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Lapköszöntő
Az elmúlt években szünetelt a 

Gyomaendrődi Hírmondó, nem je-
lent meg önkormányzati híradás. 
A Képviselő-testület lehetővé tette 
a lap újra indítását, hiszen a lakossági 
tájékoztatás kötelesség. Reméljük, 
most már folyamatosan megjelenik az 
újság, hogy megfelelő és színvonalas 
tájékoztatást nyújtson Gyomaendrőd 
közéletéről, a helyi hírekkel hitelesen 
tájékoztassa a lakosságot. A lap nem-
csak önkormányzati híreket mutat 
be, szeretnénk minden olyan infor-
mációt közzétenni, ami városunknak, 
az itt élőknek, az elszármazottaknak 
és az idelátogatóknak is fontos. A 
Gyomaendrődi Hírmondó minden 
hónapban (a hónap második hetében) 
ingyenesen jut el a háztartásokba, ez 
6000 db-os példányszámot jelent. A 
világhálón megjelenő online változat 
pedig tértől, időtől korlátlanul juthat 
el minden érdeklődőhöz. 

Kedves Olvasók, fogadják 
szeretettel a lapot!

Polgármesteri beszámoló
Az elmúlt hetek legfontosabb történése-

iről kértünk tájékoztatót Várfi  András pol-
gármestertől:

-2013. július 10-én, 12 taggal - köztük Gyo-
maendrőd Város Önkormányzata- szoci-
ális szövetkezet alakult Gyomaendrődön.
Eddig is részt vettünk a Start kistérségi 
közfoglalkoztatási programokban, most 
tagként léptünk be a szövetkezetbe. A 
szociális szövetkezet a közfoglalkoztatá-
si programok kibővítését, továbbfejleszté-
sét jelenti. 
Elsőként a Start munkaprogramban már 
működő program: a szabás-varrás kerül 
integrálásra. Az itt dolgozó szakképzett 
munkaerők főként munkaruhákat gyárt-
hatnak, amelyekkel a saját és más telepü-
lések cégeinek, közfoglalkoztatottjainak 
ellátására nyílik lehetőség. Szeretnénk egy 
betonelemgyártó géppel elkezdeni a gyár-
tást: a belvíz programokban árkok, csator-
nák korszerűsítésénél, karbantartásánál 
tudjuk használni az előállított termékeket. 
A gép alkalmas arra is, hogy térkő, zsalu-
kő, szegélykő készítésbe fogjunk. Ezeket 
értékesíteni lehet.
 A szántóföldi növénytermesztésben 
számítunk a most még bérletbe kiadott, 
közel 200 hektáros önkormányzati föld-
tulajdonra is. A földeket integráljuk a 
szövetkezetbe, megteremtve az állattartási 
projekt takarmányszükségletének termelési 

feltételeit. Mihelyt a pályázati lehetőségek 
engedik - ez már várhatóan ez év ősze -, 
de 2014-ben mindenképpen, további prog-
ramelemekkel lehet bővíteni a tevékenysé-
gi kört. 
A szövetkezet megalakítása olyan lehető-
ség, amellyel a helyi termékekre és szolgál-
tatásokra lehet alapozni. Ezzel hosszútávon 
fenntartható, közösségi gazdaság működ-
tethető, amely az utóbbi időszak legjelen-
tősebb munkahelyteremtése lesz.
Ha már munkahelyteremtés: A Skylotec 
Hungary Kft. gyomaendrődi üzemében új 
gyártócsarnokot adtak át 2013. július 19-
én. Az Új Széchenyi Terv keretén belül ka-
pott támogatásból megépített csarnokban 
beállított gyártósoroknak  köszönhetően 
22 dolgozót vettek fel.

Városunk életének legmeghatározóbb be-
ruházása, a vasúti aluljáró kivitelezése fo-
lyamatosan halad. A munkát fi gyelemmel 
kísérve láthatjuk, hogyan válik eggyé vég-
re a város, nem lesz sorompón erről és 
arról, végre igazán együvé tartozhat Gyo-
maendrőd. Ennek a közlekedési pontnak a 
kialakítása még élhetőbbé teszi városun-
kat. Bár a kivitelezés végső határideje 2015 
tavasza, nagyon bízom abban, hogy koráb-
ban, már 2014-ben – Gyomaendrőd vá-
rossá avatásának 25. évében- megtörténik 
Gyoma és Endrőd összekötése.

A cikk tovább folytatódik a 2. oldalon
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A Gyomaendrőd, Kamut, Kétsop-
rony és Kondoros települések Kon-
zorciumi összefogásával megvalósuló 
DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosí-
tó számú „Helyi és térségi jelentősé-
gű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” 
című projekt – közérthetőbben: a csa-
padékvíz elvezetés - kivitelezése több 
munkaterületen is megkezdődött, a 
tervezetteknek megfelelően halad. 
A 90% támogatási intenzitással meg-
valósuló 101 milliós projekt támogatási 
forrását az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és a Magyar Köztársa-
ság költségvetése társfi nanszírozásban 
biztosítja. A beruházás a korábbi fej-
lesztések során megvalósult belterüle-
ti csapadékvíz elvezető rendszerekhez 

csatlakozva, a meglévő csapadékvíz el-
vezető hálózatok fejlesztését jelenti.
A kivitelezést két helyi vállalkozás: a 
TÓTKAÉP Építőipari Kft. (mint gesz-
tor) és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 
végzi.
Augusztus 23-án egy projekt-
nyitó rendezvény keretében 
elindult  Gyomaendrőd szennyvíz-
tisztító telepének korszerűsítése. A 
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 kódszámú 
pályázat keretében. A kedvezményezett 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 
beruházás összköltségéből (859 171 000 
Ft) 700 270 465 Ft-ot nyert el, ez a tá-
mogatás 83%-ot jelent.

A nyitó rendezvényen a projekt be-
mutatására került sor, a kivitelezés 
részleteiről, a beépítendő technológi-
áról és a városi szennyvízhálózat re-
konstrukciós munkáiról is tájékoztató 
hangzott el. A beruházás segítségé-
vel megvalósul egy korszerű, a szab-
ványoknak megfelelő szennyvízkezelő 
telep, amely évtizedekig biztonságo-
san szolgálja a várost. Az augusztu-
si testületi ülésen a képviselők, illetve 
a tv-közvetítésen keresztül a lakosság 
is értesülhetett a 46-os és 47-es szá-
mú főútvonalak átépítéséről.  A várost 
érintő 46. sz. út elkerülő szakaszára te-
relődne a belterületet jelentősen ter-
helő átmenő forgalom. Az elkerülő út 
pozitív hatásai: növekszik a belterületi 
forgalombiztonság, csökken a környe-
zetszennyezés, növekszik a térség ver-
senyképessége, amely jelentős hatással 
lehet a város fejlődésére is. Ugyan-
akkor, a stratégiai fontosságú létesít-
ményeink: az ipari park, regionális 
hulladékkezelő jobban megközelíthe-
tővé válnak.
Fontosnak tartom még megemlíteni, 
hogy az Önkormányzat, mint iskola-
működtető, létrehozott egy bizottságot, 
amely felmérte iskoláink tanévkezdés 
előtti állapotát. Sikerült a legfonto-
sabb, szükséges javításokat elvégezni, 
így a tanulókat, dolgozókat rendezett, 
tiszta, biztonságos körülmények fo-
gadták. 

Polgármesteri beszámoló

Vállaljuk nyílászárók, bútorok és egyéb 
faipari termékek elkészítését, legyártását. 
Az új nyílászárókat falsérülés nélkül építjük 
be. Eladásra kínálunk fából készült brikettet. 

Ára: 30 Ft/kg + ÁFA.

Hídknap Faipari Kft.
5500 Gyomaendrőd, Lévai út 21.
Telefon: +36-66/386-694
Mobil: +36-30/9531-355
E-mail: hidknap@hidknap.hu
Web: www.hidknap.hu

Köszönjük, hogy 
nálunk vásárolta meg 

tanszereit!

Nyárvégi ajánlatunk: 
- óncimkés üvegek, palackok, poharak
- vetkőzős bögrék, poharak
- faliórák
- fotóalbumok
- mezőtúri fazekas kerámiák
A megszokott kiváló minőségű 
selyemvirágok közül válogathat. 
Játékkészletünk folyamatosan bővül.

Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat!

CIPŐVÁSÁR a CIPŐVÁSÁR a TURULTURUL  
cipő mintaboltjában!cipő mintaboltjában!

Vásároljon helyi munkaerővel gyártott Vásároljon helyi munkaerővel gyártott 
magyar lábbelit!magyar lábbelit!
- Női, férfi  kényelmi-komfort papucsok - Női, férfi  kényelmi-komfort papucsok 
széles választéka.széles választéka.
- Bőr gyermek szandálok és cipők 18-30-- Bőr gyermek szandálok és cipők 18-30-
as méretigas méretig
- Bütykös, dagadós, cukorbeteg lábakra - Bütykös, dagadós, cukorbeteg lábakra 
speciális puha, elasztikus, ugyanakkor speciális puha, elasztikus, ugyanakkor 
divatos, sportos lábbelik női, férfi  divatos, sportos lábbelik női, férfi  
méretekben.méretekben.
Várjuk Kedves vásárlóinkat, Gyomán a Várjuk Kedves vásárlóinkat, Gyomán a 

Szabadság tér 2. alatt Szabadság tér 2. alatt 
(a Sportcsarnok mellett)!(a Sportcsarnok mellett)!

Játszótér épül 
Öregszőlőben

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Ala-
pítvány – mint a Rózsahegyi Ház ne-
vű Integrált Közösségi és Szolgáltató tér 
működtetője – pályázatot nyújtott be az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 8402. 
helyrajzi számú (az IKSZT mellett talál-
ható) telken egy játszótér építésére. A pá-
lyázatot az MVH által kiírt „Falumegújítás 
és fejlesztés 95/2012. VII. 20.” jelű projekt 
keretei között lehetett beadni, mely pozi-
tív elbírálás esetén 100% támogatottságú.
A pályázattal 4 999 543 Ft-ot nyert az ala-
pítvány a játszótér megépítésére. A pályá-
zat önerőt nem igényel. 
A játszótér kialakítása várhatóan még ez 
év őszén megvalósul, az önkormányzat 
biztosítja a szükséges önerőt a pályázat 
megtérüléséig. 
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„Új lendület a közigazgatásban” név-
vel szemléletformáló kampány indul. A 
bürokratikus szürkeség levetkőzésével 
emberbarát, hatékony és egyszerű ügy-
intézés valósul meg, mely nem alárendelt 
pozícióba kényszeríti az állampolgárokat, 
hanem az ő igényeiket alapul véve nyújt 
szolgáltatást. A kampány célja a közigaz-
gatás új arcának megmutatása, a fi atalok 
motiválása és a közmegelégedettség nö-
velése – tájékoztatott Erdős Norbert, a 
Békés Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott, országgyűlési képvi-
selő. 
 – Olyan államot építünk, amely való-
ban a közjó szolgálatában áll, s nem bü-
rokratikus lépcsőkoptatással egybekötött 
türelemjáték, és nem is a magánérdek 
szolgálatában áll, hanem a közjót moz-
dítja elő – mondta a kormánymegbízott. 
– Szükség van egyfajta szemléletformá-
lásra is, hiszen a közigazgatás – nem vé-
letlenül – az emberek fejében még mindig 
szürke, bürokratikus intézményként él. A 
közigazgatás nem fékje, hanem motorja 
az állam működésének. Az életszerű és 
egyszerű ügykezelés által a közigazgatást, 

mint szolgáltatást kívánjuk működtetni. A 
jó állam érzékeny az állampolgárok ügye-
ire. Nem igaz, hogy a fi atalok nem kellően 
motiváltak. A fi atalok számára az új köz-
igazgatás karrierlehetőséget és egy biztos, 
jó csapatot kínál. Ugyanakkor megbecsül-
jük a már évek, évtizedek óta a rendszer-
ben dolgozókat, és számukra támogatást, 
továbbképzést biztosítunk.
Erdős Norberttől megtudtuk: a hivatalokat 
akadálymentesítik, a siketek és nagyot-
hallók, valamint a vakok ügyintézését op-
timalizálják. 2010. szeptember elseje óta 
grandiózus szervezeti integráció zajlott 
le. Mindez a regionális hivatalok megyé-
sítésével és az önkormányzatok feletti tör-
vényességi ellenőrzéssel vette kezdetét, s 
az idén októbertől fokozatosan és folya-
matosan nyíló kormányablak-rendszerrel 
zárul majd. A rendszert a már megnyílt 
kormányablakokon tesztelik, ahol az ügy-
felek 98 százalékban pozitív élményekről 
számolnak be az ügyintézés során. 
A Békés Megyei Kormányhivatal felet-
tes szerve, a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium álláspontja szerint a 
kormánymegbízotti pozíció létrehozá-
sával nagyban egyszerűsödött az egysé-
gesített hivatalok koordinációja. Sőt, a 
kormányhivatalok, kormánymegbízottak 
az egységesítésen kívül maradó szakigaz-
gatási szervek koordinálását is végzik. A 
járási rendszer bevezetésével az ügyinté-
zést közelebb kívánták vinni az állampol-
gárokhoz, ide került a jegyzői hatáskörök 
40 százaléka is. A jegyzői feladatok el-
látására jött létre az ügysegédi rendszer, 
hogy ne csupán a járási székhelyeken, de 
kistelepüléseken is lehetőség nyíljon az 
ügyintézésre. Az ügysegédek segítik az 
ügymenetet, tájékoztatnak és továbbítják 
az állampolgárok kérelmeit a járási hiva-
tal felé. 

Erdős Norbert: 
Új lendülett el a 

közigazgatásban

Pályaválasztási 
vásár

A Békés Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja a korábbi évek hagyo-
mányainak megfelelően ez év októberében 
is megrendezi a Pályaválasztási Vásárt.
Gyomaendrőd és körzetének valamennyi 
végzős általános és középiskolás diákjának 
lehetősége adódik arra, hogy részt vegyen 
a rendezvényen, ezzel is segítve pályavá-
lasztásukat.
A vásáron részt vesz több, hiányszakmát 
bemutató munkáltató, akik az általuk kép-
viselt szakmát kívánják népszerűsíteni.
A diákok beutaztatását a munkaügyi ki-
rendeltség biztosítja. Ennek köszönhetően, 
a korábbi évek tapasztalatai alapján Gyo-
maendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya 
és Csárdaszállás településekről 300-400 
diák részvételére lesz lehetőség.

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Kiadja: Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Telefon: 66/283-524
E-mail: katonamuvhaz@freemail.hu
Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Szerkesztő: Határ Győző Városi Könyvtár
Engedély szám: 163/0613-1/2007
ISSN: 2062-4352 (Nyomtatott), ISSN: 2062-4492 (Online)

Iskolakezdési akció a 
Látszerész Üzletben!

Szeptember 2-30-ig minden diák részére 
25% kedvezményt adunk szemüvege árá-
ból. Ahány éves, annyi % kedvezményt kap 
szemüvegkerete árából, ha bifokális, vagy 
multifokális lencsét választ. 
Ingyenes komputeres szemvizsgálat: 

K-Cs-P-Sz: 10-12 ig.
Szerda: Dr. Gedei Margit 10-12 ; 14-16. 

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Szarka Csilla látszerészmester, 

5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 53.
Tel: 06 66 284-255

EZ ITT  AZ ÖN EZ ITT  AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK HIRDETÉSÉNEK 

A HELYEA HELYE

HIRDESSEN A HIRDESSEN A 
G YO M A E N D R Ő D I G YO M A E N D R Ő D I 

HÍRMONDÓBANHÍRMONDÓBAN
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Mint ismeretes, a legfontosabb kor-
mányzati célkitűzés az emberek élet-
minőségének javítása. Ez magában 
foglalja a lakossági terhek, a havi ki-
adások, ezen belül a rezsi jelentős mér-
tékű csökkentését. A korábban már 
megvalósult 10 %-os mértékű rezsi-
csökkentés, amely a villamosenergia, 
földgáz és távhődíjra vonatkozott, 
2013. július 1-től tovább bővült. Keve-
sebbet kell fi zetni a víz- és csatorna, 
a hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tás, a kéményseprés, a szennyvízszip-
pantás igénybevételéért, valamint a PB 
gázért. A közszolgáltatóknak a vonat-
kozó törvény és jogszabályok alapján 
tájékoztatást kell nyújtaniuk, majd az 
esedékes számlában érvényesíteniük 
kell az ingatlantulajdonnal rendelkező 
természetes személyeket megillető díj-
csökkentést.
Városunkban a Gyomaközszolg Kft. 
látja el a hulladékszállítással kapcsola-
tos tevékenységet.  Fekete Józsefet az 
ügyvezető igazgatót kérdeztük a hulla-

dékszállítás szolgáltatási díjában érvé-
nyesítésre kerülő rizsicsökkenésről.

A 2012/2013-as év a Gyomaközszolg 
Kft. életében meghatározó változáso-
kat hozott. Egyrészt 2012-ben átalakult 
a tulajdonosi szerkezet: Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata 100 % tulajdo-
ni részéből 25%-ot Dévaványa Város 
Önkormányzatának, 1% - 1 %-ot Hu-
nya, Örménykút és Kétsoprony Köz-
ség Önkormányzatának, 2013-ban 
1%-ot pedig Kardos Község Önkor-
mányzatának értékesített. 2012-től a 
hulladékgazdálkodás szabályozásában 
is jelentős változás következett be. A 
2012. évi CLXXXV tv. a hulladékról, 
a 2013. évi CXXV tv. a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási tevékeny-
ség minősítéséről, valamint a 2013. évi 
CXIV tv. a rezsicsökkentéssel össze-
függő módosításról új feladatokat és 
kötelezettségeket rótt a közszolgálta-
tókra, így cégünkre is. 2013. július 11-i 
dátummal kaptuk meg a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási tevékenység 
végzéséhez szükséges engedélyt az Or-
szágos Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől, 
amely 2018. június 30-ig érvényes. En-
nek az engedélynek a birtokában in-
díthattuk meg a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység minősíté-
si eljárását, a technikai- személyi fel-
tételekhez igazodó minősítési fokozat 
megszerzéséért.
A jogszabályi változások a szolgálta-
tás ellátásában is változásokat fognak 
hozni, a 2015-től bevezetésre kerülő 

házhoz menő szelektív gyűjtés előírá-
sával. Igyekszünk a feladat ellátására 
felkészülni és a személyi-technikai fel-
tételeket megteremteni.  A folyamatos 
kommunikáció és hatékony környezet-
védelmi szemléletformálás esetén le-
het sikeres a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés tervezett bevezetése.
Sok szó esik manapság a rezsicsök-
kentésről, és ennek előírásairól, mely a 
Gyomaközszolg Kft.-t is érinti. A re-
zsicsökkentéssel összefüggő törvény 
módosításáról szóló 2013. évi CXIV 
tv 16. § alapján a 2013. július 1-től, a 
2012/04/14. napján alkalmazott díj leg-
feljebb 4,2 %-kal megemelt összegének 
90%-ában kell meghatározni az érvé-
nyes szolgáltatási árat. Ettől eltérni ak-
kor sem lehet, ha a közszolgáltatást az 
adott időpontban más szolgáltató vé-
gezte. A társaságunk a díjcsökkentés 
teljesítéséről, annak összegéről, va-
lamint a jelentkező fogyasztói meg-
takarításról a kibocsátott számlákon 
tájékoztatja a lakosságot. Változás a 
számlázással kapcsolatban, hogy min-
den ügyfelünk havi számlát fog kapni 
postai úton, amelyben fel lesz tüntet-
ve a megtakarítás összege. A díjbesze-
dő nem állít ki egyszerűsített számlát, 
befi zetési elismervényt ad a bevétel át-
vételekor.
Komoly gondot okoz a Kft. életében 
a tartozások felhalmozódása. Jogsza-
bályi változás miatt,  ezentúl a NAV  
jogosult a köztartozásnak minősülő 
díjhátralék behajtására.

Rezsicsökkentés a Gyomaszolg Kft . szolgáltatásaiban

Közfoglalkoztatási szakmai konferencia, kiállítás és vásár
A Békés Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja a Járási Munkaügyi 
Kirendeltségek közreműködésével 
2013. szeptember 19-én, Békéscsabán 
a Szent István téren Közfoglalkozta-
tási Szakmai Konferencia, Kiállítás és 
Vásár megrendezését tervezi, melynek 
keretében a Gyomaendrőd körzeté-
be tartozó valamennyi önkormányzat 
bemutatkozik, köztük Gyomaend-
rőd városa is, mindegyik programele-
mével. A rendezvény célja a 2012-ben 
és 2013-ban indult Startmunka Min-
taprogramban elért eredmények és 
tapasztalatok bemutatása az érdeklő-
dők számára. Kirendeltségünk von-
záskörzetében 2013.03.01-én 577 fő 
bevonásával a következő programok 
indultak: mezőgazdasági, téli és egyéb 
értékteremtő, belvízelvezetés, illegá-

lis hulladékhelyek felszámolása, közút 
karbantartása és mezőgazdasági föld-
út karbantartása. A támogatott közfog-
lalkoztatási programok megvalósítása 
a terveknek megfelelően történik. Az 
önkormányzatok összességében jó-

nak tartják a Startmunka mintaprog-
ram elindítását, mellyel kézzelfogható 
értéket teremtenek, ezzel együtt tele-
pülésük foglalkoztatási helyzetét is ja-
vítják.
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Az elmúlt években a Képviselő-
testület többször is foglalkozott a vá-
ros lakosságát ellátó háziorvosok idős 
korával, illetve a nyugdíjba vonulásuk 
utáni alapellátás biztosításával. A Vá-
rosi Egészségügyi Intézmény igazga-
tó főorvosa – Dr. Torma Éva- kapta a 
megbízást, hogy keressen a köztiszte-
letben álló – a gyógyításban eltöltött 
több évtizeddel a hátuk mögött  nyug-
díjba vonuló- háziorvosok helyére 
olyan fi atal orvosokat, akik szívesen 
vállalnák a gyomaendrődi orvoslást.
Az alapellátásban az elmúlt években 
három fi atal orvos vállalt szerepet: 
Dr. Macsári Judit, aki az összevonás-
ra került 1-es és 3-as (Dr. Veréb La-
jos és Dr. Lizák Anna helyett) körzetet 
látja el; Dr. Petrikó Attila a 6-os kör-
zetben (Dr. Jánosik Bertalan helyett) 
és Dr. Varga Edit Brigitta a 8-as kör-
zet (Dr. Palya József helyett). Közülük 
ketten vállalkozó háziorvosként látják 
el feladatukat, a harmadik orvos eseté-
ben folyamatban van az ez irányú ügy-
intézés. A körzeti ápolónők: Martonné 
Giricz Zsuzsanna, Kiss Edit és Mátrai 
Jánosné, a folyamatosságot tükrözik a 
lakosság felé az orvosi ellátásban.
A fi atal orvosok ide településéhez mit 
tud kínálni a város:
- Gyomaendrőd vonzó kisváros, ki-
váló természet- és gazdaságföldrajzi 
adottságokkal, tehát érdemes itt élni.  
Támogatjuk, hogy rövid idő elteltével 
vállalkozó háziorvosként dolgozhas-
sanak tovább, szükség esetén lakást is 
adunk. A városban vannak még idős, 
nyugdíjas korú háziorvosok, tehát to-
vábbra is keressük azokat a fi atal or-
vosokat, akikkel betölthetjük majd a 
helyüket. – mondta el Várfi  András 
polgármester.
Dr. Macsári Judit vagyok, 1980. 01. 
25-én születtem a békés megyei Szeg-
halmon. Szüleim és nagyszüleim egy-
szerű emberek, apai ágon szeghalmi, 
anyai ágon dévaványai szálakon kap-
csolódom ehhez a vidékhez.
Általános-és középiskolai tanulmá-
nyaimat szülővárosomban végeztem, 
1998-ban érettségiztem a nagy hagyo-
mányokkal rendelkező „szeghalmi Pé-
ter András Gimnáziumban”. 
Orvosi tanulmányaimat a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvosi Karán folytattam, majd Szege-
den tettem háziorvostan szakvizsgát 
2011 májusában. 
Korán kiderült természettudományos 
tantárgyak iránti élénkebb érdeklődé-
sem, mert a kémiai, biológiai, matema-
tikai, természet földrajzi, csillagászati 

és részecske fi zikai ismeretek lénye-
gesen könnyebben megragadtak, mint 
a humán tárgyak. De nem vagyok túl-
zottan egysíkú, mert általános iskolás 
korom óta nagy fi gyelemmel fordulok 
a művészettörténet, festészet felé. Szí-
vesen olvasom a művészek, történelmi 
személyek életrajzi leírását tartalma-
zó könyveket. Korán elkezdtem zenét 
tanulni. 11 évesen tagja voltam klari-
nétosként a szeghalmi Ifjúsági Fúvós 
Zenekarnak.
Szeretek utazni, ezzel lehet összefüg-
gésben, hogy érdeklődéssel fordulok 
az idegen nyelvek felé. Gyakran olva-
sok angol nyelvű kisregényeket és no-
vellákat, magyar nyelvű szépirodalmi 
könyveket egyaránt.
A közeljövőben szeretném bővíteni az 
orvos szakmai és a gyógynövénytan-
ra vonatkozó ismereteimet, az utóbbi a 
gyógyszerész kar kötelező tananyagát 
is képezi.
Dr. Varga Edit vagyok, kö-
zépiskolai tanulmányaimat 
6 osztályos gimnázium-
ban végeztem, kiemelt ide-
gen nyelvi képzés keretein 
belül.  Az idegen nyelvek 
mellett főleg a biológia és 
a matematika érdekelt, s az 
utolsó gimnáziumi évek-
ben már céltudatosan az 
orvosi hivatás felé orientá-
lódtam. 
2002-ben érettségiztem, 
felvételt nyertem a sze-
gedi általános orvosi kar-
ra. Az egyetemi évek alatt leginkább 
a belgyógyászat fogott megy, így tu-
dományos diákköri munkát is a Bel-

gyógyászati Klinikán végeztem. Úgy 
éreztem, hogy minden orvos számára 
fontos lehet, hogy vészhelyzetben vagy 
egy baleset kapcsán higgadtan és meg-
felelően tudjon segítséget nyújtani, így 
2007-ben részt vettem a mentőtiszti 
tanfolyamon. A több hónapos, mentős 
gyakorlat alatt szerzett tapasztalatai-
mat a mai napig hasznosítom minden-
napjaim során a rendelőben. 
2008-ban szereztem meg az orvo-
si diplomámat, s ekkor háziorvos re-
zidensi képzésre jelentkeztem, mert 
az egyetemi évek alatt ez a szakterü-
let állt hozzám a legközelebb. A házi-
orvosi rendelések során sok beteg kérte 
ki a véleményem a természetes gyógy-
módokról, így fontosnak tartottam, 
hogy az egyetemen szerzett ismerete-
imet kibővítsem. 2009 szeptemberétől 
homeopátiás képzésben vettem részt 
Budapesten, mely elvégzése és sikeres 
vizsga letétele után 2011 szeptembe-
rében Homeopátiás Terápia Diplomát 
szereztem. 2010 szeptemberétől a Sze-
gedi Tudományegyetem Gazdasági 
Karán orvos-közgazdászképzést kezd-
tem meg, mely képzés alatt kutatást 
folytattunk az orvos-beteg kapcsolat – 
főleg közgazdaságtani - fontosságáról. 
Eredményeink mind a közgazdászok-
nak, mind a háziorvosoknak sok új in-
formációt adtak. Háziorvosi szinten 
nagyon sokat segítettek abban, hogy 
a betegek jobban megértsék az orvo-
si kezelések lényegét, fontosságát és ez 
által növelni tudjuk az orvos és beteg 
közötti együttműködést. 
2008-ban, a diploma megszerzése után 
megházasodtam, majd 2010-ben meg-
született a kisfi únk, aki akkor is és 
azóta is, nagyon sok örömöt és szere-
tetet ad nekünk. Jelenleg három éves, 
így kifogyhatatlan a kérdésekből. És 

sokszor számunkra is meglepő, hogy 
milyen csodákat rejt a világ az ő szem-
szögéből nézve. (HGYVK)

Megnyugtató helyzetben városunk háziorvosi ellátása
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Gyermekfi lharmónia. A 150 tagú 
székely gyermekkórus nyári turné-
jának hatodik állomása Gyomaend-
rőd volt. A világhírű együttes először 
2010-ben látogatott városunkba. Az-
óta játszadoztunk a gondolattal, hogy 
újra meghívjuk őket, mely az idén vált 
valósággá. Hamarosan küldtünk egy 
e-mailt Haáz Sándornak, a kórus kar-
nagyának, hogy a nyár folyamán szí-
vesen látná és hallaná őket újra a 
gyomaendrődi közönség.

Az e-mail meghívást telefonbeszél-
getések követték és vívódások, hogy 
a koncertturné útvonalát, hogyan le-
hetne Gyomaendrőd felé vezetni. Az 
útiköltség szerényen jött össze, a kó-
rus anyagi lehetőségei sajnos határt 
szabtak a változtatásoknak. Végül jó 
irányba terelődött a sorsunk, sőt az 
a megtisztelő helyzet állt elő, hogy a 
Gyermekfi lharmónia együtt ünnepel-
heti Szent István királyunk napját és 
az államalapítás ünnepét Gyomaend-
rőddel. Erre a hírre nagyon megörül-
tünk és lázasan kezdtük szervezni a 
vendégek elhelyezését és megfelelő 
fogadását. A szállást a Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági Szakközépiskola és a 

Kner Gimnázium kollégiuma biztosí-
totta. Felhívást intéztünk a város la-
kóihoz, hogy segítsenek a 150 székely 
gyermek megfelelő ellátásában. Az is-
tentiszteleten és a szentmisén kihir-
dették és nyakunkba kapva a várost 
mi is gyűjtöttük a támogatókat. Pél-
dás összefogás alakult ki Gyomaend-
rődön. Volt egy közös cél és városunk 
lakói összefogtak. Hamarosan telefon-
hívásokat kaptunk, hogy gyümölcsöt, 
lisztet, cukrot, édességet ajánlottak a 
kórus ellátásához. Baráti és munkahe-
lyi közösségek pénzadományt gyűj-
töttek.  A pékek kenyeret, a zöldséges 
paprikát, a vendéglátós üdítőitalt kül-
dött. A legmeghatóbb mégis egy sze-
rénynek tűnő ajándék volt. Egy idős 
bácsi - a szeretetotthonból-elhozta 
egyetlen kiló cukorját, melyet jó szív-
vel ajánlott fel. 
A székelyföldi buszok augusztus 19-
én a kora délutáni órákban érkeztek 
meg a szálláshelyek elé. Nagy fel-
tűnést keltett a Hősök útján a három 
buszból kiözönlő gyereksereg. A vá-
rosunk vezetősége részéről Toldi Ba-
lázs alpolgármester köszöntötte a 
kórust. Augusztus 20-án ünneplő-
be öltözve, szép székely ruhában jöt-
tek reggelizni a gyerekek és indultak a 
Városháza elé, ahol a városi ünnepség 
került megrendezésre. Az esemény 
történelmi jelentőségét, hogy az új vá-
rosközpontban ünnepelünk emlete a 
Gyermefi lharmónia jelenléte is. Várfi  
András polgármesteri köszöntője után 
ünnepélyesen átadták a Gyomaend-
rőd címerét ábrázoló alkotást, melyet 
Dr. Szonda István készített. Dr. Sza-

bó Ferenc nyugalmazott múzeumigaz-
gató ünnepi beszédét követve a három 
történelmi egyház: az evangélikus, 
a református és a katolikus lelkészek 
megáldották az új kenyeret. A székely 
kórussal együtt énekelhettük nemze-
ti imádságunkat, a Himnuszt, majd a 
Szózatot. 
A Ligetfürdőben felfrissült gyermek-
sereg elindult a Szent Imre katolikus 
templomba, a koncert helyszínére. A 
templomba lépve hihetetlen érzés fo-
gott el, csaknem 900 ember színültig 
megtöltötte az Isten házát. Gyorsan 
berendezkedett a kórus és elkezdő-
dött az „angyalok éneke”. Meghatódva 
hallgattuk dalaikat és olyan kulturális 
élményt kaptunk tőlük, mely ritkán 
adatik meg életünkben. A koncert vé-
gén a közönség állva tapsolta vissza az 
énekeseket, akik többször is ráadást 
adva búcsúztak Gyomaendrődtől. 
Köszönettel adózom támogatóinknak: 
Várfi  András polgármesternek, a Gon-
dozási Központ munkaközösségének, 
Tímár Jánosnénak, a Sikér Kft és a 
Pájer Pékség tulajdonosainak, Kónya 
Istvánnak, az adakozó katolikus és re-
formátus híveknek, és minden kedves 
segítőnek.

Dr. Szonda István

Angyalok énekeltek

MÁGUS-COMP

Nem szűnt meg!
A MÁGUS-COMP számítástechnikai szaküzlet 
és szerviz teljes körű szolgáltatással, széles áruvá-
lasztékkal várja kedves vásárlóit és partnereit ideig-

lenes helyén a Bajcsy út 53. sz. alatt. 
(UNIX autósbolt mellett, a Família üzletházban.) 

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
+Stanc- és 
szitaforma, 

szitázás, 
kasírozás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu
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Hatvan év egy bő emberöltő. Persze 
egy intézmény életében ez más lépték, 
de jól szemlélteti, hogy a hatvan év 
alatt mennyi minden történhet. A gim-
náziumban a hatvanadik tanévnyitó 
ünnepség zajlott le szeptember elsején. 
Tóth Ferenc, az iskola megbízott igaz-
gatója tanév-nyitó beszédében olyan 
értékeket hangsúlyozott, amelyek az 
elmúlt hatvan év bármely tanévnyitó-
ján elhangozhattak volna. És talán el is 
hangzottak. A minőség, a felelősséggel 
végzett munka mindig elsődleges volt 
a gimnázium életében. Generációkon 
keresztül bizonyította az intézmény, 
hogy az itt végzett diákok előtt bármi-
lyen ajtó kinyílhat: jogászok, mérnö-
kök, orvosok, tudósok, tanárok hosszú 
sora bizonyíték erre. 
A világ, a politikai és gazdasági kör-
nyezet változik, a tudásba, az elvégzett 

munka minőségébe vetett hit állandó. 
Nagynevű tanárok nyomdokán halad 
az iskola nevelőtestülete. Ezek a taná-
rok mindig, bármilyen körülmények is 
vették őket körül, a legfontosabbnak a 
diákjaik fejlődését, előrehaladását tar-
tották. Nincs ez most sem másként. A 
tanári kar számára mindenek előtt fon-
tos, hogy az iskola diákjai megkapják 
azt a tudást, amivel bátran engedhetők 
a felsőoktatásba, a nagybetűs Életbe. 
Nemcsak oktatnak, de nevelnek, sze-
mélyes példamutatásukkal is. 
A hatvan év teljesítménye az, amire 
támaszkodni lehet. Magasra tették az 
elődök a mércét, de ez így jó. Ez ösz-
tönző hatású, mind a diákok, mind a 
tanárok számára. 
A hatvan év felelősség. Meg kell tar-
tani azokat az értékeket, amiket ez az 
időszak teremtett. És persze újakat kell 
teremteni. 
Megújuló és fejlődő iskolának kell len-
ni, mint ahogy az elődök is követték a 
világ változásait, felismerték – és talán 
keresték is – az új kihívásokat, ezzel 
együtt biztosították az iskola fennma-
radását és színvonalát.
A tanév tehát az emlékezés jegyében 
indul, és az egész éves munkát is rész-
ben a múltidézés, részben a jövő építé-
se határozza meg. Az év programjaiban 
megjelenik majd az iskola hatvan éves 

története. Megszólítjuk azokat, akik itt 
tanultak vagy dolgoztak, hiszen van-
nak olyan családok a városban, aki már 
a negyedik generáció óta adják gyere-
keiket a gimnáziumba. Ez nemcsak az 
iskola életéről ad képet, de a település-
ről is: volt diákjaink közül sokan ma-
radnak a városban, jönnek vissza ide 
élni. A tanári kar jó része is ebben az 
iskolában végzett, és az egyetem után 
tért vissza az alma materbe. Szorosan 
kapcsolódnak az iskola mindennapjai 
a városéhoz, hiszen diákjaink megje-
lennek közösségi szolgálatot teljesítve 
a település különböző intézményeiben. 
Az új tanévben programokkal, rendez-
vényekkel várja az iskola a város-la-
kókat, az általános iskolák diákjait és 
tanárait. 
Folytatódnak a sport és tanulmányi 
versenyek, rendezvények, és bízunk 
benne, hogy a korábbi évekhez hason-
lóan nemcsak a helyi, de az országos 
médiumokban is hallhatjuk, olvas-
hatjuk majd a Kner Imre Gimnázi-
um tanulóinak és tanárainak nevét, 
teljesítményét. És ha diákjaink neve 
elhangzik egy-egy kiemelkedő teljesít-
mény kapcsán, akkor el fog hangozni a 
város neve is. 
Vagyis gimnázium nincs a település 
nélkül, de a település sem lehet meg a 
gimnázium nélkül.
Ez pedig a mi városunk, a mi iskolánk, 
a mi gyerekeink – a mi jövőnk…

Kner Imre Gimnázium

Hatvan éves a Gimnázium

Bátran állítható, hogy sors-
döntő változások történtek idén a 
gyomaendrődi szakképzésben. Az 
intézmény 2013. augusztus 1-től a 
Vidékfejlesztési Minisztérium fenn-
tartása alatt működik.

Az utóbbi években egy új agrárpoli-
tika alapjait rakta le a magyar kormány 
és a Vidékfejlesztési Minisztérium:  
széleskörű társadalmi konzultáció 
után átfogó vidékfejlesztési stratégi-
át alkottak. Elindult ennek végrehaj-
tási keretprogramja, a Darányi Ignác 
terv. Hatékony, összehangolt rendszert 
hoztak létre a célok megvalósítására, 
amelynek szerves részei a miniszté-
rium háttérintézményei, köztük a he-
lyi szakképző iskola is. A tárca célja, 
hogy az év minden napja vidékfejlesz-
tési nap legyen mind a város, mind a 
vidék számára, hiszen mindkettő kö-
zös sorson osztozik.
Ennek a tervnek fontos része a szak-

képzés. Megalakult az agrár-szak-
képző iskolák hálózata. Az agrárium 
megbecsülésének és jövedelmezősé-
gének érdekében versenyképes, szín-
vonalas mezőgazdasági szakképzésre 
van szükség.
A kormányváltás óta 42 iskola vált VM 
fenntartású intézménnyé, melyekben 
közel 2800 pedagógus, oktató, nevelő 
gondoskodik a minőségi oktatásról, a 
magas szintű szakképzésről és az in-
tézmények zavartalan működéséről.
Az országos hálózat felállításának cél-
ja a versenyképes tudást adó, magas 
színvonalú és hatékony agrár-szakkép-
zési rendszer kialakítása.

Magyarország agrárország. A jövő 
szempontjából stratégiai súlyú lépés, 
hogy visszaadjuk az agrárszakma be-
csületét, a fi atalok számára vonzóvá 
tegyük a mezőgazdaságot és megerő-
sítsük a gazdatársadalmat.
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium zászlóshajó szerepet fog 
vállalni ezen célok megvalósításában.
Gyomaendrőd és járásának, Békés me-
gyének, az országnak olyan magasan 
felkészült, piacképes ismeretekkel bíró 
szakembereket fog képezni, akik büsz-
kék lesznek arra, hogy a Bethlen Szak-
iskola tanulói voltak. Tantestülete még 
fokozottabban törekszik a jövőben ar-
ra, hogy a tanulók, a szülők és a társa-
dalmi elvárások teljesítése érdekében 
közösen munkálkodva megalapozza 
ezt a büszkeséget. Davidovics Lász-
ló igazgató tanévnyitó ünnepi beszé-
dében a fenti célok elérése érdekében 
hatékony tanulásra, szorgalomra és ki-
tartásra buzdította a diákokat.

Új időszámítás a 
gyomaendrődi szakképzőben
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Városunkban még nem fejeződött be 
az utcanevek átalakítása. A késlekedés 
oka az a szándék, hogy minél több la-
kost óvjanak meg az átnevezések okoz-
ta kellemetlenségtől. 
Néhány – a településünkön született 
vagy hozzá kapcsolható nagy egyéni-
séget úgy is meg kellene becsülnünk, 
hogy utcát, intézményt nevezünk el ró-
la, vagy emléktáblával tiszteljük meg 
emlékét. 
A jelenlegi Fürst Sándor utcát említem, 
amellyel szemben a Kossuth Lajos ut-

cában található Dr. Szilágyi Ferenc 
író, költő, nyelvész, irodalomtörténész, 
egyetemi tanár szülőháza. Hatalmas 
életművet hagyott hátra, és még na-
gyon sok a kiadatlan belőle. Megérde-
melné, hogy utcát nevezzenek el róla, 
a szülőházát pedig emléktáblával kel-
lene megjelölni. Vagy elnevezhetnék 
róla a Kiss Lajos üdülőtelepet, hiszen 
élete utolsó éveit az üdülőtelep szom-
szédságában, a Kölcsey Ferenc utcá-
ban élte.
A Fürst Sándor utca kaphatná Kálmán 
Farkas nevét is, aki református lelkész 
és egyben jelentős egyházi zeneszerző 
volt. Énekeit a református gyülekeze-
tek napjainkban is használják. 1887-től 
1906-ig szolgált Gyomán, sírja a régi 
református temetőben található.

Ebben az évben van Kovács Imre 
– erős gyomai kötődésű politikus, író, 
szociológus centenáriuma. Emléktáb-
lája már van a Járási Hivatal falán, de 
utcát is megérdemelne. Pl. szóba jöhet-
ne a Ságvári utca.

Papp Zsigmond emlékét úgy tudnánk 
méltóbban megőrizni, ha a hagyatéka 
nagyobb publicitást kapna. A ház pe-
dig emléktáblát.
Méltán tisztelte meg Gyomaendrőd 
még életében díszpolgári címmel Kál-
lai Ferencet. A valamikori vasúti ven-
déglőt a nagyszülei működtették, az 
állomás előtti tér lehetne Kállai Ferenc 
tér.
A városháza és az egyházi iskola kör-
nyékét ameddig a terület megengedi, 
fával kellene beültetni. Olimpikonok 
ligetének lehetne nevezni, a már el-
távozott olimpikonjaink és más híres 
sportolóink emlékére. 
A régi utcák elnevezéseit is érdemes 
lenne megnézni. A nevek a természetes 
fölrajzi képződményekhez, szomszéd 
településekhez, vagy mesterségekhez 
kapcsolódtak: pl. Sziget utca, Endrődi 
és Berényi út, Vásártéri utca, Üveges, 
Halász, Edényes, és Salétrom utca.
Példáim és javaslataim Gyomához kö-
tődnek, mert bár nem itt születtem, de 
a városnak ezen a részén lakom, ezt is-
merem jobban. Kívánom, hogy az új 
utcanevek városunk lakóinak megelé-
gedésére változzanak meg. 

Kovács Károly

Gondolatok, javaslatok a 
gyomai utcanevek változásai kapcsán

A felsorolt szervizekben és üzletekben  0900 - 1830

SZERVIZEK:

: Mirakel Bike Szaküzlet : Suhanó Kerékpárbolt és Szerviz MÉSZÁROS ÉS TÁRSA Bt. -
: Bringa Bolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz Speedi Kerékpár Üzlet

KLOKI TRANSZ Kft. : GRIFFITHI Gazdabolt : Dupsi és Tár-
: Iparcikk Üzlet Doboz: Palika és Ricsike Bt.

Elek: Flamingó Üzletház : KÁBEL ELEKTRO KFT. : 
: : Bike Corner Kerékpár Szaküzlet és Szerviz

Kölüs Trade Kereskedelmi Kft. Varga Kerékpár és Sí Szaküzlet Belvárosi Bringa Bolt
: Gál Gumiszerviz : 

: : Mozaik Szaki Boltja
Bolt : CANDELLA Villamossági és Kerékpár Szaküzlet Erdei Kerékpár Szaküzlet

BIKE SHOP Kerékpár Szaküzlet CITY Kerékpár Bolt és Szerviz : 
cikk Üzlet : Kerékpár Szaküzlet Debreczeni Zsolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz

: Balázs Kerékpár Szaküzlet és Szerviz Balázs Kerékpár Szaküzlet és Szerviz CSAPESZ Ke-
: KÁBEL ELEKTRO KFT.  

: KÁBEL ELEKTRO KFT.

00 30

0 3 04 ( é ) HIRDETMÉNY
GYOMASZOLG KFT. szolgáltatási 
ajánlata lakossági ügyfelek részére is:

• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, 

  vakolatjavítás, kémények építése, javítása,

• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítás, cseréje

• Térburkolatok, járdák, parkolók építése

• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése

• Kerítésépítés, bontás

• Betonszállítás (földnedves, mixer)

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u.2.

Telefon: 66/386-269
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Gyomaendrőd turizmusáért a 2012. 
január 7-én újjáalakult Gyomaend-
rődi Üdültetési Szövetség Turisztikai 
Egyesület, rövidebb és ismertebb ne-
vén a GYÜSZ-TE felel. Az egyesü-
let működteti a Kossuth utca 9. szám 
alatt, a Katona József Művelődési Ház 
épületében található Tourinform iro-
dát, ami nemcsak a turisztikai fősze-
zonban, hanem egész évben a turisták 
és érdeklődők szolgálatában áll. A 
GYÜSZ-TE Gyomaendrőd pozitív tu-
risztikai megítéléséért, népszerűsíté-
séért, látogatottságának növeléséért, 
valamint a lehetséges hazai és külföl-
di látogatók megnyeréséért tevékeny-
kedik. Civil összefogás eredményeként 
Gyomaendrőd, Dévaványa, Mezőbe-
rény Város Önkormányzata mellett he-
lyi és környékbeli szolgáltatók, köztük 
többségében szállásadók, vendéglátók, 
civilek és a turizmusban közvetetten 
érdekelt szereplők a tagjaink. 

2013-ban jelentős változások követ-
keztek be a GYÜSZ-TE életében.  El-
ső és legfontosabb mérföldkőnek a 
DAOP-2.1.3-12 kódszámú „Helyi és 
térségi turisztikai desztinációs me-
nedzsment szervezetek és turisztikai 
klaszterek létrehozása és fejlesztése” 
című benyújtott pályázat tekinthető, 
amit támogatásra érdemesnek ítéltek.  
A pályázati projekt megvalósítási idő-
szaka a 2013. március 1.-2014. decem-
ber 31. közötti periódust öleli fel. A 
projekt keretében beszerzésre került 
saját, 56,25 négyzetméteres mobil ren-
dezvényszínpadunk, amihez komplett 
hang- és fénytechnika is kapcsolódik. 
A Tourinform iroda előtt elhelyeztünk 
egy kültéri, érintőképernyős turiszti-
kai információs terminált – ún. touch 
infót. Ez a nap 24 órájában nyújt infor-
mációkat az érdeklődőknek. 
A projekt keretén belül nyáron turisz-
tikai imázs fi lmeket is készíttettünk, 
amiket szintén a város népszerűsítésé-
nek szolgálatába állítunk. 
Egyesületünk évente három helyi ren-
dezvény szervezéséért is felel. Idén 
rendeztük meg április 26-28. között a 
XV. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- 
és Túrófesztivált, augusztus 18-án a 
XV. Gyomaendrődi Nemzetközi Hal-

főző Versenyt, s ami még hátra van: 
a november 9-én az V. Gyomaendrődi 
Disznótoros és Böllérpálinka Verseny. 

A GYÜSZ-TE folyamatosan kö-
veti a mai tendenciákat, így a marke-
ting tevékenységben is hívószavaink a 
„trendi”, az egyediség és a fi gyelem-
felkeltés. Éppen ezért megalkottuk a 
város kabalafi guráját, aki Gyoma End-
re névre hallgat. A névválasztás során 
megfelelő körültekintéssel jártunk el. 
Településünk történelméből ismerős 
lehet, hogy Endrőd nevét feltehetően 
Endre nevű birtokosától kapta. 
Az új turisztikai honlap szintén a 
kabalafi gura nevét viseli (www.
gyomaendre.hu), ahol azonnal online 
lefoglalhatják szállásukat az akár ott-
hon internetező érdeklődő turisták.  A 
honlapon való megjelenés kizárólag a 
GYÜSZ-TE tagok számára ingyenes, 
más szolgáltatók számára térítés elle-
nében kínálunk megjelenési és hirde-
tési lehetőséget. 

Szervezetünk felelősségteljes lé-
péseket tesz a környezetünkért és a 
turizmus fenntarthatóságért is. Ezt bi-
zonyítja, hogy az országban elsőként 
kaptuk meg a „zöld” TDM szervezet 
címet.

A TDM a turizmusban alkal-
mazott mozaikszó, ami turisztikai 
desztináció menedzsmentet jelöl. En-
nek lényege a szervezettségen, tuda-
tosságon és összefogási hajlandóságon 
alapul: gyomaendrődi, dévaványai és 
mezőberényi szereplőkkel Gyomaend-
rőd és térsége tudatos turizmus fejlesz-
téséért. 

Együttműködéseink kitűnő eredmé-
nye az idei nyáron kialakított „Standard 
programajánló Gyomaendrődön és kör-
nyékén”. Annak érdekében, hogy az ide 
látogató vendégeinknek folyamatosan 
tartalmas időtöltést biztosítsunk, min-
den nap – hétfőtől vasárnapig – kínál-
tunk programokat, egy nap akár többet 
is. A programajánlóba a gasztronómiá-
hoz, a kultúrához, valamint a folklórhoz, 
az élővilághoz, a vízparthoz, az aktív ki-
kapcsolódáshoz, ezen belül többek kö-
zött a lovagláshoz, a kajakozáshoz, a 
kenuzáshoz és a sárkányhajózáshoz kap-
csolódó elemeket építettünk.  A teljesség 
igénye nélkül csak néhányat említsünk 
a gasztronómiai témájú programok kö-
zül: tészta hétfő a Körös étteremben, 
kemencés sütés az Endrődi Tájházban, 
péntekenként halnap a Nagylaposi Bir-
kacsárdában, cefrétől az „Istenek könny-

cseppjéig”, azaz pálinkafőzde-látogatás, 
édes élmény-túra a dévaványai Fejedel-
mi Cukrászdában. Az aktív kikapcso-
lódás kedvelői sárkányhajózáson, kenus 
élménytúrán, éjszakai bátorságtúrán ve-
hettek részt, továbbá motorcsónakból is 
magukba szívhatták a természet illatát a 
festői Körösökön. 

Számunkra fontos a helyi értékek, 
hagyományok megőrzése, és a turiszti-
kai „vérkeringésbe” történő bekapcsolá-
sa. Ezért életre hívtuk a „Gyomaendrőd 
kincsei” programot. A programba minő-
ségi, helyben készített termékeket (pl. 
méz, mézeskalács, lekvár, kézműves ter-
mékek, stb.) vontunk be, hogy azokat 
elérhetővé tegyük a turisták számára. 
Célunk, hogy a megvásárolt csekélység 
mindig a Gyomaendrődön eltöltött nya-
ralásra emlékeztesse őket. Amennyiben 
Ön is szívesen készít egyedi árut, kéz-
műves termékeket, és ezeket szívesen 
megismertetné a turistákkal, kérjük, ke-
resse fel a Tourinform irodát.

A GYÜSZ-TE, mint Turisztikai 
Desztináció Menedzsment Szervezet a 
hosszú távú tervekre és célkitűzések-
re összpontosít, amelyek a későbbiekben 
tartósan biztosíthatják a város és  von-
záskörzete számára a turizmus tudatos 
fejlesztése révén a foglalkoztatás és az 
életszínvonal növekedését. 

Kedves Olvasóink turisztikával kap-
csolatos ötleteit, javaslatait örömmel vár-
juk az alábbi elérhetőségeinken. 
Elérhetőségeink: 
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 9. 
(Tourinform Irodában). 
Nyitva tartás szeptember 1-től: 
munkanapokon 8.00-16.00 között. 
Tel./fax: 386-851, 
E-mail: gyomaendrod@tourinform.hu; 
www.gyomaendre.hu

Már okostelefonon is elérhetők va-
gyunk (iOS rendszerre letölthető a Gyo-
ma Endre applikáció).

Varga Dorottya, TDM menedzser
 és Tourinform irodavezető 

Gyomaendrőd: a Körösök ölelése – 
GYÜSZ-TE is?
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GYOMASZOLG KFT. SZOLGÁLTATÁSAGYOMASZOLG KFT. SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSELTEMETKEZÉSSEL  
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSKA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

Ügyelet ideje alatt  hívható telefonszámok:
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)

Csőke János 06 66/285-065, illetve: 06 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, 

vagy a 06 66/386-233 telefonszámon.

Jubileumi testvérvárosi találkozó
Gyomaendrőd a romániai Nagy-

enyeddel (Aiud) 1993, míg a németor-
szági Schöneck városával 2003 őszén 
kötött partneri megállapodást, azaz 
testvérvárosi szerződést. A 20 és a 10 
éves jubileum alkalmából 2013 szept-
emberének első hétvégéjére Gyoma-
endrőd szervezte meg azt a jubileumi 
hármas találkozót, ahol a házigazda 
Várfi  András, a schönecki Cornelia 
Rück és a nagyenyedi Mihai Horaţiu 
Josan polgármesterek ünnepélyes kül-
sőségekkel megerősítették a korábban 
kötött partneri együttműködést. Az 
esemény emlékére Gyomaendrőd új 
városközpontjában emlékfákat is elül-
tettek.

Gyomaendrődi Kö-
rös Kézilabda Klub 
Egyesület:
2013. szeptember 14. 
Szombat 17.00-tól    
Gyomaendrődi Körös 
KKE- Gyula

2013. október 5. szombat 17.00-tól 
Gyomaendrődi Körös KKE- Mezőhe-
gyes

Gyomaendrődi Női 
Kézilabda:
2013. szept. 14. szombat 
18.30-tól GYNKSE- 
Kondoros
2013. szept. 28-án 

18.00 GyNKSE- Mezőberény
2013. október 12. GYNKSE- Békés

Gyomaendrődi Judo 
Club:
2013. október 23-án 
8.00-tól: Regionális 
Judo verseny

Gyomaendrődi FC fel-
nőtt csapat mérkőzései:
2013. szept. 14.-én 
16.30-tól (gyomai sport-
pálya) Gyomaendrődi 
FC. - Körösladányi MSK
2013. szeptember 28-án 
16.00-tól (gyomai sport-

pálya) Gyomaendrődi Fc.- Szeghalmi Fc.
2013. október 12-én 15.00-tól (gyomai 
sportpálya) Gyomaendrődi Fc.- Békés-
csabai Máv S.E.
Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkő-
zést megelőzően két órával kezdődnek.
Amatőr Labdarúgó bajnokság:
Október 6-tól vasárnaponként 13.00-tól

Nemzetközi 
Galambkiállítás:
November 8-9-10-én

Mega Játszóház 
Gyerekeknek:
2013. november 23-án 
10.00-órától

A programok időpontja tájékoztató 
jellegű, a szervezők a változtatás jogát 

fenntartják.

A Varga Lajos 
Sportcsarnok 

ajánlója
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Gyomaendrőd Város Önkormányza-
ta a 2011 októbere óta vesz részt a Start 
kistérségi közfoglalkoztatási prog-
ramokban. 150 fővel, 3 programmal 
indult (belvíz, mezőgazdasági útkar-
bantartás, illegális hulladék felszámo-
lási programok), majd folyamatosan 
növekedve (2012: 222 fő, elindultak a 
növénytermesztési és állattenyésztési 
programok) idén 295 főt foglalkoztat. 

Márciusban új, értékteremtő köz-
foglalkozatási programokkal indult a 
közfoglalkozatás. Többek között lehe-
tőségünk nyílt 11 fő álláskeresőt be-
vonni a „Varrás programunkba”. 
A ruhaiparnak hagyománya van tele-
pülésünkön, sokan rendelkeznek ru-
ha-készítői, varrónői szakképesítéssel. 
Az új önkormányzati hivatal az év ele-

jén költözött a Selyem útra, ahol ko-
rábban szakiskola működött. Tetőterét 
beépítettük, itt alakítottuk ki a kis var-
rodához a munkaterületet, a használt 
varrógépek is rendelkezésre álltak, 
csak fel kellett újítani. 

Jelenleg a 11 dolgozó munkaruhá-
kat, többek között, nadrágokat, köpe-
nyeket, dzsekiket készít. A jövőben is 
elsősorban munkaruhákat kívánunk 
termelni, saját és más településeken 
működő cégek és (köz-) foglalkoztatók 
számára, de nagyobb vállalat is kereste 
már meg önkormányzatunkat, későbbi 
együttműködés lehetőségét vizsgálva.

A közfoglalkoztatás terén tapasz-
talható folyamatos növekedés és az 
önellátásra való törekvés másfajta ösz-
szefogásra sarkall. 
Célunk helyi szükségletekre, valamint 

helyi termékekre és szolgáltatásokra 
alapozott, hosszútávon fenntartható, 
közösségi gazdaság létrehozása és mű-
ködtetése. A közfoglalkoztatási start-
programban kapott plusztámogatásból 
varró és szabászgépeket szereztünk 
be. A szeptemberben induló TÁMOP 
programban is részt kívánunk venni, 
ahol elsősorban a foglalkoztatás támo-
gatására lehet pályázni.

Hunya Péter

Közmunkaprogram Gyomaendrődön
Bemutatkozik a varroda

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a TÓTKAÉP Kft. 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízásából, belte-
rületi csapadékvíz elvezetési munkákat végez a következő 
utcákban:
Katona József utca, Nagy Sándor utca, Kató J. utca, Zrínyi 
M. utca. 
A munkálatok a kapubejárók átépítését érintik valamint a 
földmedrű árokszakaszok igazítását. A Gárdonyi G. utcában 
a páratlan oldalon vasbeton mederelemek kerülnek elhelye-
zésre, Bánomkerti úton, a páratlan oldalon zárt csatorna épül. 
A Fő út (Polányi M. u. és Bartók B. u. között) déli oldalán ta-
lálható mély árok helyére zárt csatorna épül, Polányi M. ut-
cában munkálatok a kapubejárók átépítését érintik valamint 
a földmedrű árokszakaszok igazítását.
A kivitelezés befejezési határideje 2013. október 31.  
A kivitelezés ideje alatt esetlegesen felmerülő kellemetlen-
ségekért, kérjük szíves megértésüket. Felhívjuk a fi gyelmet 
arra, hogy a végső tereprendezés, takarítás a befejezés előtti 
időszakban történik.

Amennyiben a munkálatokkal kapcsolatban kérdése van, ke-
resse Dinya József építésvezetőt 8-16 óra között, a 06-30/655-
45-99-es számon. 

Tisztelettel: Tótkaép Kft. 

2013. szeptember 14-én 
18 órától 

Alföldi Csaba orgona-
koncertje az evangélikus 

templomban.

2013. szeptember 20-22-
ig Szüreti 

termés kiállítás a 
Dr. Tóth Elek 
Kertbarát kör 
szervezésében 

(Katona Műv. Ház) 

2013. szeptember 28. 
17 órától gyomaendrődi 
és makói vegyes kórus 
hangversenye a gyomai 
református templomban.

2013. szeptember 30. 
8-11,30-ig 
véradás 

(Katona Műv. Ház)

2013. október 5. 16 óra a 
XVI. Őszi Tárlat 

megnyitója

2013. október 7-én 
8-11,30-ig 
véradás 

(Katona Műv. Ház)

2013. október 12. 
szombat Szüreti bál és 

lovas felvonulás. 
(Katona Műv. Ház)

Program ajánló
Katona József 

Művelődési Központ
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Tótka Sándor 
világbajnoki érmet nyert 

Duisburgban
Gyomaendrődiek kis csapata a hely-

színen, Duisburgban szurkolta ki a VB 
érmet Tótka Sanyinak. A 19 éves spor-
toló két számban is indult. Jól vette az 
első akadályt 200 m-es számában, az 
előfutamból magabiztosan jutott to-
vább a középfutamba. Sajnálatos tech-
nikai hibák sorozata miatt, sok idő 
eltelte után tudtak elrajtolni a verseny-
zők (még a rajtgépben is hosszú ideig 
állt a mezőny), Sanyi centikkel maradt 
le az A döntőről. Nagyon jó időered-
ménnyel nyerte a B döntőt, 10. helyen 
végzett a világbajnokságon.

A férfi  4x200 méteres váltó tagjaként 
aztán felállhatott a világbajnoki dobo-
góra, társaival harmadik helyezést értek 
el. A bronzmedált Tótka Sándor (Körös-
Kajak SE), Dudás Miklós, Molnár Péter, 
Hérics Dávid „lapátolta”. A híres, német 
precizitás sajnos elkerülte ezt a versenyt, 
az on-line közvetítést itthonról követő 

szurkolók láthattak kacsákat, gyönyörű 
német kislányt a verseny helyett, míg a 
Duisburgban szurkolók az itthoniaktól 
tudták meg, hogy sikerült érmet szerez-

ni a magyar váltónak, s ezzel meg van 
az első felnőtt világbajnoki érme Tótka 
Sándornak.

Az izomláz azt jelenti: van izmunk!
Atlétika tábor Békéscsabán

A Buda-Cash Békéscsabai 
Atlétikai Club 16. alkalommal 
rendezte meg augusztusi nyári 
táborát, amelyen 50 gyerekatléta vett 
részt, közülük 12-en Gyomaendrőd-
ről. 

A táborvezető Vaszkán Gábor 
által összeállított programban 
szerepelt játékos atlétikai képzés is: 
futást és dobásokat gyakoroltak a 
gyermekatléták. Első alkalommal 
vették birtokba a Magyar 
Atlétikai Szövetség által biztosí-
tott Kölyök Atlétika Program esz-
közeit. A szép színekben pompázó, 
igényes kivitelű eszközök szinte 
csábítanak a gyakorlásra. Az edzések 
mellett jutott idő a kikapcsolódásra is, 
természetesen ezek középpontjá-
ban is a sport, a mozgás állt. A tábor 
szállóigéjévé vált mondat Vaszkán 
Gábortól származik, aki ezzel biztatta 
az izomlázra panaszkodó atléta 
palántákat: 

„Az izomláz azt jelenti: 
van izmunk!”

Vaszkán Gábor


