö-
vetően igyekeztek azokat a 
fejlesztéseket, felújításokat 
beépíteni a költségvetésbe, 
amelyről az önkormányzat 
már döntött, illetve vala-
melyik képviselő testületi 
vagy bizottsági üléseken 

felvetette. A fejlesztések 
közül elsőbbséget élveztek 
azok, amelyekre pályázat-
tal támogatáshoz juthat az 
önkormányzat. 

Az elmúlt évhez képest 
Gyomaendrődön is csökkent 
az állami támogatás, ennek 
elsődleges oka a már emlí-
tett 13. havi juttatás meg-
szüntetése, a bérre kapott 
normatíva az idén ezt már 
nem tartalmazza.

(Folytatás a 3. oldalon)

A támogatás csökkent,
a fejlesztéseket folytatják
Az idei költségvetés főösszege 4 milliárd 121 millió 

451 ezer forint, tavaly ez 4 milliárd 211 millió 450 ezer 
forintot tett ki, ez a csökkenés elsősorban azzal magya-
rázható, hogy az idei költségvetés nem tartalmazza a 
közszférában dolgozók 13. havi bérét. Az új költségvetésről 
Szilágyiné Bácsi Gabriellától, a polgármesteri hivatal 
pénzügyi osztályvezetőjétől kértünk tájékoztatást.   

Dr. Kulcsár László, a 
Békés Megyei Gazdakörök 
Szövetsége elnöke hangsú-
lyozta, a politika szereplői 
képesek elfeledkezni a magyar 
vidékről, ezért jól döntött a 

Magyar Gazdakörök és Gaz-
daszövetkezetek Szövetsége 
(MAGOSZ) 2006-ban, amikor 
csatlakozott a Fidesz – Ma-
gyar Polgári Szövetséghez.

(Folytatás a 3. oldalon)

A gazdáknak nincs 
pénzük tavaszi munkákra

A gazdáknak nincs pénzük a mezőgazdasági év kez-
detére, késik az uniós területalapú támogatások és a 
hazai források kifi zetése, banki hitelt pedig nem kapnak 
– hangsúlyozta február 5-én Jakab István, a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke 
Gyomaendrődön a Békés Megyei Gazdakörök Szövetsége 
széles nyilvánosság előtt megtartott elnökségi ülésén. 

A látványterv alapján így néz majd ki a felújított endrődi híd, tervező a Speciálterv Kft. 

Ha nem tudsz neki ellenállni, vásárold meg most Nokia 5310 készüléked,

aktiváld hozzá a Domino Aktív díjcsomagot

és 1 000 SMS-t küldhetsz díjmentesen hálózaton belül.

A díjcsomag időszaki díja 450 Ft (30 napra)
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2 Közélet

Fő téma: 
költségvetés és munkahelyteremtésPortréfilm 

Kállai Ferencről

Gyógyfürdő 
lesz?

Nem lesz 
kukaerdő

A febuár 23-án megtar-
tott képviselő-testületi ülés 
fő témája az önkormány-
zat idei költségvetése volt. 
A napirendi pont tárgyalá-
sa során kitűnt, hogy a kép-
viselők egy része – a város 
népességmegtartása érde-
kében – az erőteljesebb fej-
lesztést szorgalmazza, má-
sik része óvatosabb, na-
gyobb hangsúlyt fektet a 
biztonságra, a költségvetés 
egyensúlyára. 

Végül kompomisszumok 
révén sikerült megegyezni-
ük. Ennek eredményeként 
a város a Gyomaszolg. Kft. 
révén ipari csarnok építésé-
re pályázhat, ez 300 milliós 
beruházás lenne. Továbbá a 
gazdsági válság közepette az 
önkormányzat a 30 milliós 
vállalkozásfejlesztési alapot 
hoz létre, öszegéből adódóan 
ez nem más, mint egy gesz-
tus a nehéz helyzetbe került 
vállalkozók számára.  

A költségvetési tervezett vi-
tára bocsátásakor Várfi  András 
polgármester javasolta, hogy 
a tervezés során korábban el-
vetett 500 milliós beruházást 
igénylő ipari csarnok helyett 
kisebbre pályázzanak, amely 
csak 300 millió forintba ke-
rülne. Ehhez ötven százalékos 
támogatás nyerhető el, az ösz-
szeg másik ötven százalékát 
kell önerőként a városnak 
biztosítania. 

Vass Ignác, a pénzügyi és 
gazdasági bizottság elnöke fel-
hívta a fi gyelmet, hogy az idei 
költségvetés tervezése során 
valamennyi intézménynél erős 
megszorítást alkalmaztak, 
már-már annyira, hogy nem 
biztos, hogy valamennyien 
képesek lesznek teljesíte-
ni az elvárásokat. További 
pénzügyi szigorítás már a 
működésük rovására men-
ne, például az iskoláknál. A 
bizottság elnöke szólt arról, a 
Térségi Gondozási Központ a 
konyhája bővítésével szeretné 
megoldani a vállalkozásban 
lévő óvodák étkeztetését, a fej-
lesztésre korábban tervezett 5 
millió forint növelését kérik 
10 millióval. Ha több adagot 
főznek, nyilván csökken a faj-
lagos költség, ezzel csökkenne 

az önkormányzati támogatási 
igényük is, ezzel évente 5 mil-
lió forintot lehetne megtaka-
rítani. Bizottságuk javasolta a 
konyha 500 adagosról 800 való 
bővítését. Vass Ignác az ipari 
csarnok építéséről az egyéni 
véleményét kifejtve elmond-
ta, az önkormányzatnak ezzel 
most nem kellene foglalkoznia, 
a mostani gazdasági válságban 
minimális esélyt lát új mun-
kahelyek létrehozására. 

Szabó Balázsné, az ügy-
rendi, oktatási, kulturális, ki-
sebbségi és esélyegyenlőségi 
bizottság elnöke az ipari csar-
nokról kifejtette, találkozott 
olyan vállalkozóval, aki nem 
rendelkezik megfelelő infrast-
ruktúrával, és keresi azt. Ha az 
ipari csarnok mellé megépülne 
az inkubátorház is, az további 
segítséget jelentene a vállal-
kozóknak, ott elintézhetnék 
adminisztratív ügyeiket. Az 
ipari csarnok mellett támogatja 
a vállalkozásfejlesztési alap lét-
rehozását is, mert az segítheti 
a munkahelyek megőrzését, 
újak létrehozását. 

Hangya Lajosné, a humán-
politikai bizottság elnöke, ag-
godalmát fejezte ki, hogy a 
tervezett 424 millió forintos 
fejlesztési hiány kezelhető-e, 

és arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy az önkormányzatnak át-
gondoltan kell fejlesztenie. Illés 
János képviselő hangoztatta, 
hogy a költségvetési főösszeg 
tíz százalékának megfelelő 
kockázatot vállalhatnak, és 
támogatja a 30 millió fo-
rintos vállalkozásfejlesztési 
alap létrehozását, vélemény 
eszerint a vállalkozók élni 
fognak vele.

Dr. Csorba Csaba jegyző 
arról tájékoztatta a képvise-
lőket, hogy az ipari csarnok 
építésére a Gyomaszolg Kft. 
nyújtaná be a pályázatot, az 
ahhoz szükséges ötven száza-
lékos önerőt az önkormányzat 
tulajdonosi hitel formájában 
adná át a cégnek. 

Végül a képviselők túlnyo-
mó többsége megszavazta a 
gondozási központ 15 milliós 
konyhafejlesztését és az ipari 
csarnok építését ötven száza-
lékos pályázati támogatással. 
Így a város költségvetése 4 
milliárd 121 millió 451 ezer 
forintos főösszeggel – és az 
ipari csarnok építésére szánt 
150 millió forintos önerővel 
együtt – 574 milliós fejlesztési 
hitelt tartalmaz, ezt az össze-
get csak nyertes pályázatok 
esetén használják fel, fedeze-
te pedig a tavaly kibocsátott 
kötvény. A költségvetés még 
tartalmaz 54 millió forintos 
hitelfelvételt is, arra az esetre, 
ha a hulladéklerakóval kap-
csolatos pert elbukná az ön-
kormányzat. 

Ipari csarnok építésére pályáznak, 
és fejlesztik a gondozási központ konyháját

Komoly, közel két órás vita után fogadta el a testület 
a város idei költségvetését, ugyanakkor a képviselők a 
vitában hangsúlyozták a kompromisszum szükséges-
ségét, hiszen a költségvetési rendelet megalkotásához 
minősített, azaz kétharmados többség szükséges. Végül 
az egyesség megszületett, a város idei költségvetését 14 
igen és három nem szavazattal fogadta el a testület.

A Határ Győző Városi 
Könyvtár 1810 beiratkozott 
olvasóval rendelkezik, tavaly 
több mint 14 ezer alkalommal 
keresték fel az intézményt. Az 
Internetet 2539-szer használ-
ták – tudhatták meg a képvi-
selők Dinyáné Bánfi  Ibolya 
írásos beszámolójából.  

Megállapítható, hogy a 
gyomai könyvtárban a beirat-
kozott olvasók száma 642-vel 
növekedett. Az endrődi részen 
csökkenést tapasztaltak, való-
színűleg a népesség fogyása 
miatt. Állománygyarapításra 
2008-ban jelentős összeget 
fordított a könyvtár, 2 ezer 
303 dokumentumot vásárolt. 
Az állománygyarapításra for-

dított összeg nettó 2,9 millió 
forintot tett ki. Ebből 2 ezer 
289 könyvet, 14 DVD-t, il-
letve folyóiratokat vettek. A 
nagy mennyiségű beszerzést 
az tette lehetővé, hogy új be-
szállítói partnerekkel kötöt-
tek szerződést, így legalább 
harminc százalékos enged-
ménnyel vásárol a könyvtár. 
A két könyvtárba összesen 
111 féle folyóirat jár, ezeknek 
rendszeres olvasói tábora van 
mind a két helyen. 

Személyes meggyőzés-
sel sikerült elérni, hogy a 
gyomai részen is elkezdtek 
járni a könyvtárba az isko-
lások. A folyamatnak még 
nagyon az elején tartanak, 
de hálásak azoknak a peda-

gógusoknak, akik a könyv, 
az olvasás megszerettetése, 
és az olvasás megtanításában 
közös felelősséget vállaltak 
a könyvtárral. A Kis Bálint 
Általános Iskola alsó tagoza-
tának tanulóit folyamatosan 
hozzák el a tanítók, beiratkoz-
nak, és könyvet kölcsönöznek. 
A Szent Gellért Iskola tanulói 
nagyobb számban használják 
az endrődi könyvtárat, de ott 
is jelentősen alatta marad a 
létszám az elvárhatónak. A 
Rózsahegyi Iskola könyvtár-
használatára jellemző, hogy 
a pedagógusok egy része 
elkötelezetten megtartja a 
könyvtári órákat, illetve olyan 
feladatokat adnak, amellyel 
használtatják a könyvtárat. 

A gyomai részen több a könyvtárhasználó

A gyomai városrészen is kezdenek könyvtárba járni a gyerekek.

A IV. Gyomaendrődiek Vi-
lágtalálkozója keretében már-
cius 14-én 17 órától a Katona 
József Művelődési Központ-
ban mutatják be Sághy Gyula 
portréfi lmjét Kállai Ferencről 
A Nemzet Színésze címmel. 
Az alkotás elkészítését az ön-
kormányzat civil alapja támo-
gatta, a rendező a képviselők 
előtt számolt be a fi lm készült-
ségi fokáról.

Sághy Gyula az ülésen ki-
fejtette, a közel száz perces fi lm 
három fő részből áll: Kállai Fe-
renc személyes vallomásából, 
ezt még tavaly nyáron vették 
föl, valamint színházhoz köt-
hető neves személyiségek visz-
szaemlékezéseiből, illetve a 
neves színész alakításaiból is 
lesz egy-egy bejátszás. Sághy 
Gyula szerint a fi lm készültsé-
gi foka nyolcvan százalékos, az 
ünnepségre elkészül vele. 

Az önkormányzat hoz-
zájárult a Gyomaendrődi 
Liget Fürdő gyógyfürdővé 
minősítéséhez. A fürdő vizét 
már 1963-ban gyógyvízzé 
nyilvánították, a gyógyfür-
dővé nyilvánítás az intéz-
mény felülvizsgálatát jelenti. 
A gyógyfürdővé nyilvánítás 
egyrészt egyfajta rangot je-
lent, másrészt a gyógyfürdők 
gyógyászati szolgáltatására 
magasabb térítést nyújt az 
Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár. 

A társasházban élőket is 
ugyanaz a kötelezettség terhe-
li, mint a kertes házak tulajdo-
nosait. A négy gyomaendrődi 
lakótelepen eddig általában a 
társasház közös képviselője 
szerződött a hulladékszállí-
tásról a Gyomaközszolg Kft-
vel. A szerződésben szereplő 
kukák száma rendszerint 
elmarad a lakótelepi lakások 
számától. Így lakótelepeken 
nem valósul meg az az alap-
elv, hogy egy lakáshoz egy 
szerződés tartozik. 

Czibulka György képviselő 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy 
a lakótelepeken élők nem tud-
ják hol tárolni az edényeket, 
ha valamennyi lakást kötelez-
nek arra, hogy rendelkezzen 
vele, akkor a bölcsőde környé-
ke kukaerdővé válik. 

Dr. Csorba Csaba jegyző 
elmondta, a képviselő-testü-
let határozott arról, hogy a 
Gyomaközszolg Kft. vizsgálja 
meg, miként csökkenthető az 
önkormányzat hozzájárulása 
a szemétszállításhoz. 

Izsó Csaba, a városfenn-
tartó, környezetvédelmi és 
mezőgazdasági bizottság el-
nöke kifejtette, nem lakáson-
ként egy-egy kukába kívánják 
gyűjtetni a hulladékot, hanem 
valamennyi lépcsőházi közös-
ség kapna egy konténert, ezt a 
lakosok nyithatnák, zárhatnák. 
Így nem alakul ki kukaerdő a 
lakótelepek környékén. 

Gyomaendrőd kedve-
ző területi adottságokkal 
rendelkezik, a településren-
dezési terv felülvizsgálata 
során ezt az adottságot kell 
minél jobban kihasznál-
nunk – hangsúlyozta Izsó 
Csaba.

A városfenntartó, környe-
zetvédelmi és mezőgazdasági 
bizottság elnöke kifejtette, 
a terv felülvizsgálatára az 
önkormányzat – nyílt köz-
beszerzési eljárás után – 
szerződést kötött a VÁTI 
Városépítési Kft-vel, de 
ennek elkészítésében javas-
lataikkal a képviselőknek is 
aktív feladatot kell vállalni-
uk, hogy az elkészült új terv a 
város fejlesztésében hosszabb 
távon iránymutató legyen. A 
konkrétumokról elmondta, 
a fürdő környékét a ligettel, 
a sportpályával, illetve az 
ifjúsági tárbor és a Hármas-
Körös gátja közötti terület-
tel komplex egységként kell 

kezelni. Felülvizsgálandó a 
Fáy utca végén lévő belterület 
jelenleg mezőgazdasági kis-
kertes övezete, a Hantos kerti 
körgát és a Körösi Csoma 
utcai lakóingatlanok közötti 
terület, a Hantoskerti kör-
gátra futó Pocoskerti terü-
let besorolása. Szükséges az 
ipari park bővítése, ez déli és 
nyugati irányban lehetséges. 
Felülvizsgálatra szorul a két 
városrész közötti terület is a 
Fűzfászugi holtággal együtt, 
ugyanez indokolt az Orgona 
utcától délre eső területre és a 
Sóczózugi holtág feletti úgy-
nevezett spárga földre is. To-
vábbá megvizsgálandó, hogy 
a hulladékkezelő védőterülete 
csökkenthető-e. 

Dr. Csorba Csaba jegyző 
arról szólt, hogy ezek a ja-
vaslatoknak csak egy része. 
A településrendezési tervről 
célszerű több közmeghallgatást 
tartani, és az csak széles körű 
szakhatósági egyeztetés után 
kerülhet ismét a testület elé.    

Készül a település-
rendezési terv

Az önkormányzat ez év 
március 1-től 2014. február 
28-ig Kolohné Pelyva Edit-
tel köt bérleti szerződést a 
vásár- és piacrendezésre, 
illetve a mérlegelésre. Ezt 
a tevékenységet Markt Platz 
Egyéni Cég néven koráb-
ban is Kolohné Pelyva Edit 
végezte. 

Mivel az önkormányzat 
első, november 28. határidőre 
kiírt pályázata eredményte-
lennek bizonyult, ezért janu-
ár 30-ra új pályázatot írt ki. 
Határidőre két dokumentum 
érkezett be, Kolohné Pelyva 
Edittől Gyomaendrődről és a 
szintén helybeli Best-Drink 

Kft-től. Az előkészítő mun-
kacsoport a Best-Drink Kft. 
pályázatát érvénytelennek ta-
lálta, mert nem nyújtott be 
igazolást arról, hogy köztar-
tozása nincs. A január 22-
én alakult társaság ezt nem 
tartotta indokoltnak, de az 
APEH Békéscsabai Kiren-
deltségének tájékoztatása 
szerint ennek nem volt aka-
dálya. Annak ellenére, hogy 
a pályázati kiírásra csupán 
egy érvényes ajánlat érkezett, 
az előkészítő munkacsoport 
mindkét pályázatot értékel-
te, és a bírálati szempontok 
szerint a Best-Drink Kft. 
677, Kolohné Pelyva Edit 
900 pontot ért el.    

Maradt a piacüzemeltető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete pályázatot hirdet a Katona József 
Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörté-
neti Gyűjtemény, intézményének megbízott vezetői 
álláshelyére.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. március 25.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető az Ok-
tatási és Kulturális közlöny 2009. évi 4. számában, 
Gyomaendrőd Város www.gyomaendrod.hu, vala-
mint a Kormányzati Személyügyi Központ www.
kszk.gov.hu honlapon.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Jakab István kifejtette, ma 

már kevesebb tejet terme-
lünk, mint amennyi a hazai 
fogyasztásunk, nagy meny-
nyiségben jön be külföldről. 
A kormány eltűri, hogy az 
Európai Unióban interven-
ciós készletre támogatással 
felvásárolt tejport hozzák be a 
multik, a feldolgozó üzemeik-
ben ehhez növényi zsiradékot 
és emulgeálószert tesznek, 
és tejként ezzel a folyadék-
kal árasztják el az üzleteket. 
A MAGOSZ ezt már nem 
nézhette tétlenül , elkezdte a 
tej közvetlen értékesítését. A 
tejadagoló automatákat visz-
nek az üzletekbe, és ott 180 
forintért teljes értékű tejhez 
juthatnak a vásárlók.

– A kormány december 
1-től kifi zethette volna az 
uniós területalapú támoga-
tásokat, de nem tette. Ezeket a 
forrásokat az állam használja. 
A nemzeti forrás kifi zetését 
még meg sem kezdték – fo-
galmazott Jakab István.  

A MAGOSZ elnöke szerint 
2009 sem lesz könnyű év. 
Ez évre a támogatások 19 
százalékát akarja elvonni a 
kormány a mezőgazdaságtól, 
ezt a MAGOSZ nem fogadja 

el. Az unió többi tagállama 
sem csökkenti a gazdák tá-
mogatását, ha ezt a kormány 
mégis meglépné, a magyar 
gazdák versenyhátrányba 
kerülnének.  

A rendezvényen részt vett 
Várfi  András polgármester, 
ő arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy a belvíz program kap-

csán a perecesi és a keselyősi 
részen 3600 hektár öntözé-
sére nyílna lehetőség. Az 
erről szóló dokumentumot 
elküldte Domokos Lászlónak, 
a város országgyűlési kép-
viselőjének. Most lehetőség 
lenne rá, hogy a város gazdái 
viszonylag kedvezményes 
áron jussanak jó minőségű 

öntözővízhez. Ezt a Hár-
mas-Körösből emelnék át a 
fűzfászugi holtágba, és innen 
jutna tovább a perecesi és a 
keselyősi határba. A tervek 
szerint a főművek állami fi -
nanszírozásból valósulnának 
meg, és az ebből való elága-
zásokat kellene megépíteniük 
a gazdáknak. 

A gazdáknak nincs pénzük a tavaszi munkákra
A multik tejporosa tejet hoznak forgalomba

Jakab István (középen) már többször ellátogatott Gyomaendrődre, mellette dr. Kulcsár 
László és Várfi  András.

(Folytatás az 1. oldalról)
A bontást, a gyártást és 

a kivitelezést ez év nyarán 
kezdik el.  A jelenlegi hídon 
nincs a közvilágítás, de az 
új hídon ez is lesz. A terve-
ik szerint 2010. szeptember 
1-re be is fejezik a munkákat. 
Közbeeső dátumként 2009. 
december elején legalább egy 
sávon szeretnék megnyitni 
a hídon a közúti forgalmat. 
A meder fölötti rész acél-
szerkezetű lesz, és fölötte 
egy ív húzódik majd, ennek 
színe még kérdéses. A híd a 
város díszévé válhat.

Hapák Attila szólt arról, az 
ideiglenes a forgalmat úgyne-
vezett bárka hídra terelik. Ez 
tíz méter széles és negyven 
méter hosszú, továbbá ehhez 
még húsz méter hosszú, négy 
és fél méter széles rámpa 
csatlakozik. A munkálatok 
le fogják lassítania forgal-
mat, az építés ideje alatt a 
közlekedők kisebb várakozási 
időre számíthatnak. 

A legtöbb lakossági kérdés 
a kerékpárútra vonatkozott. 
Felvetették azt, ha a híd-
ról leérkezve a biciklisek 
a kerékpárútról a közútra 

hajtanak, ez nagyon bal-
esetveszélyes lesz. Cserkúti 
András, a beruházó Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
projektvezetője válaszában 
elmondta, hogy míg a hídhoz 
vezető kerékpárút csatlako-
zása nem készül el, addig 
a hídon lévő kerékpárutat 
nem nyitják meg a bicikli-
sek előtt. A kiszélesített híd 
szélében az autósok mellett 
kerékpárosok elférnek. Egy 
kérdésre válaszolva Hapák 
Attila megemlítette, hogy a 
kivitelezésbe készek bevonni 
azokat a helyi vállalkozá-

sokat, amelyek bizonyítják 
szakértelműket és műszaki 
felkészültségüket. 

Várfi  András polgármester 
kifejtette, a híd felújításának 
tervezése 2004-ben kezdő-
dött el, az akkori képvise-
lő-testület nem kérte, hogy 
kerékpárút is legyen rajta. 
A jelenlegi önkormányzat-
nak ezt sikerült elérnie, és 
most ennek örüljünk. Ez az 
első lépés a kerékpárosok 
biztonsága érdekében, az 
ide csatlakozó kerékpárút 
megépítése a város követ-
kező feladata lesz. 

A megújult endrődi híd szélesebb lesz és kivilágítják
A város kérésére a kerékpárút is megépül rajta

(Folytatás az 1. oldalról)
Emellett az állami normatíva 

csökkenéséhez hozzájárul az 
is, hogy az iskolákban egyre 
kevesebb a gyerek, illetve a gon-
dozási központban is csökkent 
az ellátottak száma, továbbá né-
hány szakfeladatra ez évben már 
nem jár alap normatíva, hanem 
az intézménynek pályáznia kell 
rá, ilyen például a támogató szol-
gálat. Miként korábban, ezek 
az állami normatívák az idén 
sem fedezik a működés teljes 
költségeit. Az oktatási intéz-
ményeknél az önkormányzati 
kiegészítő támogatás aránya a 
tavalyi 33,27 százalékról az idén 
34,92 százalékra emelkedett. Az 
állam elrendeli a feladat köte-
lező ellátását, de annak teljes 
fi nanszírozásáról nem gondos-
kodik. Az megállapítható, hogy 
a két művészetoktatási intéz-
mény tavalyi összevonásának 
meglátszik az eredménye, az 
új intézmény minimális önkor-
mányzati kiegészítő támogatást 
igényel. 

A fejlesztési elképzeléseket a 
testület február 12-én megtartott 
rendkívüli ülésén vetette össze 
az anyagi lehetőségekkel. Ez 
alapján úgy döntöttek, hogy ez 
évben elhalasztják az endrődi 
vásártér leburkolását. Az bizo-
nyos, hogy a város folytatja a 
megkezdett belvízprogramot, 
és jelentős összeget terveztek 
utak, kerékpárutak, parkolók 
építésére és felújítására, ezeket 
részben pályázati támogatásból 
valósítják meg, illetve az utak 
építésében számítanak a lakos-
ság hozzájárulására is. 

A testület tartalékot képzett 
pályázati önerőre, tehát ezt nyer-
tes pályázatok megvalósítására 
használják föl. Az önkormányzat 
pályázik a Fő úton kerékpárút 
építésére, a polgármesteri hiva-
tal szervezetfejlesztésére, autó-
busz megállók építésére, városi 
örökség megőrzése keretében a 
gimnázium és a polgármesteri 
hivatal épületének felújítására. 
Tavaly adták be a pályázatot a 
magtárlaposi épület rekonstruk-

ciójára, a fogyatékosok nappali 
ellátását szeretnék ott megolda-
ni. A város szeretne pályázni 
a sportcsarnok felújítására, a 
Katona József Művelődési Köz-
pont épületének átalakítására, 
a Kis Bálint Általános Iskola 
főúti épületének rekonstruk-
ciójára.

Gyomaendrődön már hosz-
szú évek óta gyakorlat, hogy 
az önkormányzat különböző 
célokra alapokat képez. Műkö-
dési költségének meghatározott 

százalékát fordítja ezekre, és 
mivel a működési költség az idén 
valamelyest csökkent, így ennek 
aranyában az alapok összege 
is. A civil alap az idén 8 milli-
óból, a sportalap 17 millióból, 
az ifjúsági alap 1,3 millióból, 
az idegenforgalmi alap 3,3 gaz-
dálkodik. A tartalék terhére a 
gazdasági válság kedvezőtlen 
hatásainak csökkentése érdeké-
ben az önkormányzat ez évben 
30 millió forinttal létrehozta a 
vállalkozásfejlesztési alapját. 

A támogatás csökkent, a fejlesztéseket folytatják

A Selyem utca útépítés III. 
ütemének megvalósítására köz-
beszerzési eljárás keretén belül 
választottuk ki a kivitelezőt, 
a legalacsonyabb árajánlatot 
adóval, a Vegyépszer Zrt-vel 
kötöttük meg az építési-vál-
lalkozási szerződést.

Az építés munkaterület át-
adás-átvétele 2008. augusztus 
21-én megtörtént. A munkák 
ellenőrzésére műszaki ellenőrt 
alkalmazott a polgármesteri 
hivatal.

Minden elkészült szerkezeti 
rétegen tömörséget és teherbí-
rást mértek, a labor eredmények 
alapján megállapítható, hogy 

azok megfelelnek a jelenleg 
érvényben lévő szabványok-
nak és műszaki előírásoknak. 
Aszfaltozást követően, 2008. 
október 31-én megkezdtük a 
műszaki átadást. Az itt fel-
merült hibákat a kivitelező 
kijavította. A beruházót úgy 
tájékoztatta a Vegyépszer Zrt., 
hogy minden alvállalkozóját 
kifi zette. A beruházó márciu-
sában előrehozott garanciális 
bejárást tart, és ahol felületi 
hibák mutatkoznak, a kivitelező 
kijavítja azokat.

Gyomaendrőd Város 
Polgármesteri Hivatala

A Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulása február 
19-án Gyomaendrődön, a vá-
rosházán tartotta soros ülését. A 
nyolc település 46 ezer lakosát 
képviselő társulás rendezvényét 
Várfi  András polgármester kö-
szöntötte, hangsúlyozta, hogy 
az Endrődi Tájház és Hely-
történeti Gyűjtemény kistér-
ségi feladatot lát el, ehhez egy 
nyertes pályázat eredményeként 
az Endrődi Közösségi Házban 
konferenciatermet alakít ki. 

A bejelentések között tár-
gyalta az ülés a Szarvasi Ama-

tőr Csillagászok Baráti Köre 
kezdeményezését. A civil 
szervezet azt az ajánlást tette, 
hogy a társulat önkormányzatai 
csatlakozzanak az Egy óra a 
Földért elnevezésű nemzetközi 
programhoz, az energiafelhasz-
nálás és a fényszennyezettség 
csökkentése érdekében március 
28-án 20 óra 30 perckor egy 
órára kapcsolják le a köz- és 
díszvilágítást. A javaslatot a 
társulás megszavazta, és a 
polgármesterek az indítványt 
a települési önkormányzatok 
elé terjesztik.     

Tájékoztatás a 
Selyem utca III. üteméről

Mi, férfi ak köszönettel tarto-
zunk a hölgyeknek, mert gyön-
gédségük szebbé teszi napjainkat, 
érzelmi támaszuk biztonságot 
nyújt nekünk munkánk legnehe-
zebb pillanataiban is. Valamennyi 
férfi  tudja azt, hogy mosolyuk 
gyógyító erővel bír.

Március 8., a nemzetközi 
nőnap alkalmából férfi társaim 
nevében szeretném kifejezni, 
nagyrabecsülésünket és tiszte-
letünket a gyomaendrődi nők 

iránt. Mivel ezt nehéz szavakba 
öntenem, Wagnert, a német ze-
neszerzőt idézem:

„Az élet zenéjét a nők adják, 
akik őszintén, minden feltétel 
nélkül fogadják magukba a 
dolgokat, hogy érzéseiken át 
szebbé alakítsák át azokat.”

Őszinte tisztelettel: 
Várfi  András 
polgármester 

Köszöntő nőnap alkalmából

Egy óra a 
fényszennyezés ellen

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

Tisztelt Véradók!
A Magyar Vöröskereszt 

véradást szervez Gyomaendrődön.
Véradás helye: Katona József Művelődési Ház   
 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Ideje:  2009. április 02. /csütörtök/ 800 - 1100-ig
 2009. április 06. /hétfő/ 800 - 1100-ig
Ifjúsági véradás helye: Bethlen Gábor Szakképző Iskola, 
 Gyomaendrőd, Hősök útja  40.
Ideje:    2009. április 02. /csütörtök/  1300 - 1430-ig 

Személyi igazolványát és TAJ kártyáját 
feltétlenül hozza magával!

Minden régi és új véradót szeretettel várunk!
MVK Területi Szervezete
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A minősítő versenyen 
komoly zenei kategóriájá-
ban a hangszeresek és szó-
listák mellett hat kórus vett 
részt, és a szigorú zsűritől 
csupán ketten kaptak arany 
minősítést, a többieknek be 
kellett érniük a bronzzal. A 
zsűrit Galambos Hajnalka 
énekművész, Tóth Péter 
zongoraművész és Laczkó 
János, a kecskeméti Cantus 
Nobilis Kórus karnagya al-
kotta. Elismeréssel szóltak a 
gyomaendrődiek produkciójá-
ról, és mivel aranyminősítést 
érdemelt ki, így meghívást 
kaptak a rendezvénysorozat 
gálaműsorára, ezt április 25-
én Szarvason tartják meg az 
ÁMK Vajda Péter Művelődési 
Központban.      

Gecseiné Sárhegyi Nóra 
a kórus egyik alapító tagja, 
és négy éve vezetője. Mivel a 
város rendezvényein rendsze-
resen fellépnek, és műsorukat 
értékelik a zeneszeretők, lét-
számuk szép lassan gyarap-
szik, főleg fi atalokkal. Négy 
éve még 18-an voltak, most 
27 tag alkotja a kórust. He-
tente egyszer tartanak próbát, 
erre mindenki örömmel megy. 
Alkalmat nyújt a tagoknak 
arra, hogy a zene segítségé-
vel kikapcsolódjanak, erre 
az időre megfeledkezzenek 
napi gondjaikról, és a próbá-
ról felszabadultan, vidáman 
mennek haza. 

A Gyomaendrődi Ze-
nebarátok Kamarakórusa 
igyekszik jó kapcsolatot ki-

alakítani más kórusokkal. A 
Kodály-emlékév alkalmából 
2007-ben a Diósgyőri Vasas 
Vegyes Karral adtak közös 
koncertet Gyomaendrődön és 
Szarvason. Tavaly a diósgyő-
riek hívták meg őket közös 
hangversenyre Miskolcra, 
azóta is tartják velük a kap-
csolatot. Szintén az elmúlt év 
májusában a schönekiekkel 
énekeltek közösen. Tavaly 
augusztusban az Ottawai Ma-
gyar Kórussal is föléléptek a 
református templomban. 

Gecseiné Sárhegyi Nóra 
megfogalmazta, tapasztala-
tuk szerint a város lakossága 
igényli a komoly zenét, kó-
rusuk rendszeresen föllép, 
és egyre többen kíváncsiak 
rájuk. Céljuk, hogy minél több 
hallgatóval megismertessék és 
megszerettessék ezt a műfajt. 
A karnagy megemlítette azt is, 
hogy a jövőben a schönekiek 
mellett a többi testvérváros: 
Nagyenyed és Pilzno kóru-
saival is szeretnék fölvenni 
a kapcsolatot. 

Arany minősítést kapott  a kamarakórus
A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa 1996-os 

fennállása óta a legnagyobb szakmai sikert érte el január 
31-én Békéscsabán a Balassi Bálint Magyar Művészetek 
Házában megtartott Szülőföldünk Békés Megye Amatőr 
Művészeti Fesztiválon, ahol arany minősítést ért el. A kórus 
karnagya Gecseiné Sárhegyi Nóra. A gyomaendrődiek 
korábban csak egyszer vettek részt minősítő versenyen, 
2003-ban bronzminősítést kaptak.

Évről évre gyarapszik a taglétszámuk.Évről évre gyarapszik a taglétszámuk.

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.

Avon és Orifl ame termékek heti rendeléssel!

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

-ajándékok, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

Húsvéti kiegészítők kaphatók asztalra, ablakra! 

Városunk nívós képzőművé-
szeti alkotásokkal gazdagodott 
dr. Ujváry Zoltán professzor 
emeritus adományozása révén. 
A professzor Holló László Kos-
suth-díjas, Munkácsy-díjas, 
Kiváló- és Érdemes művész 
művészeti hagyatékának gon-
dozója, a nagy festőegyéniség 
képzőművészetének népsze-
rűsítője, és 71 darab Holló-al-
kotást és a művészről készült 
bronz szobrot ajándékozott 
Gyomaendrődnek. A világ-
hírű festőművész alkotásai a 
Vidovszky Béla Helytörténeti 
Gyűjtemény Holló-termében 
lesznek láthatók.

Az állandó kiállítás a IV. 
Gyomaendrődiek Világtalál-
kozója programsorozat kere-
tében 2009. március 14-én, 11 
órakor nyílik meg a képtár 
hátsó termében. A tárlatot 
dr. Dénes Zoltán plébános, 
egyetemi tanár nyitja meg. 
A megnyitó után mutatják 
be Szonda István: Ecset és 
toll - Holló László Kossuth-
díjas festőművész alkotásai a 
Vidovszky Béla Helytörténeti 
Gyűjteményben című művé-
szeti albumát. A könyvet dr. 
Vitéz Ferenc főiskolai docens, 
művészeti író ajánlja az ér-
deklődők fi gyelmébe.

Holló László művészetében 
különleges helyet foglalt el a 
rajzművészet. A tárlaton szerep-
lő rajzok technikai változatos-
sága mellett a korai időszaktól 
(1900-tól) az érett művészi 
kifejező stílus kialakulásáig 
(1972-ig) láthatunk alkotásokat. 
A tárlaton szereplő kétoldalú 
festmények a müncheni és a 
párizsi tanulóévekből valók. 
A Holló László-terem egyben 
emlékhely is. A kiállítás egyik 
sarkában kegyhelyet alakítanak 
ki, melynek középpontjában 
Kövér József szobrászművész 
Holló Lászlóról készült bronz 
szobra áll. 

Holló László-terem és emlékhely

Iskolai sikerekért
Az elvárhatónál gyengébb 

bizonyítvány leggyakoribb oka, 
hogy a gyerekek nem akarnak, 
vagy nem tudnak tanulni. Túl 
sok energiát és időt használnak 
fel, és a teljesítmény messze 
elmarad a kívánatostól. A Ró-
zsahegyi iskolában a folyamatos 
pedagógiai megújító munka 
részeként tíz éve vezettük be a 
Tanulás tanítása modult. Min-
den tanév elején és félévkor 
3-3 napon át általános tudomá-
nyokkal (Studium Generale) 
foglalkoznak a felsősök. Ez a 
tantárgy elméleti tanácsokkal és 
gyakorlatokkal segíti a helyes 
tanulási módszerek, stílusok 
kialakítását, a tanulás meg-
szerettetését. A megszokottól 
eltérően több helyszínen, ki-
sebb csoportokban dolgoznak a 
gyerekek. Megismertetjük őket 
egyénre szabott tanulási techni-
kákkal, helyes időbeosztással, 
tanulásszervezéssel, rögzítési 
módszerekkel. Gyakorlatokat 
végzünk a fi gyelem összpon-
tosítására, az olvasott szöveg 
megértésére, könyvtári és 
internetes információszer-
zésre. A gyerekek várják és 
szeretik ezeket a rendhagyó 
foglalkozásokat, értékelése-
ikben hasznosnak tartják. A 
foglalkozások igen eszközigé-
nyesek, pedagógusaink nagyon 
alaposan felkészülnek ezekre 
az órákra, de tapasztalataink 
szerint megtérül a befektetett 
energia.

Zrínyi/Gordiusz Matemati-
kaverseny

Február 20-án, ebben az év-
ben is a Rózsahegyi iskolában 
volt a Zrínyi/Gordiusz Matema-
tikaverseny területi fordulója. 
A verseny elsődleges célja a 
matematika népszerűsítése. A 
tanulók logikus gondolkodását 
kívánja mérni, és lehetőséget 
biztosít, hogy összemérhessék 

tudásukat. A versenyben 118 
gyomaendrődi és 7 dévaványai  
kis matematikus igyekezett a 
tesztlapon lévő feladatok szöve-
ge utáni öt lehetséges válaszból 
az egyetlen helyeset megtalál-
ni. A feladatok megoldására 
a 3-4. osztályos tanulóknak 
60 perc (25 feladat), az 5-6. 
osztályosoknak 75 perc (25 
feladat), a 7-12. osztályosok-
nak 90 perc (30 feladat) állt 
rendelkezésükre. Rendező a  
Matematikában Tehetséges 
Gyermekekért (MATEGYE) 
Alapítvány volt. 

Itt a farsang, áll a bál…
Hosszú készülődés után 

végre elérkezett a farsangi 
mulatság napja. A gyerekek 
türelmetlenül várták a delet, 
hogy magukra ölthessék télűző 
maskarájukat. 

A jelmezesek a tornaterem-
ben mutatkoztak be egymás 
előtt. Ezután Ida néni vezeté-
sével közös játék, tánc követ-
kezett, amihez a talpalávalót 
Matyi bácsi és Csabi bácsi 
biztosították. Amikor már jól 
elfáradtak, megszomjaztak és 
megéheztek, minden osztály 
a saját tantermében folytatta 
a bulit és a játékot.

Könyvtárhasználati verse-
nyen a Rózsahegyiből

A Rózsahegyi iskola évek óta 
indít versenyzőket a Bod Péter 
Országos Könyvtárhasználati 
Versenyen. Az idén két nyolca-
dikos lány mérette meg magát. 
Január 26-án a Békés Megyei 
Könyvtár és Tudásházban volt 
az írásbeli. A legalább hetven 
százalékos teljesítményt elért 
tanulókat február 3-ra hívták a 
szóbeli fordulóra. A négy be-
jutott versenyző közül Liszkai 
Mária az I. és László Loretta 
a II. helyezést érte el, így az 
országos elődöntőn mindkét 
rózsahegyis lány részt vesz. 
Felkészítőjük Gellainé Tuboly 
Zsuzsanna. 

Az ország legjobbjai közt
Békéscsabáról megyei ver-

seny után Baráth Bernát hete-
dikes tanulónk I. helyezettként 
került be mellúszásban az 50 
méteres távon az Országos Di-
ákolimpiára. Székesfehérvárról 
44,5 másodperces kitűnő ered-
ménnyel az amatőrök közötti 
12. helyezéssel tért haza. 

Sakk – matt
Nyolc főből álló csapat in-

dult Dévaványára a Körzeti 
Diákolimpiára sakkozni. Több 
mint száz induló közül első 
helyezést ért el Dósai Dorina 
és Szentpéteri Balázs, Varga 
Tibor pedig harmadik lett. 

Hírek a Rózsahegyi iskolából

Farsangra ötletes jelmezeket készítettek a tanulók.Farsangra ötletes jelmezeket készítettek a tanulók.

Í

Felhívás
Az öregszőlői iskolák egykori tanulói és tanítói sze-

retnénk 2009-ben a meglévő iskolák falára emléktáblát 
elhelyezni, a hozzájuk tartozó kereszteket kő talapzatra 
tenni, és a Tímár-féle iskola helyére emlékoszlopot ál-
lítani.
További információ: 
Alt Jánosné (Salamon Terézia) 
nyugdíjas pedagógus
Gyomaendrőd, Toronyi utca 21., tel.:284-538
Pésó Illés Béláné (Fekécs Irma)
nyugdíjas pedagógus
Gyomaendrőd, Polányi Máté utca 25.
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Nemrég kaptuk a szomo-
rú hírt, hogy február 3-án 
életének 83. évében elhunyt 
Fábiánné Kner Judit, aki a 
nyomdalapító Kner Izidor 
utolsó Magyarországon élő 
unokája volt. Városunkban 
Kner Juciként ismerték, su-
dár, sportos alakját, legen-
dásan szép vonásait mindig 
emlegették az őt ismerő 
gyomaiak.

Édesapja Kner Endre, 

édesanyja Török Katalin 
Ilona volt. A család a Kner 
Múzeum melletti házban, a 
Kossuth Lajos utca 18. szám 
alatt lakott. Elemi iskolai 
tanulmányait Gyomán, a 
gimnáziumot Mezőtúron vé-
gezte. Zöld Sándorral 1944-
ben kötött házasságot, két 
gyermekük született: Sándor 
és Judit. Három unokája és 
öt dédunkája van. Később, 
1982-ben Fábián János fe-

lesége lett, akivel 1995-ben 
bekövetkezett haláláig élt 
együtt.

A nyomda és a múzeum 
meghívásainak mindig szíve-
sen tett eleget, a 2005-ös Kner 
emléktér avatási ünnepségén 
hársfát ültetett édesapja, Kner 
Endre emlékére.

Nyugodjon békében, em-
lékét megőrizzük.

Füzesné Hudák Julianna

Elhunyt Kner Judit 

A felvétel Kner Juditról 2005-ben készült a Kner téren.A felvétel Kner Juditról 2005-ben készült a Kner téren.

Kedves Szülők! A 2009. 
év izgalmas lesz nemcsak a 
gyermekük, hanem az Önök 
számára is. Nem egyszerű-
en jó iskolába akarják íratni 
gyermeküket, hanem a leg-
jobba. A választás megköny-
nyítésére kérem, olvassák el 
tájékoztatónkat, látogassanak 
el iskolahívogató rendezvé-
nyeinkre!
Iskolánkról

Városunk legnagyobb álta-
lános iskolájaként 653 óvodás 
és tanuló nevelését-oktatását 
54 pedagógus biztosítja, va-
lamint 28 technikai dolgozó 
segíti.

Az 1-4. évfolyamos kisis-
kolásaink a közelmúltban fel-
újított, korszerűen felszerelt, 
Hősök úti iskolaépületünkben 
tanulnak. Ide várjuk az első 
osztályos gyermekeket! A 
korszerű képzést és kultu-
rális környezetet könyvtár, 
tornaterem, informatikai 
szaktantermek, fejlesztőszo-
bák, sportudvar és játszótér 
szolgálja. 

Tanulóink étkezését napkö-
zi konyhánkon, házias jellegű 

ételekkel biztosítjuk.
Nevelő-oktató munkánkról

- Induló három első osztá-
lyunk kialakításánál a közel 
azonos létszámú és azonos 
összetételű csoportok létre-
hozására törekszünk. 

Leendő első osztályos taní-
tó nénik: Baráth Ella, Orbán 
Józsefné és Tóth Andrásné.

Kiemelt feladatunknak te-
kintjük az olvasás, írás, szá-
molás biztos megalapozását. 
Ennek érdekében tudatosan 
ötvözzük a hagyományos és 
a korszerű pedagógiai mód-
szereket. Fontosnak tartjuk 
tanulóink tehetségének ki-
bontakoztatását, s integrációs 
programunk keretén belül a 
fejlesztésre szorulók támo-
gatását is. Különösen nagy 
hangsúlyt fektetünk az óvodá-
ból iskolába történő átmenet 
megkönnyítésére.

- Az alapkészségeken túl 
fontosnak tartjuk az idegen 
nyelv és az informatikai 
alapismeretek oktatását is. 
Tanulóink 4. évfolyamtól 
angol vagy német nyelvet 
tanulnak, de már – igény 

szerint - az első évfolyam-
tól lehetőséget biztosítunk 
az emelt szintű angol, illet-
ve német nemzetiségi nyelv 
tanulására.

- A tanulási nehézsé-
gekkel küzdő gyermeke-
ink fejlesztését megfelelő 
szakemberek – logopédus, 
fejlesztő- és gyógypedagó-
gus, gyógytestnevelő – biz-
tosítják.

Igyekszünk úgy szervez-
ni az iskolai életet, hogy a 
ránk bízott gyerekek min-
den nap szívesen jöjjenek 
iskolába. Köszönjük, hogy 
elolvasták sorainkat. Gyer-
mekük és családjuk céljainak 
megvalósulásához jó döntést 
kívánunk!

A Kis Bálint Általános 
Iskola és Óvoda 
nevelőtestülete

A beíratás időpontja:
2009. március 30-tól április 
1-ig (hétfő, kedd, szerda) 
700-1700 óráig.
Helye: 
Kis Bálint Általános Iskola és 
Óvoda (központi épülete)
Gyomaendrőd, Fő út 181.

Óvodásból iskolás lesz!
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda iskolahívogató tájékoztatója

Az intézményben az egyik jelentős program az ovimikulás. Az intézményben az egyik jelentős program az ovimikulás. 

Az elmúlt években több ta-
nyai iskolának állítottak emlé-
ket az endrődiek. Emlékművet 
avattak régi iskolájuk helyén a 
csejtiek, emlékoszlopot állítot-
tak az öregszőlősiek. Az uga-
ri és décspaskomi tanyavilág 
egykori diákjai is emlékhelyet 
létesítettek. A Köröstől északra 
eső területeken (odaát – ahogy 
endrődiesen mondják) a csejti 
iskolán kívül még öt tanyai 
iskola működött. Legelőször 
1873-ban a nagylaposi uradalmi 
majorban báró Wodiáner Al-
bert földesúr létesített iskolát. 
Ez az intézmény kisebb meg-
szakítással 1941-ig működött. 
Kocsorhegyen 1877-ben egy 
bérelt helyiségben kezdődött 
meg a tanítás. Majd 1927-ben 
új iskola épült, melyben 1969-
ben szűnt meg az oktatás.

A Wodiáner-örökösök 1903-
ban 1,5 katesztrális hold terü-
letet adományoztak a rigalyosi 
iskolára. Ez az iskola még istál-

lóból átalakított épületben tevé-
kenykedett. Felépült 1912-ben 
a varjas-pusztai népiskola (öreg 
iskola), ettől kezdve itt folyt a 
tanítás, ez vette át a rigalyosi 
iskola helyét. Varjas keleti részén 
1929-ben tető alá került az új 
iskola, itt 1930 őszén kezdték 
el az oktatást. A két iskola pár-
huzamosan működött 1943-ig, 
ekkor a régi iskolát elnéptele-
nedés miatt megszüntették. 
Az új iskolában 1967-ig folyt 
a tanítás. Nagylapos újtelepen 
1933-ban indult a tanítás, az 
iskola elkészültéig a kaszinóban. 
A nagylaposi új iskola 1937-ben 
épült fel. Az utolsó: 1975-76-os 
tanévben a 12 tanulót Márton 
Gábor tanította.

A tanyavilág elnéptelenedett, 
lakói beköltöztek a faluba. A 
tanyákat lebontották, és erre 
a sorsra jutottak az iskolák is. 
A nagylaposi új iskola épülete 
még áll, de most teljesen más 
célokat szolgál. Varjason az 

üres pusztában már semmi 
sem emlékeztet az iskolák 
helyére. A legutolsó tanyai 
diákok is ötven évesek lesznek 
hamarosan, ezért határoztunk 
úgy, mi: varjasi, nagylaposi és 
kocsorhegyi öregdiákok, hogy 
emléket állítunk régi iskoláink-
nak. Tesszük ezt azért, hogy 
gyermekeink, unokáink, s majd 
az őket követők is tudják, volt 
élet valaha a pusztán. Volt di-
ákélet a pusztai iskolákban, de 
még milyen diákélet.

A nagylaposi iskola épülete 
mellet készülünk fából készült 
emlékoszlopot állítani az öt ta-
nyai iskola tiszteletére. Remél-
jük, sokan leszünk, és szívesen 
emlékezünk a régi tanyai életre, 
az iskolákra, a tanítókra, az is-
kolatársakra. Reméljük, mind 
eljönnek, kiknek fontos, hogy a 
múlt ne merüljön feledésbe. 

Fülöpné Takács Ágnes
egykoron varjasi diák 

Iskolák a pusztákban 
Emlékoszlopot állítanak öt tanyai iskolának

F E L H Í V Á S
Emlékműállításra készülnek Kocsorhegy, Nagylapos, Varjas öregdiákjai.

Szeretnénk hajdani tanyai iskoláinknak méltó emléket állítani. A volt nagylaposi iskola épü-
letének közelében tervezzük egy emlékoszlop felállítását. Kérünk mindenkit, aki a felsorolt 
iskola tanulója volt, hogy adományával segítse tervünk megvalósítását. A felajánlott összeget az 
Endrőd és Vidéke Takarék Szövetkezet 53200015-15252973 számlaszámra kérjük befi zetni.
Akinek régi fényképei, tárgyi emlékei vannak, kérjük postán vagy személyesen juttassa el az 
alábbi címre, ezeket vissza fogjuk adni, kiállításhoz kellenek!
Az ünnepélyes emlékműavatás terveink szerint 2009. augusztus 1-én lenne.
Az esemény pontos időpontjáról, a részletes programról egy későbbi időpontban a helyi újsá-
gokból, a város internetes honlapjáról értesülhetnek a tisztelt érdeklődök.
Elérhetőségeink: 
Szunyog Antal, 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 5. szám, ugyanitt személyesen lehet elérni Szunyog 
Antalné Marikát hétfőtől-csütörtökig 800 - 1600 óráig. 
Telefonon:  Gubucz Béláné Földvári Erzsébetet: 06-66/610-682, 
 Lovászné Habzda Irént:  06-66/284-949, 
Interneten: Fülöpné Takács Ágnest: agnes.takacs55@gmail.com

                    Köszönettel a szervező bizottság. 

A Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium ez évben kilenc 
programot indít a munkahe-
lyek megőrzésére és teremté-
sére – tájékoztatta lapunkat a 
regionális munkaügyi központ 
gyomaendrődi kirendeltsége. 

A Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium az Állami Foglal-
koztatási Szolgálat segítségével a 
válság kezdete óta folyamatosan 
gyűjti a leépítési szándékra vo-
natkozó bejelentéseket, és ezek 
fi gyelembe vételével előkészítet-
te, és meghirdette az egymásra 
épülő első munkahelymegőrző és 
munkahelyteremtő programjait. 
A cél kettős: megelőzni a leépí-
téseket, ha ez elkerülhetetlenné 
válik, akkor az érintett munkavál-
lalók újbóli munkába helyezését 
támogatják.

1./ A regionális munkaügyi 
központok kezelésében lévő, „A 
munkahelyek megőrzéséért” 
elnevezésű program

A program forrása a Munka-
erő-piaci Alap foglalkoztatási 
alaprész decentralizált keretében 
válságkezelésre elkülönített 10 
milliárd forint. A programban 
történő részvételt a regionális 
munkaügyi központ kezdemé-
nyezi, a csoportos létszám-leépí-
tési szándékot bejelentő munka-
adóval felveszi a kapcsolatot, és 
együttműködési szándék – azaz 
a munkáltató munkahely meg-
tartási hajlandósága – esetén a 
munkaügyi központ a munka-
adóval közösen munkaerő-piaci 
programot dolgoz ki.

2./ Az Országos Foglalkoz-
tatási Közalapítvány (OFA) 
kezelésében lévő mindhárom 

munkahelymegőrző támogatási 
program 

- A foglalkoztatottság megőr-
zésének támogatása a gazdasági 
visszaesés következtében átme-
netileg nehéz helyzetbe jutott 
munkáltatóknál.

- A gazdasági visszaesés kö-
vetkeztében elbocsátással fenye-
getett munkavállalók munkába 
helyezését közvetlenül elősegítő 
munkaerőpiaci-szolgáltatások tá-
mogatása, illetve

- a gazdasági visszaesés követ-
keztében állásukat vesztők újra 
elhelyezkedésének támogatása 
más munkáltatónál elnevezésű 
programokra folyamatosan le-
het benyújtani a pályázatokat 
november 5-ig. 

A programokra 5,95 milliárd 
forint áll rendelkezésre. 

3./ Központi munkahelymeg-
őrző támogatási program

E program keretében a je-
lentősebb létszámot foglalkoz-
tató munkáltatók csoportos 
létszámleépítése előzhető meg. 
A programra 700 millió forint 
fordítható.

4./ Részmunkaidős fog-
lalkoztatás képzés lehetséges 
igénybevétele

A 20 milliárd forintos program 
a piacszűkülés következtében át-
meneti teljesítménycsökkenésre 
kényszerülő vállalkozások számá-
ra teszi lehetővé a munkaerő meg-
tartását, a munkavállaló számára 
lehetőséget kínál új szakképesítés 
megszerzésére, illetve a kulcs-
kompetenciák (nyelv, informatika) 
fejlesztésére.

5./ Járulékkedvezmények a 
Munkaerőpiaci Alapból

A kis- és középvállalkozások 

foglalkoztatás-bővítése esetén egy 
év járulékmentesség érvényesít-
hető. A támogatás általánosan al-
kalmazható a létszámleépítéssel 
érintett munkavállalók esetében 
is. Rendelkezésre álló forrás 5 
milliárd forint.

6./ TÁMOP projektek
Európai Uniós forrásból 31,5 

milliárd forint áll rendelkezésre, 
amely a TÁMOP 1.1 (hátrányos 
helyzetűeket és rehabilitációs jára-
dékosokat támogató) és TÁMOP 
1.2.1 (START-Plusz és START-
Extra) programok előfi nanszíro-
zására szolgál.

7./ A Munkaerőpiaci Alap 
foglalkoztatási alaprész de-
centralizált kerete

A Munkaerőpiaci Alap foglal-
koztatási alaprészének decentra-
lizált keretéből támogatásokra az 
idén 5 milliárd forint áll rendel-
kezésre.

8./ A munkahelymegőrzés 
mellett a munkahelyteremtés 
támogatása is fontos szerepet tölt 
be a foglalkoztatási szint megőr-
zésének, növelésének állami esz-
közökkel történő támogatásában. 
A Munkaerőpiaci Alap Irányító 
Testülete döntött a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium 2009. évi 
munkahelyteremtő csomagjának 
indításáról. A vállalkozások 2009. 
február 2-ától 2,25 milliárd forintos 
keretig pályázhatnak foglalkoztatás 
bővítés esetén támogatásra.

9./ Aktív munkaerő-piaci 
programok

A kormány további 37 milliárd 
forintot különít el aktív munkaerő-
piaci programokra, melyek pontos 
felhasználásáról a válságkezelő in-
tézkedések tapasztalatai alapján 
később döntenek. 

Foglalkoztatást segítő programok
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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 kategóriákban:

„Gyomaendrőd Város Sportjáért” kitüntető oklevél• 
„Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” 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 2009-es év elismerő okleveleinek 
kategóriáit, a javaslatok benyújtásának határidejét, az oklevelek adományozásának időpontját:

Oklevél 
megnevezése

Oklevélben részesíthető 
személyek, civil szerve-
zetek, intézmények köre

Javaslatok 
benyújtásá-
nak határ-

ideje

Adományo-
zásról szóló 

döntés
 időpontja

Az oklevél adomá-
nyozásának idő-

pontja

„Gyomaendrőd 
Város Közszol-

gáltatásáért” 
kitüntető oklevél

Települési közszolgáltatások 
biztosítását végző szemé-
lyek, szervezetek (ivóvíz-
ellátás, az óvodai nevelés, 
az általános iskolai oktatás 
és nevelés, az egészségügyi 
szociális alapellátás, a köz-
világítás, a helyi közutak 
és a köztemető fenntartása, 
hulladékgazdálkodás) 

2009. 
április 01.

2009. 
április 30.

A Munka ünnepén a XI. 
Sajt és Túró Fesztivál 
keretei között
2009. május 01. – 02.

„Gyomaendrőd 
Város Sportjáért” 
kitüntető oklevél

A város sport életében sze-
repet játszó személyek, szer-
vezetek, egyesületek

2009.
április 01.

2009.
április 30.

Kihívás Napján a 
rendezvény keretei 
között 
2009. május 20.

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

Tekintettel arra, hogy az el-
tűnt lányok közül egy 13 éves, 
kettő 14 éves, tehát gyerekko-
rúakról és fi atalkorúakról volt 
szó, azonnal körözést adtak ki. 
A rendőrök az összes lehetsé-
ges helyet átvizsgálták, illetve a 
vidéki kapitányságokat is meg-
kérték, hogy ők is kutassanak az 
eltűntek után. A keresés egészen 
február 20-án estig nem veze-
tett eredményre, ekkor a kiadott 
fényképek alapján a szolnoki jár-
őrök igazoltatták a lányokat. Ők 
elmondták, hogy önként távoztak 
Gyomaendrődről, és csavargásuk 
idején semmilyen bántódásuk 
sem esett. Zsebükben hétszáz 
forinttal vágtak neki az útnak, 
autóstoppal és vonattal jutottak 
el Szolnokig. Másnap a szülők a 
lányokért a szolnoki gyermek-
védelmi intézetbe mentek. A há-
rom lány közül az egyik már 
korábban is eltűnt, akkor is egy 
napon belül előkerült.

Február 15-én az éjszakai 
órákban ellenőrzést tartottak 
az egyik endrődi városrészen 
lévő kocsmában, ahol felmerült 
annak lehetősége, hogy kábító-
szert fogyasztanak. Az ellenőrzés 

során három személyt előállítot-
tak mintavételre. Az érintettek 
elismerték, hogy marihuánás ci-
garettát szívtak. A házkutatás 
eredményeként növényi eredetű 
őrleményt foglaltak le. A három 
személy ellen kábítószerrel való 
visszaélés bűncselekménye miatt 
folytatnak eljárást.  

Az elmúlt hónapban két 
körözött személyt fogtak el 
Gyomaendrődön. Az egyik-
re február 11-én bukkantak 
a Bethlen Gábor utcában. A 
tápiógyörgyei férfi  négy és fél 
éves börtönbüntetésére nem 
vonult be. A lakosok jelezték, 
hogy egy ismeretlen személy 
többször megjelenik az utcában, 
a rendőrök meg is találták az 
illetőt, és a gyulai büntetés-vég-
rehajtási intézetbe szállították. 
A másik személy ellen a Budai 
Központi Kerületi Bíróság testi 
sértés miatt adott ki körözést, 
mert a tárgyalásokon nem jelent 
meg. A helybéli gyanúsítottat 
gyomaendrődi tartózkodási 
helyén őrizetbe vették. 

A járőrök az elmúlt hónapban 
is több ittas vezetővel találkoz-
tak. Február 13-án délután fél 

3-kor a Selyem úton egy segéd-
motor-kerékpáros megcsúszott 
és elesett. Ahogy felállt, a járőr 
akkor vette észre, hogy ittasan 
megpróbál tovább motorozni. 
Az igazoltatás során a szonda 
elszíneződött. A segédmotor-
kerékpáros ellen ittas vezetés 
miatt feljelentést tettek. Még 
január 30-án a járőr a Bajcsy-
Zsilinszky utcában igazoltatott 
egy gépkocsivezetőt, aki nagy 
sebességgel hajtott Mezőberény 
irányába. Az igazoltatás során az 
alkoholszonda kimutatta, hogy 
a sofőr ittas. Ráadásul a gépko-
csi oldalsó ablaka be volt törve, 
és nem indítókulccsal, hanem 
drótok összekötözésével indítot-
ták el, azaz járművet ellopták. 
A gépkocsi vezetője miatt lopás 
és ittas vezetés miatt indítottak 
eljárást. 

Paraizs Tamás felhívta arra 
a fi gyelmet, hogy február 1-től 
a gyomaendrődi rendőrőrs is 
alkalmazza a közigazgatási 
bírságot. Ezt elsősorban a sza-
bálytalan parkolás: a megállni 
tilos-, illetve a várakozni tilos-
táblák fi gyelmen kívül hagyása 
miatt alkalmazzák, főleg a Kis 
Bálint Általános Iskola Hősök úti 
épülete előtt. Az őrsparancsnok a 
szabálytalan parkolásra korábban 
már többször felhívta a szülők 
fi gyelmét, de eredmény nélkül. 
A közigazgatási bírság összege 
30 ezer forint, és az intézkedő 
rendőrnek nincs mérlegelési 
lehetősége.     

Három kislány hétszáz forinttal világgá ment
Marihuánás cigit szívtak a kocsmában

Február 19-én este tíz után jelentették a rendőrőrs-
re, hogy az Öregszőlőben élő egyik család két lánya a 
délutáni táncóráról nem érkezett haza. Hamarosan ki-
derült, hogy egy endrődi család lánya sem ment haza a 
táncóráról. A rendőrség az adatgyűjtés során megtudta, 
hogy a három lány a művelődési központban megtartott 
táncóráról 17 óra 30 perc körül elment, ezt követően nyo-
muk veszett – tájékoztatta a sajtó munkatársait Paraizs 
Tamás őrsparancsnok.

A kapcsolat első lépéseként a 
nagyenyedi labdarúgók látogat-
tak el Gyomaendrődre, és töltöt-
tek el egy kellemes hétvégét. A 
labdarúgók, a 27 fős küldöttség 
ezen a hétvégén ismerkedett a 
város nevezetességeivel, valamint 
barátságos mérkőzést játszottak 
a csapatok az endrődi sportpá-
lyán. A nagyenyedi küldöttség 
tagja volt Mihai Horatiu Josan, 
a város polgármestere, Martin 
Florea, a sportegyesület vezető-
je, valamint több sportvezető. A 

mérkőzés kezdőrúgását Mihai 
Horatiu Josan és Csányi István, 
Gyomaendrőd alpolgármestere 
végezte el. 

Sajnos az időjárás nem fo-
gadta kegyeibe a csapatokat, az 
elmúlt napok havazásai miatt 
hóborította pályán mérkőztek 
meg egymással. Ennek elle-
nére színvonalas, élvezetes jó 
mérkőzést vívtak egymással a 
csapatok, ahol a nagyenyedi lab-
darúgók győztek 3:2 arányban. 
Ezt követően a csapatok és a 

delegáció tagjai közös vacso-
rán vettek részt, ahol igen jól 
érezték magukat. A nagyenyedi 
labdarúgók kedves ajándékkal 
lepték meg a gyomaendrődi já-
tékosokat, hogy emlékezzenek 
e testvérvárosi találkozóra. 

A vezetők megállapodtak 
abban, hogy ezt a kapcsolatot 
a továbbiakban is ápolni fogják, 
és évente találkoznak a két város 
labdarúgói barátságos mérkőzé-
sen. Ezt szem előtt tartva meg is 
hívták a gyomaendrődi labdarú-
gókat a nyár folyamán a vissza-
vágó mérkőzésre, a meghívást 
a házigazdák természetesen 
örömmel elfogadták. 

(Az eseményről szóló fotók 
megtekinthetők: gyomaendrod.
mconet.biz )

Nagyenyedi labdarúgók városunkban
A Gyomaendrődi FC meghívására február 20-22. kö-

zött városunkban tartózkodott Nagyenyed testvérváros 
labdarúgó csapata. A két sportegyesület vezetői az elmúlt 
év végén állapodtak meg arról, hogy a testvérvárosi 
kapcsolat kiszélesítésére barátságos mérkőzés kereté-
ben a labdarúgó csapatok évenként egy-egy alkalommal 
találkoznak. 

Gyomaendrődön, az Őszi-
kék Idősek Otthonában 
február 20-án Várfi  András 
polgármester, dr. Csorba 
Csaba jegyző és a család-
tagok köszöntötték a szá-
zadik születésnapját ünnep-
lő Varga Bálintné, született 
Kiss Rózát. 

Parasztcsalád gyermekeként 
Róza néni korán megismerte a 
munka nehezét, kislányként már 
libapásztorkodott, később pedig 
disznókra, tehenekre vigyázott. 

Tizenhét éves korában fogadott 
örök hűséget férjének, önálló 
gazdálkodóként éltek. Három 
gyermekük született, és egyik 
unokáját is ő nevelte föl. Ma 
már hét unokával, 16 déduno-
kával és 17 ükunokával dicse-
kedhet. Férje 1962-ban hunyt 
el, Róza néni otthon jószágot 
nevelt, kertészkedett, mindent 
megtermelt maga számára, a 
fölösleget pedig piacra vitte. 
Lánya: Lehoczki Józsefné és 
unokája: Mahovics Dánielné 
a lakásában maradva tíz évig 

gondozta. Mikor lányát baleset 
érte, Róza néni úgy döntött, 
hogy beköltözik az otthonba. A 
hosszú távú emlékezete most 
is jó, régi nóták hallatára ma 
is dalra fakad. 

Várfi  András arra hívta fel a 
fi gyelmet, már több száz évest 
is köszöntött a városban, és 
azt tapasztalta, azok érik meg 
ezt a szép kort, akik nagycsa-
ládról gondoskodtak, és sokat 
dolgoztak. Dr. Csorba Csaba 
a kormány elismerő oklevelét 
adta át Róza néninek. 

Isten éltesse sokáig Róza nénit!

Róza néni a családtagok egy részével.

Február 8-án befejeződött 
a városi kispályás labdarugó 
bajnokság őszi szezonja. Karász 
László és Werle Tibor szerve-
zésében 15 csapat vesz részt a 
bajnokságban, a mérkőzéseket 
a Varga Lajos Sportcsarnokban 

vasárnaponként játsszák, hét 
meccsen 14 csapat lép pályára, 
egy csapat pihenő napos. 

Az őszi szezon október 
közepén kezdődött, a sport-
csarnokban hétvégeken más 
rendezvényeket is tartanak, 

emiatt több fordulót is el kellett 
elhalasztaniuk, ezért tolódott 
ki február elejére az őszi sze-
zon zárása. Február 15-én el 
is kezdték a tavaszi szezont, 
a bajnokság május végén ér 
véget.

Az őszi szezon eredménye

Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Gólarány Pontszám
1. Speed 14 13 1 - 107 – 33 40
2. Alkotmány 14 12 1 1 80 – 37 37
3. Fordulat 14 10 3 1 65 – 29 33
4. Ifi  III. 14 9 – 5 51 – 27 27
5. Schwalm 14 8 2 4 54 – 45 26
6. Oldalháló 14 8 1 5 73 – 60 25
7. Szerény Istenek 14 7 2 5 53 – 39 23
8. Rooney’s 

Friends 14 7 0 7 33 – 42 21
9. Béke 14 6 1 7 50 – 45 19
10. Sörivók 14 6 – 8 50 – 57 18
11. Bőrharisnya 14 5 1 8 39 – 46 16
12. Texas FC 14 3 2 9 42  – 69 11
13. Gyomafon 14 3 – 11 37 – 72 9
14. Katalónia 14 1 – 13 32 – 95 3
15. C-vitamin 14 – – 14 27 – 91 0

BEIRATKOZÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2009/2010-es tanévre az óvodai és 

általános iskolai beiratkozás időpontját 2009. március 30., március 31. és április 1. napjára rendelte el.

Tisztelt Szülők!
A szülő az általa kiválasztott óvodába írathatja be a 2009. évben három éves kort betöltött 

gyermekét. Az óvodai ellátást a gyermek 3. életévének betöltésétől lehet igénybe venni. Kérjük, hogy 
a beiratkozáskor vigye magával gyermeke születési anyakönyvi kivonatát és gyermeke egészségügyi 
állapotát igazoló gyermekorvosi véleményt.

Az a gyermek, aki 2009. évben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdő-
dően – 2009. szeptember 01. – óvodai nevelés keretében folyó iskolai előkészítő foglalkozáson köteles 
részt venni.

Az 1. osztályos gyermekek beíratása
A 2009. szeptemberében kezdődő 2009/2010. tanévben tankötelessé válik az a gyermek, aki 2009. 

május 31. betölti a hatodik életévét, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri. A szülő kérelmére 
a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét 2009. december 31. napjáig tölti be.

Felhívom a szülők fi gyelmét, hogy a beiratkozáskor az alábbi iratokat kell bemutatni:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata;- 
a gyermek lakcímét igazoló irat;- 
a gyermekről készült óvodai szakvélemény;- 
a háziorvos igazolása a gyermek iskolaérettségéről.- 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekük óvodai, iskolai beíratásának szíveskedjenek a fenti 
időpontba eleget tenni!

Ha a szülő gyermeke beíratását elmulasztja, a 218/1999. (XII.2.) Kormányrendelet 141. § (1) a) pontja 
alapján 50.000 Ft, azaz ötvenezer forintig terjedő pénz birsággal sújtható.

Dr. Csorba Csaba jegyző
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Tájékoztató

Az önkormányzati alapok pályázati kiírása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a 2009. évi Ifjúsági alap felhasználására. 
A pályázat célja: Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy magánszemély, 
aki az ifjúság szabadidejének kulturált és hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a 
gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkalmaz. 
A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, élő szervezet vagy magán személy.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
 a 2009. évi Sport alap felhasználására.

A pályázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek, sporttevékenységet folytató alapítvá-
nyok támogatása, akik jelentős eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is 
folyamatosan biztosítják. Új sportágak beindításával is elősegítik a fi atalság egészségmegőrzését, a rend-
szeres testedzést. Jelentős szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek 
és sporttevékenységet folytató alapítványok.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a 2009. évi Civil szervezetek támogatási alap felhasználására.

A pályázat kategóriái: 
a) A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti intézményesített 
közművelődési feladatokon túli, az egyéb közösségi valamint a közművelődési koncepcióban foglalt 
közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása.
b) A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet 6. § (6) bek. e) pontja szerinti kiadványok 
támogatása.
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:

Gyomaendrőd város kulturális életét gazdagítja kulturális programok szervezésével, kulturális emlé-- 
keinek gondozását felvállalja,
Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában, - 
Olyan programokat szervez, mely a városunk kistérségi szerepét és jelentőségét növelik, növelhetik.- 

A pályázók köre: A bíróság által nyilvántartásba vett, társadalmi szervezetek és alapítványok (kivéve 
a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, 
valamint az egyházakat) melyek az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják 
és - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint - nem folytatnak 
közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a megvalósítandó tevékenységük megfelel az önkormányzat 
kiemelt közművelődési és közösségi céljainak. (Kivétel: sporttevékenységet folytató szervezetek vagy 
magánszemélyek.) 

Adatlap 
igényelhető: 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tóthné Rojík Edit oktatási előadónál és 
Tóth Katalin ifjúsági referensnél
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: (66) 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető

A pályázatok benyúj-
tásának határideje

Személyesen: 2009. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2009. március 31.

Elbírálási 
időpontja

2009. április 30-i Képviselő-testületi ülés.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.

A pályázatokat a kö-
vetkező címre kérjük 

megküldeni

POLGÁRMESTERI HIVATAL
„Civil szervezetek alap pályázat vagy „Ifjúsági alap pályázat” vagy „Sport  
alap pályázat”
GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a 2009. évi Környezetvédelmi Alap felhasználására. 

A pályázat célja: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén megalakult környezetvédelmi egyesületek 
tárgyévi környezetvédelmi célú kiadásainak részbeni fedezete. 
A pályázók köre: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő holtágak környezetében megalakult, 
a cégbíróság által bejegyezett környezetvédelmi egyesületek. 

Adatlap 
igényelhető:

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztályán
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel: (66) 581-231
Letölthető:  www.gyoamendrod.hu

A pályázatok be-
nyújtásának határ-

ideje
Személyesen: 2009. március 31. 16 óra.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2009. március 31.

Elbírálás időpontja 2009. április 30-án tartandó képviselő-testületi ülésen.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.

A pályázatokat a kö-
vetkező címre kérjük 

megküldeni
Környezetvédelmi Alap pályázat
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a 2009. évi Idegenforgalmi Alap felhasználására. 

A pályázat célja: Az önkormányzat és a civil szféra, vállalkozói szféra együttműködésének erősítése az 
idegenforgalom területén, továbbá civil szervezetek, vállalkozások ösztönzése vonzerőt jelentő rendez-
vények szervezésére,  vendégbarát fogadtatás és a nyújtott szolgáltatás színvonalának növelésére. 
A pályázók köre: Alapítványok, egyesületek, valamint az idegenforgalom és vendéglátás területén működő 
vállalkozások, gazdasági társaságok, amelyek Gyomaendrőd közigazgatási területén végzik szolgáltató 
tevékenységüket, vagy Gyomaendrőd közigazgatási területén valósítják meg programjaikat.  

Adatlap 
igényelhető: 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Havelda Jánosné adóosztály vezetőnél 
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: (66) 521-603
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Továbbá a www.gyomaendrod.hu honlapról letölthető

A pályázatok benyúj-
tásának határideje

Személyesen: 2009. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2009. március 31.

Elbírálási időpontja A pályázati határidőt követő soron következő bizottsági ülés.
A pályázati elbírálás eredményéről a pályázókat levélben értesítjük.

A pályázatokat a kö-
vetkező címre kérjük 

megküldeni
POLGÁRMESTERI HIVATAL ADÓOSZTÁLYA 
5502 Gyomaendrőd,  Szabadság tér 1. sz.

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján 

pályázatot hirdet Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 
intézményvezető megbízott (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata a nevelő-oktató munka irányítása és ellenőrzése. Előkészíti, megszervezi a nevelőtes-
tület jogkörébe tartozó döntéseket, ellenőrzi végrehajtásukat. Irányítja és szervezi a gyermek és 
ifjúságvédelmi feladatokat. A költségvetés alapján gondoskodik a nevelési-oktatási intézmény 
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:

Főiskola, pedagógus szakvizsga • 
Pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat - legalább 5 év feletti • 
szakmai tapasztalat 
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,• 
Az 1993. évi LXXIX tv. 16. § (2) bekezdés alapján • 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata • 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • 
A pályázó szakmai önéletrajza • 
Az intézmény vezetésére vonatkozó program • 
Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés • 

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot két példányban kérjük benyújtani. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. augusztus 16. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várfi  András polgármester nyújt, a 
06-66/386-122, 06-20/566-6600 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala címére történő meg-
küldésével (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: I.373/2009., valamint a munkakör megnevezését: ál-
talános iskolai igazgató. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A 138/1992. (X.8.) Korm. r. 5. §-ban meghatározottak szerint. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 25. 
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Felkérés
Kérem Önöktől, hogy az Öreg-

szőlői Gyermekekért Alapítványt 
támogatni szíveskedjenek. Személyi 
jövedelemadójuk 1 százalékát alapít-
ványunk támogatására fordíthatják. 
Adószámunk: 18376184-1-04.

Köszönettel: Pésó Illés Béláné
kuratóriumi elnök 

. 

Gyomaendrődön, az Október 6. 
lakótelepen 55 négyzetméteres, első 
emeleti lakás eladó. Irányár: 5,3 millió. 
Érdeklődni lehet: 70/316-7535. 

Tisztelt Szülők! Ki ne szeretné, 
hogy gyermeke jobban teljesítsen az 
iskolában, és sikerélményekkel térjen 
haza az iskolai órákról? Korrepetálás, 
felzárkóztatás, magánórák, egyéni fej-
lesztő foglalkozások, másnapra, dol-
gozatokra, versenyekre, középiskolai 
felvételire való felkészítés, tantárgy 

specifi kus jártasságok, készségek, ké-
pességek (pl.: fogalmazási tevékenység, 
helyesírás, szövegértés, matematikai 
algoritmusok elsajátítása… stb.) fej-
lesztése, tehetséggondozás általános 
iskolásoknak. Iskolai dolgozatlapok, 
versenytesztek megrendelhetők. Ér-
deklődni lehet: 30/856-3218.

Apróhirdetés

IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozója
Idén március 13-14-15-én negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Gyomaendrődiek Világtalál-

kozója, melyre sok szeretettel várjuk az elszármazottakat és a városlakókat!
Az előző világtalálkozón közel kétszázan fogadták el meghívásunkat, és számos gyomaendrődi lakos 

is csatlakozott hozzájuk. A rendezvénysorozat ebben az évben a várossá avatás 20. évfordulója alkalmából 
kerül megrendezésre. Közel hatszáz volt gyomai, endrődi lakosnak küldtük ki meghívónkat, remélve, 
hogy minél többen elfogadják meghívásunkat. Városunk honlapján is megtalálható a találkozó programja, 
illetve a jelentkezési lap.

A vacsorán és az állófogadáson való részvétel díja 2000 Ft/fő/étkezés. Befi zetés módja: átutalással 
az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 53200125-11062402 számú számlájára vagy személyesen a 
polgármesteri hivatal házipénztárában (H-P: 9-11 óráig)

Tervezett program:
2009. március 13. péntek

1530 órától Gyülekezés, regisztráció, vacsorajegyek átvétele
Helyszín: Katona József Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.

1630 órától

Ünnepélyes megnyitó: Várfi  András polgármester
Gálaműsoron táncegyüttesek szereplése: Színfolt Mazsorett Csoport, Rumba TSE, 
Körösmenti Táncegyüttes, Kner TSE; vidám színdarab a Kner Imre Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium diákszínjátszóinak előadásában. Helyszín: Katona 
József Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.

1930 órától Vacsora a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda ebédlőjében, Gyomaendrőd,  Kos-
suth Lajos és a Fürst Sándor utca sarka

2009. március 14. (szombat)

900 órától Sétabusz a városban Papp Zsigmond munkásságához kapcsolódó helyszínekkel, 
idegenvezető: Varga Zsófi a, a Tourinform-iroda vezetője

1100 órától Holló László kiállításának megnyitója és könyvbemutató
helyszín: Városi Képtár, Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 11.

1400 órától
Ünnepi testületi ülés a polgármesteri hivatalban, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Napirendi pontok: a várossá avatás 20. évfordulója, dr. Ujváry Zoltán professzor 
úr adománya Gyomaendrőd városának, kitüntetések átadása, Sághy Gyula Kállai 
Ferenc életéről szóló fi lmjének bejelentése, meghívás a vetítésre

1500 órától Hangverseny a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében a 
polgármesteri hivatalban

1700 órától Filmvetítés – Sághy Gyula: A Nemzet Színésze címmel, helyszín: a Katona József 
Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9. 

1900 - 2000 óra Állófogadás a Katona József Művelődési Központban 
2009. március 15. (vasárnap)

900 órától
- Ünnepi mise az endrődi Szent Imre Katolikus Templomban 
- Városi ünnepség a Hősök terén a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda rendezésében (Endrőd)
- Koszorúzás

1200 órától
- Záró ebéd, búcsúzás a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola ebédlő-
jében, Gyomaendrőd Népliget utca 2.

További információ:
Polgármesteri Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó és Tóth Katalin ifjúsági referensnél
Tel: +36 (66) 386-122, Fax: +36 (66) 283-288
e-mail: tothkatalin@pmhiv.gyomaendrod.hu; Honlap: www.gyomaendrod.hu



Hirdetés

Váltson ADSL-ről kábel internetre 
és fizessen kevesebbet!

Szevasz tavasz!
www.fibernet.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: 1280

További információ: Az akció 2009. március 2-től visszavonásig érvényes a Fibernet Zrt. szolgáltatási területein, amennyiben a kívánt szolgáltatás 
külön beruházás nélkül biztosítható. Az akciós ajánlatok az akció ideje alatt csak egyszer vehetők igénybe és egymással össze nem vonhatóak. A 
garantáltként megjelölt le- és feltöltési sebesség az esetek 80%-ban garantált. Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, bővebb információt a www.
fibernet.hu weboldalon, vagy a 1280-as telefonos ügyfélszolgálaton kaphat.

Midi internet csomag

2 990 Ft/hó
letöltési sebesség max. 1024 Kbit/s, garantált 256 Kbit/s
feltöltési sebesség max. 256 Kbit/s, garantált 64 Kbit/s

Az ajánlatok 2010.05.31-ig tartó hűségnyilatkozat vállalása mellett érvényesek. Az internet 
ajánlat kábel TV előfizetés mellett érvényes.

Ügyfélszolgálat: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46. 
Az Ön üzletkötője: Gubucz Tamás 70 / 944 9279
Viszonteladó: Magus Comp, Fő u.230, (66) 581 610

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. 
TÁJÉKOZTATÓJA

Épület (építés, felújítás, burkolatok cseréje)
Épületek hőszigetelése, tetőfedés cseréje
Térburkolatok, járdák, parkolók építése

Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése
Kerítésépítés, bontás

Betonszállítás (földnedves, mixer)
Hulladékszállítás

Építőipari költségvetések készítése
Munkagépek nappali és éjszakai őrzése, parkírozása

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 

Tel.: 66/386-269


