közéleti havilap

Rövid hírek
Eszter néni
100 éves

Jelentõs évfordulóhoz
érkezett január 28-án Fekécs Pálné, Eszter néni,
ugyanis 100. születésnapját
ünnepelte. Ez alkalomból
Várfi András, polgármester,
illetve Mraucsik Lajosné, a
Városi Gondozási Központ
vezetõje és munkatársai
köszöntötték.
Eszter néni jelenleg is jó
egészségnek örvend, szellemileg ma is friss, egyedül
a hallása nem olyan, mint
fiatal korában. Mindig sokat dolgozott, szerette a
mezõgazdasági munkát,
mindig minden helyzetben
és társaságban nem csak
feltalálta, jól is érezte
magát. Minden munkát
elvállalt, tíz évig tapasztani
is járt. Ha történt is vele
baleset, például tapasztás
közben leesett az állványról, komoly baja nem lett,
mert – hite szerint – Mária
vigyáz rá. Eszter néni szerint a hosszú életnek nincs
különösebb titka, valakinek
a sors vagy megadja, vagy
sem. Éltesse az Isten
sokáig, Eszter néni!

Emlékplakett
a minisztertől
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Új jövőkép Gyomaendrőd előtt
A kötvény kibocsájtása segíti a fejlesztéseket

Császár Claudia, a Gyomaendrõdi Hírmondó korábbi szerkesztõje a decemberi
szám megjelenése után egyéb
munkája mellett nem tudta
tovább vállalni az újság szerkesztését. Ezért a lap kiadója,
a Gyomendrõd Közéletéért
Egyesület olyan új szerkesztõt
kereset, aki helyben él. A civil
szervezet január közepén
Molnár Lajost bízta meg az

újság írásával és szerkesztésével. A szerkesztõváltás miatt a januári szám sajnálatunkra nem jelent meg. Reméljünk, a tartalmában és
megjelenésében
egyaránt
megújult Gyomaendrõdi Hírmondó megnyeri olvasóink
tetszését.
Szabó Balázsné,
a Gyomaendrõd Közéletérté Egyesület elnöke

Kell-e két művészeti
iskola Gyomaendrődön?

A fejlesztések eredményeként javulhat a gyomaendrõdiek életminõsége

A pályázati saját erõ elõteremtése érdekében a város úgy döntött, hogy 1 milliárd
forint értékben kötvényt bocsát ki tíz éves futamidõre, és három éves türelmi idõvel.
A pénz felhasználásáról az önkormányzat mindig minõsített többséggel dönt majd.
Kötvénybõl befolyt pénzt az önkormányzat csak fejlesztésekre fordíthatja, ezen belül is
olyanokra, amelyek 15 éven belül megtérülnek. Elsõsorban mire szánja ezt a pénzt az
önkormányzat? – érdeklõdtünk Várfi András polgármestertõl.
– Miként a régióban, úgy
Gyomaendrõdön is a legnagyobb gond a foglalkoztatás,
ezért optimális feltételeket
akarunk teremteni ahhoz,
hogy a vállalkozók új munkahelyeket hozzanak létre.
Az elkövetkezõ hónapokban
egy céggel kidolgoztatjuk az
ipari park fejlesztésének stratégiáját. Ahhoz, hogy a befektetõknek érdemes legyen
idejönniük, az ipari parkhoz
megfelelõ utak szükségesek,
ezeket megépítjük. Gyomaendrõdöt alapvetõen mezõgazdasági jellegû településként ismerik, az agrárium
mellett leginkább a könnyûipar: a cipõ-, a konfekció- és
a faipar jellemzi, természetesen ezen már túl kell lépnünk. A fejlesztési stratégia
kidolgozása során új lehetõségeket kell felkutatnunk. A
befektetõk keresésében segít-

ségünkre lehet, hogy Gyomaendrõdnek több testvérvárosa is van, Németországban
Schöneck, Lengyelországban
Pilzno, Romániában Nagyenyed. Ezek a kapcsolatok
eddig megmaradtak a kultúra
terültén, föl kellene térképeznünk, hogy ezekben milyen gazdasági lehetõségek
rejtõznek. Romániában a Fehér megyei Nagyenyed a
testvérvárosunk, de emellett
a határmentén Bihar és Arad
megyében is együttmûködést
kell keresnünk az ottani
cégekkel és ipari parkokkal.
– Gyomaendrõdön mióta
mûködik az ipari park, és az
idõ alatt milyen eredményt
sikerült elérniük?
– Az ipari park öt esztendõs múltra tekint vissza, és
eddig két cég települt be. Ez
eredményként nagyon szerény. Ugyan a terület egy ré-

szét eladták, illetve lefoglalták, de gyakorlatilag csak ez
a két vállalkozás mûködik. A
harmadik betelepült cég kamionparkoló- és szerelõmûhely lesz, a tervek szerint ez
már az idén mûködni fog.
Továbbá tárgyalunk két helyi
vállalkozóval, akik ott ipari
csarnokot kívánnak építeni.
Ha ezek megvalósulnak, vállalkozásonként 20-30 fõvel
bõvítenék a foglalkoztatottak
számát. Az ipari parknak
nem csupán iparterületként
kell mûködnie, tehát nem
csak az a célja, hogy oda befektetõk jöjjenek, a lényege:
kapcsolatok teremtése. A
már meglévõ üzemekhez
kapcsolódhatnak más vállalkozások, illetve más ipari
parkok üzemeihez kapcsolódhatnak az ide betelepült
vállalkozások.
(Folytatás a 2. oldalon)

Kártalanítást követelnek a gazdák
Pelyva Imréné, a Bethlen
Gábor Szakképzõ Iskola és
Kollégium oktatási igazgatóhelyettese pedagógusi pályafutása elismeréseként, a közelgõ nyugdíjba vonulására
tekintettel, a Magyar Kultúra
Napja alkalmából az Arany
Katedra Emlékplakettet vehette át az oktatási minisztertõl.

Megújult a Hírmondó

A testület januári ülésének napirendjén szerepelt a
regionális hulladékkezelõ mû
tavalyi mûködtetésérõl szóló
beszámoló. Nos, a mûködtetésrõl kevés szó esett, annál
inkább jogi kérdésekrõl. Kiderült, hogy az üzemeltetõi
jogért folyó közbeszerzési
eljárást megtámadta az azon
sikertelenül részt vevõ ASA
Kft., és a cég jogorvoslati kérelmét a Fõvárosi Ítélõtábla
helyben hagyta. Annak idején a regionális hulladékkezelõ mû üzemeltetésére kiírt

közbeszerzési eljárást a Remondis Kft. nyerte meg. Továbbá a telep közelében
ingatlannal rendelkezõ gazdák peres úton mintegy 145
millió forint kártalanítást követelnek a beruházó kilenc
önkormányzattól.
A regionális hulladékkezelõ mû megvalósítása során
– a jogszabályok változása
miatt – vita alakult ki a szomszédos gazdákkal arról, hogy
miként lehet gazdálkodni a
telep környezetében. A gazdák úgy vélik, hogy a hul-

ladékkezelõ megvalósításával õket kár érte, ezért pert
kezdeményeztek.
A kormányrendeletnek
megfelelõen a hatóságok a
hulladéklerakó körül ötszáz
méteres
levegõtisztaságvédelmi övezetet alakítottak
ki, ezt bejegyzésként az ingatlanok tulajdoni lapjára
fölvezették. Tavaly decemberben a gazdák keresetlevelét a Békéscsabai Városi
Bíróság a megyei bírósághoz
tette át.
(Folytatás a 2. oldalon)

Az alapfokú mûvészetoktatási intézményeket arra kötelezték, hogy 2008. január
1-ig a Szakmai Minõsítõ
Testület minõsítse õket, ezt
követõen csak ezzel a feltétellel kaphatják meg a teljes
állami normatívát. A város
mindkét mûvészeti iskolája:
Városi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és a Körösmenti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény is kiváló minõsítést kapott. Dezsõné Rau Katalin, a Körösmenti Alapfokú Mûvészet-

oktatási Intézményt fenntartó
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi elnöke, illetve Holubné Hunya
Anikó, a Városi Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
igazgatója egyaránt azon a
véleményen van, mikor a
költségtérítés miatt egyre kevesebb a tanuló, illetve fokozatosan csökken az állami
normatíva is, ésszerû lenne,
ha a két intézmény valamilyen formában egy kézbe
kerülne. (Részletek lapunk
6. oldalán)

Két sikeres
HEFOP-pályázat

Arató Gergely, államtitkár

A Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív
Program keretében két pályázatot is nyert, az egyiket a
kompetencia alapú oktatás
bevezetésére, a másikat a
halmozottan hátrányos helyzetû tanulók integrált oktatására. A Katona József Mûvelõdési Központban január

végén megtartott projektzáró
konferencián Fülöp Istvánné,
projektmenedzser, a Kis Bálint Általános Iskola igazgatója mutatta be a két nyertes
pályázatot.
– A kompetencia alapú
oktatáson a készségek, képességét fejlesztését, az alkalmazható tudás központba
helyezését értjük. A kompetencia alapú oktatás bevezetésére önálló pályázatot
nyújtottunk be 2006 októberében, a támogatási szerzõdést 2006 júliusában írtuk alá, és a pályázat megvalósítására 18 millió forintot nyertünk. Olyan hasznosítható
készségekkel, képességekkel, azaz kompetenciákkal
kívánjuk útjukra indítani a
felnövekvõ nemzedékeket,
amelyekre folyamatosan építhetnek.
(Folytatás a 2. oldalon!)

TEMETKEZÉS
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrõd, Ipartelep út 2.
Telefon: 06 (30) 630-80-97
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Közélet

Rövid hírek A hulladékkezelő miatt kátaÉsszerűsítik a
működtetést?
Gyomaendrõd képviselõ-testülete úgy határozott,
hogy a kiadások csökkentése érdekében az intézményi konyhák mûködtetését ésszerûsíti. Ezért felkéri
a polgármestert és a jegyzõt, hogy tárgyaljanak az
élelmezésvezetõkkel a koncesszióba adás feltételeirõl.
Várfi András, polgármester elmondta, a konyhák mûködtetésére olyan
megoldást keresnek, amely
által azok jobbá és olcsóbbá válhatnak. Az önkormányzat jelenleg évi 29
millió forinttal támogatja a
konyhákat, a költségvetés
egyensúlya érdekében ezt
az összeget szeretnék csökkenteni. Felvetõdött a koncesszióba adás lehetõsége,
az önkormányzat most ennek jogi, pénzügyi lehetõségeirõl szakemberektõl kíván tájékozódni.
Az ülésen szót kért Tímárné Tóth Adrienn, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola szülõi
munkaközösségének elnöke. Elmondta, a szülõk a jelenlegi étkeztetéssel elégedettek. Attól tartanak, ha a
konyhákat az önkormányzat vállalkozásba adja, akkor majd romlik az étkeztetés minõsége.
Dr. Csorba Csaba, jegyzõ válaszában kifejtette, ha
a konyhák koncesszióba
kerülnek, akkor is nagyobb
részt ugyanazok dolgoznak
majd, és ugyanott, ahol
eddig, valamint ugyanaz a
nyersanyagnorma vonatkozik majd rájuk. Ez garanciát jelent arra, hogy az
élelmezés színvonala nem
csökken. Az önkormányzat
nem vonulna ki az élelmezésbõl, ugyan vélhetõen
csökkenõ mértékben, de továbbra is támogatná azt,
másrészt a konyhák külsõ
megrendelõ részére is nyújthatnának szolgáltatást, és
ez újabb bevételt jelenthet.

Húsz gyermek
étkezhet?
Gyomaendrõd önkományzata ez évben is pályázott a
Gyermekétkeztetési Alapítványhoz húsz gyermek ellátására – errõl döntött a testület
januári ülésén. Az alapítvány
célja, hogy a gyerekek ne csak
szorgalmi idõszakokban, hanem azokon kívül: hétvégeken
és iskolai szünetekben is étkezhessenek. Ez az idén 160
adag ennivalót jelent. Az alapítvány támogatásával 2006ben 20 nagylaposi, tavaly pedig 20 Öregszõlõben élõ rászoruló gyerek számára juttatott el a város élelmiszercsomagokat. Ez évben húsz endrõdi gyermek ellátásra pályáztak. A program teljes költsége
1,5 millió forint, ebbõl 1 millió
350 ezer forintot az alapítvány
támogatása, és ehhez 150 ezer
forint önerõt tesz hozzá a város.

lanítást követelnek a gazdák

(Folytatás az 1. oldaltól)
Szabó Balázsné képviselõ – mint a perben is érintett
gazda – elmondta, az elõzõ
testületben a tagok a megfelelõ döntéshez nem kaptak elegendõ tájékoztatást.
Az érintett ingatlantulajdonosok megkérdezése nélkül
döntöttek a beruházásról,
ezzel 22 család életét keserítették meg. A 33-34
aranykorona értékû földjeiken élelmiszer céljából
növényt nem termelhetnek,
állatot nem tarthatnak. A
védõövezeten belül emberi
tartózkodásra épület nem emelhetõ. Állandó a fertõzésveszély a tengernyi légy
és az özön patkány miatt.
Madarak hordják szét a szemetet. A széljárástól függõen elviselhetetlen a bûz. Az
ingatlanokra esetleges vevõ

szóba sem jöhet a tulajdonlapi bejegyzés és a látvány
miatt.
Kovács Béla és Babos
László képviselõk erre úgy
reagáltak, hogy a városnak
akkor feltétlenül ki kellett
alakítania egy új szemétlerakót, és a korábbi téglagyár gödreit már egyébként
is használták szemét elhelyezésére. Ez a mostani új
szemétlerakó minden hatósági elõírásnak megfelel,
megvalósítására épp ezért
kaphattak uniós támogatást.
Dr. Csorba Csaba jegyzõ
arról tájékoztatta a képviselõket: szakértõi kérdés,
hogy a bíróság megállapíte kártalanítást. Mindenesetre hosszas peres eljárás
valószínûsíthetõ. Egyébként a beszámolót elfogadták a képviselõk.

Új jövőkép Gyomaendrőd előtt
(Folytatás az 1. oldalról)
– A város akar saját termelõ beruházást is megvalósítani az ipari parkban?
– A megye több városban
szeretne inkubátorházat létre
hozni, köztük Gyomaendrõdön is, ez is egy lehetõség.
Az elképzelések között megemlítendõ az is, hogy tavaly a
város területén kísérleteztek
a cukorcirok termesztésével.
Energianövényként a cukor
erjesztésével bioetanolt állítanának elõ. Egy ilyen üzemet szeretne az ipari park
déli részén egy befektetõ
létesíteni. Jelenleg a terület
megszerzésén dolgozunk.
Szeretnénk hozzájutni olyan
állami területhez, amellyel
bõvíthetnénk az ipari parkot.
A bõvítés azért szükséges,
mert a város felõl bizonyos
védõtávolságot be kell tartani, ezért déli irányba 8-10
hektárral szeretnénk növelni
az ipari park területét. Az üzem tökéletes védelmi rendszerrel készül el, és az önkormányzat minden szükséges
környezetvédelmi hatástanulmány elkészíttet a befektetõvel.
– A foglalkoztatás bõvítésére az önkormányzat a turizmus területén milyen lehetõséget lát?
– Az idén kidolgoztuk
az idegenforgalom fejlesztésének a koncepcióját. A
tourinform irodát korábban
egy alapítvány mûködtette,
erre a célra az eddigieknél
többet áldoz a város, és az
irodát január 1-tõl önkormányzati fenntartásban mûködtetjük tovább. Nagy
hangsúlyt fektetünk arra,
hogy városunk turisztikai
kínálata sok internetes és
papír alapú újságban megjelenjen. Hogy a vendégek
ide jöjjenek, ezért több
városi rendezvényt szervezünk. Így például jövõre július 22-én Gyomaendrõdrõl

startol a Tour de Hongrie
kerékpáros verseny. Eddig
évente két nagy önkormányzati rendezvényt szerveztünk, de ezeket a jövõben évente bõvíteni szeretnénk. Fontosnak tartom,
hogy minél szorosabb kapcsolatot építsünk ki a nyaraló tulajdonosokkal. Ez
évben megrendezzük a nyaralók hétvégéjét. Programsorozatunkkal arra törekszünk, hogy minden héten
nyújtsunk valami szórakozási lehetõséget a Gyomaendrõdön pihenõ vendégeknek.
– A Liget Fürdõ további
fejlesztését tervezi az önkormányzat?
– A mûszaki épület tetõtere kihasználatlan, ennek
beépítését tervezzük. A fürdõben már van néhány szálláshely, és itt további 30
szállás alakítható ki. Ez lehetõvé tenné, hogy tavasszal
iskolai osztályokat fogadjunk, õsszel pedig a szép korúakat várnánk. Továbbá
elengedhetetlen a parkoló
megépítése, ez fizetõs lenne,
így az ebbõl befolyt pénz
idõvel fedezné az építés költségeit.
– Az önkormányzat milyen nagyobb fejlesztéseket
tervez az intézményeknél?
– Pályázunk a két általános iskola: a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános
Iskola és a Kis Bálint Általános Iskola korszerûsítésére.
Az elkövetkezõ években
folytatni kívánjuk a belvízprogramot, a kettes ütem már
ez évben megvalósul. A Délalföldi Operatív Program egyik pályázata keretében a
Liget Fürdõ termál kútjának
vizével kívánjuk megoldani
a polgármesteri hivatal és a
városi sportcsarnok fûtését,
ezzel jelentõs gázköltséget
takaríthatunk meg – fejezte
be nyilatkozatát Várfi András, polgármester.

Új igazgató főorvos

Rövid hírek

A város képviselõ-testülete januári ülésén február
15-tõl öt esztendõre dr. Torma Éva neurológust bízta
meg a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatói teendõinek ellátásával, heti 20 órában.

A kezességről

zett, 2003 és 2006 között pedig pszichoterápiás képzésen
vett részt. Jelenleg a Réthy
Pál Kórház-rendelõintézetben a járóbeteg rendelés és
gondozóhálózat vezetõje. A
pályázatban leírt szakmai elképzelései jó fogadtatásra találtak az intézmény dolgozói
körében. Az állás elnyerése
után Gyomaendrõdön kíván
letelepedni.

A Gyomaendrõdi Liget
Fürdõ Kft. az üzemviteli épület tetõterének beépítésével 16 új szálláshelyet szeretne kialakítani. Az elõzetes számítások szerint a beruházás teljes költsége bruttó 40 millió forintot tenne
ki. A pénz elõteremtése érdekében tíz éves futamidõre hitelt kívánnak fölvenni, ennek érdekében a cég
az önkormányzattól készfizetõ kezességet kért. Illés
János, képviselõ szerint a
városban bõven elegendõ a
szálláshelyek száma, ezért
új szállásra nincs igény, a
fürdõnek nem ebben az irányban kellene fejlesztenie. A képviselõ úgy látta, a
beruházás megtérülésérõl a
cég megbízott ügyvezetõjének a számításai nem
megalapozottak, azok elnagyoltak. Vass Ignác, képviselõ más véleményen volt,
szerinte a vendégek szeretnek megszállni a fürdõben,
hiszen ott minden szolgáltatáshoz helyben hozzájuthatnak. Mivel az ügyvezetõ
megbízása május végén lejár, ezért a képviselõk a januári testületi ülésen úgy
határoztak, a 40 milliós
kézfizetõ kezességrõl majd
akkor döntenek, ha ismert lesz az új ügyvezetõ
személye.

A kiírásra három pályázat
érkezett, és mindhárom érvényes volt. A pályázókat két
bizottság is meghallgatta, és
mindkettõ dr. Torma Éva pályázatát találta támogatásra
méltónak. Dr. Torma Éva a
diploma megszerzése után
1989-ben neurológus szakvizsgát tett, majd a Grafológiai Intézetben okleveles
grafológus végzettséget szer-

Támogatás betegszállítóknak
A képviselõ-testület januári ülésén két napirendi pontban is foglalkozott a betegszállítással. Határoztak arról:
a jelenlegi formában a lakosság betegszállítását nem tartják megfelelõnek, ezért kezdeményezik, hogy azt a szaktárca vizsgálja felül. Több
képviselõ is rossz tapasztalatáról számolt be. Köztük dr.
Palya József háziorvos, képviselõ hangoztatta, Gyomaendrõd betegszállítása egy
kecskeméti céghez tartozik,
õket nehéz telefonon elérni, a
fekvõ beteg szállítása gondot
jelent számukra. A probléma

megoldása érdekében a
képviselõk határoztak arról
is, hogy 1 millió forintos
kamatmentes hitellel támogatják Kovács Tiborné és
Szmolnik Zoltánné, gyomaendrõdi lakosok betegszállító vállalkozását, õk a fekvõ betegek szállítását is
meg akarják oldani. A hitelt
ez év december végéig havi
egyenlõ részletekben kell
visszafizetniük. A testület
nyilatkozott arról, hogy támogatja Paróczai Péter vállalkozását is, õ csak ülõ betegeket kíván szállítani, és
anyagi támogatást nem kért.

Két sikeres HEFOP-pályázat
(Folytatás az 1. oldalról)
A pályázati pénzbõl jelentõsen fejleszthettük eszközeinket, digitális információhordozókat vásárolhattunk, így például projektorokat, aktív táblákat, illetve
hordozható és multimédiás
számítógépeket. Ezekre öszszesen 5,2 millió forintot költöttünk, és további 1,7 millió
forintból tanulást segítõ eszközöket szereztünk be.
– A halmozottan hátrányos helyzetû tanulók integrált nevelésére 2006 novemberében nyújtottuk be a pályázatunkat konzorciumi
partnereinkkel: a Gyomaendrõdi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a Bethlen Gábor Szakképzõ Iskola és Kollégiummal, illetve a Margaréta Óvodai Kht-val. A 15,1
millió forintról szóló támogatási szerzõdést 2007 júniusában írtuk alá. Intézményünkben immár négy éve
eredményesen alkalmazzuk
az integrált pedagógiai rendszert, a pályázat keretében
ezt szeretnénk kiterjeszteni
az óvodára és a szakképzõ
iskolára – fejezte be tájékoztatóját Fülöp Istvánné.
Arató Gergely, a szaktárca államtitkára rövid elõadását azzal a megjegyzéssel
kezdte, hogy lenyûgözõ a két
pályázati program szakmai

komplexitása, hiszen azokban a két legfontosabb szakmai kérdés kapcsolódik öszsze: a kompetencia alapú nevelés és az integráció. A közoktatás jövõjérõl az államtitkár elmondta, a II. Nemzeti
Fejlesztési Tervben nincsenek gyökeresen új irányok.
Épp az a cél, hogy a már kipróbált irányba haladjanak
tovább. A fejlesztési irányokat meghatározza az a társadalmi környezet, amelybõl a
diákok érkeznek, illetve az a
gazdasági környezet, amelybe a diákok kikerülnek az oktatási rendszerbõl. Az I.
Nemzeti Fejlesztési Terv programjainak kidolgozása során
elkezdõdött egy olyan szakmai hálózat kiépítése és megerõsítése, amely nem valamiféle felülrõl jövõ bölcsességre kíván építeni, hanem a
helyben szerzett tapasztalatok használja föl az oktatás
fejlesztésében. A II. Nemzeti
Fejlesztési Terv legfontosabb
célja az oktatás fejlesztésében, hogy az így megszerzett
tapasztalatok a következõ
tervezési idõszakban minden
intézményben rendelkezésre
álljanak. Elképzelésük szerint az elsõ pályázati körben
sikeres intézményeket a következõ idõszak fejlesztõ
munkájának bázis intézményeivé teszik.

nem döntöttek

Pályázatokból
270 millió
Gyomaendrõd önkormányzata tavaly 21 pályázatot nyújtott be. Ezekbõl eddig 18-at bíráltak
el, és a 18-bõl 10 részesült támo gatásban, öszszesen 253 millió 860
ezer forint értékben –
tud hattuk meg a kép viselõ-testület januári ülésén, amikor a képviselõk a projektmenedzseri
iroda elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót
hallgatták meg. A pályázatokból nyolcat forráshiány mi att elutasí tottak, három pályázat
elbírálása pedig folyamatban van. Az elnyert
támogatások közül kiemelkedik a belvízrendezés II. ütemére elnyert
199,7 millió forint. Az
önkormányzat intézményei tavaly 20 pályázatot
nyújtottak be, és ezekkel
17 millió 133 ezer forintot nyertek el. Így az önkormányzat és intézményei az elmúlt esztendõben pályátok útján több
mint 270 millió forinttal
gazdagították a várost.

Gyomaendrõdi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Gyomaendrõd Közéletéért Egyesület. Felelõs
kiadó: Szabó Balázsné. Szerkesztõ: Molnár Lajos. Nyomdai elõkészítés: PowerDesign 06 (20) 886-8120,
powerdesign@freemail.hu Szerkesztõség: 5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1. Telefon: 06 (66) 581-237
Elektronikus levél: hirmondo@gyomaendrod.hu. Hirdetésszervezés: Molnár Lajos, 06 (30) 561-4771.
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Három hét alatt hat jogosítványt vettek el
Évekig fosztogatott a betörôbanda

Paraizs Tamás, a gyomaendrôdi
örsparancsnok

Gyomaendrõd területén
egy négytagú betörõbanda
2005 nyarától folyamatosan
fosztogatta a családi és hétvégi házakat. Néhány helyrõl több százezer forint értékû tárgyakat vittek el,
máshol csak néhány tízezer
forintos kárt okoztak. Ez
idõ alatt húsznál több betörést és egyéb vagyon elleni
bûncselekményt követtek
el. Vádemelési javaslatát a
rendõrség átadta az ügyészségnek – tájékoztatta lapunkat Paraizs Tamás, gyomaendrõdi õrsparancsnok.
Tavaly december 28-én
két betörés is történ az Öregszõlõben. A két házból CD
és DVD lejátszó, mikrohullámú sütõ és egyéb elektromos berendezéseket vitt el a
tettes. Január 3-án a rendõrök már meg is találták az elkövetõt, az öregszõlõi lakos
tettét elismerte. Vele szem-

ben lopás miatt indított eljárást a rendõrség.
Január 12-én bejelentés
érdekezett a Penny Marketbõl, eszerint az üzletbõl egy
hölgy fizetés nélkül szeretett
volna távozni. Ezt az éber
pénztáros akadályozta meg.
A hölgy 30 ezer forint értékben élelmiszert és lakás felszerelési tárgyakat vásárolt.
Ellene lopás kísérlete miatt
indult eljárás.
Január 18-án bejelentést
tett egy gyomaendrõdi lakos,
hogy három ismeretlen férfi
lakásának udvaráról elvitt
egy egysoros, nyolclapos arató tárcsát. A bejelentõ elmondása alapján a rendõrjárõr felkutatott egy gyomaendrõdi férfit, akinek az udvarán megtalálta az ellopott
arató tárcsát, illetve rábukkant egy korábban ellopott
tárcsára is. Mindhárom elkövetõvel szemben lopás miatt
folyik az eljárás. Egy-egy
aratótárcsa értéke megközelítõen 150 ezer forint.
Január 21-én a rendõrjárõr egy személygépkocsit
igazoltatott, ennek során kiderült, hogy a gépkocsit körözik. Használója a gépkocsit lízingelte, de annak díját több hónapja nem fizette. Ezért a gépkocsit a rendõrség lefoglalta.
Január 22-én jelezte egy
halõr, hogy két gyomaendrõdi lakos a körösladányi
öntözõ rendszer szivattyúcsövébõl akar eltulajdonítani

néhány métert. Amikor a rendõr a helyszínre érkezett, akkor az elkövetõk épp használaton kívüli csöveket vágták
át a lángvágóval. Cselekedetükre nyilván elõre készültek,
azért vittek magukkal lángvágót. A két személyt a járõr
elõállította, ellenük lopás
miatt indult eljárás.
Január elsõ három hetében viszonylag sok ittas gépkocsivezetõvel és kerékpárossal szemben kellett intézkedniük a rendõröknek. A
gyomaendrõdi rendõrök eddig is következetesen ellenõrizték az ittasan közlekedõket. Most január 1-tõl szigorodott az ide vonatkozó jogszabály. Ha az alkoholszint
meghaladja a nyolc ezreléket,
az bûncselekménynek számít, ha az alatt van, szabálysértésrõl van szó. A változás
lényege, hogy a rendõröknek
korábban csak bûncselekmény esetén kellett elvenniük a jogosítványt, most már
szabálysértéskor is. Tehát, ha
a szonda kimutatja az alkohol
fogyasztását, akármennyire is
minimális volt az a mennyiség, a rendõrök a helyszínen
kötelesek elvenni a vezetõ jogosítványát, és azt majd az
eljárás után kaphatja vissza.
Az elsõ három héten a járõrök ittasság miatt 24 kerékpárost bírságoltak meg vagy
jelentettek fel, illetve hat alkalommal intézkedtek ittas
vezetés miatt gépkocsivezetõvel szemben.

Cél: több vendég jöjjön Gyomaendrődre
Varga Zsófia a tourinform iroda új vezetõje

Varga Zsófia, irodavezetô

Év elejétõl Varga Zsófia személyében új megbízott vezetõ dolgozik a tourinform irodában. Az új
vezetõ megbízása egy évre
szól. Varga Zsófia Békéscsabán 2001. óta egy magántulajdonban lévõ utazási irodában dolgozott,
így majd hét éves szakmai
tapasztalat áll mögötte.
Mindig vonzotta az idegenforgalom, szeret emberekkel foglalkozni, jönnimenni, intézkedni. Mivel
váltani akart, olyan új
munkát keresett, ahol eddigi tapasztalatait hasznosíthatja. Ezért pályázta
meg a tourinform irodavezetõi állást.

Gyomaendrõd legfõbb
idegenforgalmi vonzerejének a Liget Fürdõt, a holtágakat és a város látnivalóit
tartja: így a városi képtárt, a
Kner Nyomdaipari Múzeumot és az Endrõdi Tájházat.
Úgy véli, a Liget Fürdõbe
vendégként a megyébõl elsõsorban a környezõ településen élõkre számíthatunk. Távolabbról, például
a Dunántúlról érkezhetnek
kisgyermekes családok, sok
olyan program lesz a nyáron, amely kikapcsolódást,
szórakozást nyújthat számukra. Vár iskolás csoportokat is, számukra árban és
színvonalban
megfelelõ
szállást nyújt az ifjúsági tábor vagy a Pájer-kemping.
A nyugdíjasok számára a
gyógyvíz lehet vonzó.
Meglátása szerint a meglévõ lehetõségek eredményesebb kihasználásához
elsõsorban jó marketing
szükséges. Fontosnak tartja,
hogy az országban tudják:
hol van Gyomaendrõd. Február 28-án lesz Budapesten
a szokásos Utazás idegenforgalmi kiállítás. Ott majd
a megye standján jelenik

meg Gyomaendrõd prospektusokkal. Ezt követõen
négy hasonló szakkiállításon szerepel a város: Debrecenben, Miskolcon, Pécsett és Veszprémben. Ezeken túl tárgyalnak még két
erdélyi kiállításon való
részvételrõl, Aradon és
Nagyváradon szeretnének
megjelenni.
Az iroda új szolgáltatásokat is nyújt a helybelieknek. A Ticket Express partnereként hamarosan elkezdik a belépõ jegyek árusítását a hazai és környezõ országok kiemelkedõ rendezvényeire. A hazai idegenforgalom élénkítése érdekében Magyar Turizmus Kártyát már év elejétõl értékesítik. Ez 6540 forintért
vásárolható meg, és számos
kedvezményre jogosít föl.
Így például a kártya tulajdonosai olcsóbban utazhatnak, szállhatnak meg, étkezhetnek, léphetnek be
múzeumokba, fürdõkbe és
egyéb helyekre. Ehhez a
rendszerhez Gyomaendrõdön sajnos eddig csak a
Kner Nyomdaipari Múzeum csatlakozott.

FELHÍVÁS
Gyomaendrõd Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 12/1991. (X.
30.) KT számú rendeletének
2007-es módosításakor döntött arról, hogy „Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Elismerõ Oklevele”-t alapít az alábbi kategóriákban:
• „Gyomaendrõd Város
Nevelésügyéért” kitüntetõ
oklevél
• „Gyomaendrõd Város
Kultúrájáért” kitüntetõ oklevél
• „Gyomaendrõd Város
Biztonságáért” kitüntetõ
oklevél
Oklevél megnevezése

„Gyomaendrőd Város
Kultúrájáért” kitüntető
oklevél
„Gyomaendrőd Város
Biztonságáért” kitüntető
oklevél

Oklevél megnevezése

„Gyomaendrőd Város
Közszolgáltatásáért”
kitüntető oklevél

„Gyomaendrőd Város
Sportjáért” kitüntető
oklevél
„Gyomaendrőd Város
Nevelésügyéért”
kitüntető oklevél

• „Gyomaendrõd Város
Egészségügyéért” kitüntetõ
oklevél
• „Gyomaendrõd Város
Idõsekéért” kitüntetõ oklevél
• „Gyomaendrõd Város
Sportjáért” kitüntetõ oklevél
• „Gyomaendrõd Város
Környezetvédelméért” kitüntetõ oklevél
• „Gyomaendrõd Város
Közszolgáltatásáért” kitüntetõ oklevél
Az elismerõ oklevél kitüntetésben részesítettek a
város címerével ellátott díszes oklevelet kapnak. Az
elismerõ oklevelekbõl évente
kategóriánként maximum

egy adományozható. Javaslatot nyújthat be bármely gyomaendrõdi lakos, civil szervezet, társadalmi szervezet,
intézmény.
Az elismerõ oklevelek
adományozására az adott
kategóriákhoz kapcsolódó
ünnepnapokon, vagy az azt
követõ képviselõ-testületi
ülésen kerül sor.
Gyomaendrõd város
polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2008as év elismerõ okleveleinek kategóriáit, a javaslatok benyújtásának határidejét, az oklevelek adományozásának idõpontját:

Oklevélben részesíthető
személyek, civil szervezetek,
intézmények köre
Városunk kulturális életében
szerepet játszó személyek,
szervezetek
A közbiztonság védelmében
közreműködő személyek,
szervezetek (rendőrség,
polgárőrség, tűzoltóság)

Javaslatok
benyújtásának
határideje

Adományozásról
szóló döntés
időpontja

Az oklevél adományozásának
időpontja

2008.
február 13.

2008.
február 28.

2008. március 27-i képviselőtestületi ülés

2008.
március 12.

2008.
március 27.

Oklevélben részesíthető
személyek, civil szervezetek,
intézmények köre
Települési közszolgáltatások
biztosítását végző személyek,
szervezetek (ivóvízellátás, az
óvodai nevelés, az általános
iskolai oktatás és nevelés, az
egészségügyi szociális
alapellátás, a közvilágítás, a
helyi közutak és a köztemető
fenntartása,
hulladékgazdálkodás)
A város sport életében
szerepet játszó személyek,
szervezetek, egyesületek
Gyomaendrődi pedagógusok

Javaslatok
benyújtásának
határideje

Adományozásról
szóló döntés
időpontja

A Magyar Rendőrség Napján
2008. április 24-i képviselőtestületi ülés
Az oklevél adományozásának
időpontja

2008.
április 09.

2008.
április 24.

2008.
április 09.

2008.
április 24.

2008.
május 14.

2008.
május 29.

2008.
május 14.

2008.
május 29.

2008.
június 11.

2008. június 26.

„Gyomaendrőd Város
Környezetvédelméért”
kitüntető oklevél

Környezetünk védelmében
tevékenyen résztvevő
személyek, szervezetek

„Gyomaendrőd Város
Egészségügyéért”
kitüntető oklevél

Az egészségügyben dolgozó
szakemberek

„Gyomaendrőd Város
Idősekéért” kitüntető
oklevél

Az idős emberek ellátásában,
ápolásában résztvevő
személyek, szervezetek

„Gyomaendrőd Város
Kultúrájáért” kitüntető
oklevél

Városunk kulturális életében
szerepet játszó személyek,
szervezetek

2008.
október 15.

2008.
október 30.

2008.
december 03.

2008.
december 18.

A Munka ünnepén a X. Sajt és
Túró Fesztivál keretei között
2008. május 01.

Kihívás Napján a rendezvény
keretei között
2008. május 21.
Pedagógus napot követően 2008.
június 2. 15,00 órakor a
polgármesteri hivatal
nagytermében átadó ünnepség
Környezetvédelmi Világnapon
2008. június 5. 15,00 órakor a
polgármesteri hivatal
nagytermében átadó ünnepség
Semmelweis Napon 2008. július
01. napján 15,00 órakor a
polgármesteri hivatal
nagytermében átadó ünnepség
Szociális Munkások Napján
2008. november 12. 15,00 órakor
a polgármesteri hivatal
nagytermében átadó ünnepség
2009. január 22. 15,00 órakor a
Kultúra Napján a polgármesteri
hivatal nagytermében átadó
ünnepség

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet a GYOMASZOLG IPARI PARK
Építõ és szolgáltató Kft., valamint a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Kft. (5500 Gyomaendrõd Ipar-telep út 2. sz.)
Ügyvezetõ igazgató álláshely
együttes betöltésére.
PÁLYÁZATI
FELTÉTELEK:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (magasépítõ,
mélyépítõ mérnök, településüzemeltetõ)
– legalább 5 éves vezetõi
gyakorlat
A Pályázathoz csatolni kell:
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány,

– a cég vezetésére vonatkozó programját,
– szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseit.
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot
Egyéb információ:
– a vezetõi kinevezés meghatározott idõre 5 évre szól,
– bérezés megállapodás szerint bérigény megjelölésével
– a pályázat elkészítéséhez
szükséges
információkról
érdeklõdhet: Várfi András polgármesternél a 66/386-122/131,
66/386-919-es telefonon.
A cég tevékenységével
kapcsolatos elvárások:
– a cé vezetésének összehangolt irányítása (a cégje-

gyzékben meghatározott feladatok tekintetében)
– a társaság eredményes
mûködtetése
– új gazdasági kapcsolatok
kialakítása
– az Ipari Parkba új befektetõk vonzása
– az önkormányzattal kötött
szolgáltatási és egyéb szerzõdésekben rögzítettek költség hatékonyabb végzése
A pályázat benyújtásának
határideje: 2008. február 28.
Helye: Gyomaendrõd Város Polgármestere címére
(5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1. szám.)
A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent építõiparban szerzett vezetõi szakmai gyakorlat.
Az állás 2008. április 1. napjától tölthetõ be.
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A hulladékszállításról hitelesen
A hulladékszállítási díj bevezetését követõn számos információ kering a köztudatban, melyek az önkormányzati és szolgáltatói tájékoztatás félreértelmezésébõl,
vagy a sajtóhírek pontatlanságából adódtak. Ezen információkat szeretnénk pontosítani és segítséget nyújtani a lakosságnak a hulladékok helyes elhelyezésében.
HASZNOS
INFORMÁCIÓK:
– Téves azon információ,
mely szerint bárki kérelemmel fordulhat az önkormányzathoz a hulladékszállítási díj
elengedése vagy mérséklése
miatt. Az önkormányzati rendelet szerint ugyanis a hulladékszállítás díjából az részesülhet 50 százalékos kedvezményben, aki az ingatlant
kizárólag egyedül lakja, és
amennyiben az egy fõre jutó
havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. Ez az összeg
jelenleg 28.500 forint. Tehát
az jogosult kérelmet benyújtani az önkormányzathoz, aki
egyedülálló és a jövedelme
nem haladja meg az 57.000
forintot. A kérelemhez csatolni kell a jövedelmi igazolást.
– Kérelmet nyújthat be
továbbá az is, aki az ingatlanát nem lakja, vagy az ingatlanon épület nem található,
és ott hulladék sem keletkezik. Az önkormányzati rendelet szerint egy ingatlan lakatlannak akkor tekinthetõ,
ha villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 2 kW
teljesítményt. Erre vonatkozólag tehát a kérelemhez
csatolni kell az elektromos
számlát, vagy az elszámolás
másolatát.
– A zsákos szemétszállítás alapvetõen a többlet hulladékok elszállítását jelenti.
Azon ingatlanoknál, ahol idõnként több hulladék keletkezik, mint ami a rendelkezésre álló kuka edénybe belefér, ott lehetõség van feliratos
zsákot vásárolni. A zsák a
Gyomaközszolg Kft.-nél vásárolható meg, ennek ára tartalmazza az elszállítás és az

ártalmatlanítás költségét. A
zsák alapvetõen a kuka helyettesítésére csak ott használható, ahol a kukás autó az
ingatlant nem tudja megközelíteni (Pl.: földes utcák Öregszõlõben). Ezeken a helyeken a zsák díja helyettesíti
a szemétszállítás díját, tehát
külön díjat fizetni nem kell.
A többi helyen a kuka használata és a díj megfizetése
kötelezõ. A felirat nélküli zsákokat nem szállítják el, azok
kihelyezése miatt szabálysértési bírságot szabnak ki.
– A kötelezõen megfizetendõ hulladékszállítási díj
mértékével kapcsolatban az
alábbiak érvényesek. Téves
azon információ, mely szerint a Gyomaközszolg Kft.
a szállítás gyakoriságától
függetlenül le fogja számlázni a teljes havi díjat. Az
elsõ negyedévben a szállítás
gyakoriságát nem tudja a
szolgáltató rögzíteni, ezért
ebben az idõszakban csak a
kötelezõen elõírt ürítést
számlázzák. A kötelezõ ürítések gyakorisága õszi-téli idõszakban (november-április) havi egy alkalom, tavaszi-nyári idõszakban (májusoktóber) pedig közegészségügyi szempontok miatt kéthetente egy alkalom. A vonalkódos rendszer a második
negyedévben kerül bevezetésre, ekkortól a Gyomaközszolg Kft. rögzíteni tudja az ürítések számát, és ez
alapján fog számlázni. A
kötelezõ ürítési gyakoriságok azonban ekkor is érvényben maradnak.
– Az életvitelszerûen nem
lakott üdülõingatlan tulajdonosa a hulladékszállítási közszolgáltatást május 1. és október 31. napja között köteles

igénybe venni. A közszolgáltatási díj csak ezen idõszakban igénybe vett közszolgáltatás után érvényesíthetõ.
– A társasházi és lakótelepi ingatlanok esetében a
szükséges kuka edények számát a lakók maguk határozzák meg a lakások és a lakók
számának függvényében. A
hulladékszállítási díjat a közös képviselet útján a közös
költségek között kell megtervezni. A hulladékszállítás díja a használt kuka edények
száma alapján határozzák
meg. A kötelezõ ürítési gyakoriság és a zsákkal kapcsolatos rendelkezések itt is érvényesek. Amennyiben a lakóépület közös képviselettel
nem rendelkezik, a tulajdonosok maguk kötelesek gondoskodni a kuka edény biztosításáról és a díj megfizetésérõl.
Járuljon hozzá Ön is
környezetünk védelméhez!
Tegye olcsóbbá saját és
településünk hulladékszállítási költségeit!
Néhány hasznos információval szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy átgondolt
hulladék elhelyezéssel Ön is
hozzájáruljon Gyomaendrõd
egyedülálló környezetének
védelméhez, és nem utolsó
sorban Önnek is olcsóbb legyen a hulladékszállítás. Ezért nem is kell olyan sokat
tenni.
Tudta-e, hogy...
Gyomaendrõdön évente
közel 5000 tonna települési
szilárd hulladék keletkezik.
(2006-ban 5177 tonna,
2007-ben 4272 tonna)

Tudta-e, hogy...
a szállításon felül az ártalmatlanított hulladék minden tonnájáért a város 5540
forintot fizet a telep üzemeltetõjének.
Tudta-e, hogy...
a hulladéklerakó telepre
kiszállított hulladék mennyiség közel fele hasznosítható
lenne.
Tudta-e, hogy...
a szelektíven gyûjtött
hasznosítható hulladékokat
ingyenesen fogadja be az üzemeltetõ, csak a begyûjtést
kell megszervezni.
Tudja-e, hogy...
Ön mit tehet környezetünk védelmében.
VÁLOGASSUK
ÉS GYÛJTSÜK
SZELEKTÍVEN
HULLADÉKAINKAT!
A megvizsgált gyomaendrõdi hulladék összetétele a
következõ:
– Szerves hulladék: 30,7%
– Vegyes papír:
17,7%
– Üveghulladék:
2,0%
– Mûanyag hulladék:14,8%
– Fémhulladék:
3,4%
– Textilhulladék:
5,2%
– Építési törmelék: 0,9%
– Inert (maradék, vegyes)
hulladék:
24,3%
– Veszélyes hulladék: 1,0%
Összesen:
100.0%
Hová helyezhetjük el
ezeket a hulladékokat ingyenesen?
– A szerves hulladék szelektív gyûjtése jelenleg nem
megoldott a településen, azonban az önkormányzat kistérségi KEOP pályázat keretében tervezi a megvalósítását. Szelektív zöldhulladék
szállítójármûvet, kukákat és
komposztálókat vásárolnának meg. Jelenleg azonban a
házi komposztálás minden
kertes ház esetében megoldható lenne. Komposztáló
konténerben (kereskedelmi
forgalomban is kapható),

vagy egyszerûen nyílt árokban a zöldhulladékok felhalmozhatóak és földdel keverve 1-2 év elteltével lebomlanak. Ezzel a szerves
hulladékok több mint fele
komposztként hasznosulhatna. (Ingyenesen hasznosítható így az összes hulladék kb.
20 százaléka.)
– A papír hulladékot (újságok, könyvek, iratok) az
utcákon kihelyezett szelektív
hulladékgyûjtõ konténerekben ingyenesen ki lehet helyezni. Ezt a hulladékot ismételten fel lehet használni
papír gyártására, míg a papír
elégetésével ezt a mennyiséget kivonjuk a körforgásból, újabb erdõket kell kivágni a papírgyártás céljából. Egyes papírok azonban nem
hasznosíthatóak, ezek fõleg
csomagolási hulladékok, melyek más egyéb anyaggal
vannak bevonva, például üdítõs dobozok. (Ingyenesen
hasznosítható így az összes
hulladék kb. 10 százaléka.)
– Az üveg hulladékot
szintén az utcákon kihelyezett szelektív hulladékgyûjtõ
konténerekben lehet ingyenesen kihelyezni. (Ingyenesen
hasznosítható így az összes
hulladék kb. 2 százaléka.)
– A mûanyag hulladékot
szintén az utcákon kihelyezett szelektív hulladékgyûjtõ
konténerekben lehet ingyenesen kihelyezni. Egyes flakonok ugyanakkor nem hasznosíthatóak, a konténerek fõként a PET palackok, fóliák
gyûjtésére szolgálnak. Kifejezetten káros a vegyszeres flakonok kihelyezése, mivel azok veszélyes hulladéknak
minõsülnek. (Ingyenesen hasznosítható így az összes hulladék
kb. 10 százaléka.)
– A fém hulladékot több
helyi vállalkozó is jogosult
átvenni és gyûjteni. Ezen hulladék leadásáért pénzt kaphatunk, tehát nem a kukában
a helyük. (Ingyenesen hasznosítható így az összes hul-

ladék kb. 3,4 százaléka.)
– A veszélyes hulladékok
igen sok kárt okoznak környezetünkben. Melyek ezek
a hulladékok? A lakosságnál
képzõdõ veszélyes hulladékok a következõk: szárazelemek, gombakkumulátorok,
savas akkumulátorok, lejárt
szavatosságú gyógyszerek,
fáradt olaj, fel nem használt
növényvédõ szerek és azok
göngyölegei, festék és lakk
maradványok, illetve ezek
göngyölegei, fénycsövek, elhasznált étolaj és zsír, fényképészeti vegyszerek. Ezek
leadására a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. telephelyén mûködõ hulladék udvarban van
lehetõség. Ezeket a lakosságnál keletkezõ veszélyes
hulladékokat ott ingyenesen
le lehet adni. (Ingyenesen
hasznosítható így az összes
hulladék kb. 1 százaléka.)
Hogyan teheti olcsóbbá
a hulladékszállítást?
Egy átlagos 3-4 fõs családban egy 120 literes kuka
egy átlagos héten várhatóan
megtelik. Figyelembe véve a
megjelölt kiválogatási arányokat, egy család a 120 literes kukájába kidobott
hulladékának közel 50 százalékát ingyenesen el tudná helyezni szelektív gyûjtéssel. A
kukájába csak a maradék
hulladékot kellene belerakni,
melyet így elegendõ lenne
csak kéthetente kitenni. Ezzel
meg lehet spórolni a hulladékszállítási díj felét, mivel
áprilistól a vonalkódos rendszer alapján mindenki az ürítés alapján fizet.
Miért nem teszünk így?
A választ Önök tudják, de
bízunk benne, hogy tájékoztatónkkal sikerül hozzájárulni
a helyes út megtalálásához.
Gyomaendrõd, 2008.
január 28.
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály

Nyílt árverés

Apróhirdetés

Gyomaendrõd Város Képviselõ – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévõ
ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:

Vásártéri ltp-en II. emeleti
1.5 szobás jó állapotú középsõ
lakás eladó!
Érdeklõdni: 06 (70) 414-71 83

FELNÕTTKÉPZÉSI AJÁNLAT

Egy fázisú terménydaráló
és egy üst üstházzal eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 92-57-934

Gazdálkodók, mezõgazdasági vállalkozók részére
OKJ-s Ezüstkalászos gazda és Aranykalászos gazda
tanfolyamot hirdetünk- kedvezõ fizetési feltételekkel.

Helyrajzi szám

Terület nagysága, cím, egyéb megjegyzés

1045
1049
1388/2
1390/1
1390/2
1391/1
1391/2
1391/3
1391/4
3542/20
3542/22
3542/23
3542/25
3542/26
3542/27
3542/28
5475

1238 m2, Révlapos, töltéshez közel
4702 m2, Révlapos, töltéshez közel
289 m2, Kálvin János utca
81 m2, Kálvin János utca
268 m2, Kálvin János utca
343 m2, Kálvin János utca
343 m2, Kálvin János utca
339 m2, Kálvin János utca
417 m2, Kálvin János utca
1271 m2, Gutenberg utca
1270 m2, Gutenberg utca
1271 m2, Gutenberg utca
1271 m2, Gutenberg utca
1270 m2, Gutenberg utca
1270 m2, Gutenberg utca
1271 m2, Gutenberg utca
592 m2, Juhász Gy. utca 19. az épületet
bontani kell
1066 m2, Polányi Máté u. 71.
745 m2, Vadász u. 10.
675 m2, Vadász u. 9.
632 m2, Vadász u. 8.
638 m2, Vadász u. 7.
573 m2, Táncsics u. 19.
514 m2, Táncsics u. 17.
1053 m2, Fő út 90.
1191 m2, Vasútsor 11. ( Nagylapos )
1162 m2, Mester u. 10. ( Nagylapos )

5723
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6708
7507
7523

Kikiáltási
ár ( Ft )
247000
940000
28900
8100
26800
34300
34300
33900
41700
508000
254000
508000
254000
254000
254000
254000
400000

Licitlépcső
( Ft )
10.000
10.000
1.000
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

640000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
630000
297000
290000

10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
10.000

Az árverés idõpontja: 2008. március 7-én de. 10.00 óra.
Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Mûszaki és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni. Telefon: 66/386-122, 136 mellék.

Gyomán, a Hunyadi u. 32/1.
szám alatti sátortetõs, összkomfortos, kétszobás ház eladó.
Irányár: 7 millió Ft.
Érdeklõdni: 06 (20) 451-48-88
4 db autógumi 175/7013;
1 db íróasztal; 2 db fotel; 1 db
kishûtõ fagyasztóval; 1 db nõi félverseny kerékpár; 1 db elektromos
robogó; 1 db háromszárnyú nagyablak; 3 db kisablak; régi típusú
mobilokhoz töltõk 500,- Ft/db
eladó. Tel.: 06 (30) 507-5718
(Lakossági apróhirdetéseiket
egységesen 500 forintért közöljük. Kérjük, hirdetésük szövegét
és díját juttassák el a szerkesztõségünkbe: Gyomaendrõd, Szabadság tér 1.)

A Bethlen Gábor Szakképző
Iskola és Kollégium

Jelentkezési határidõ: 2008. február 22.
Telefon/fax: 386-028

Köszönetnyilvánítás
„Nincs már holnap, ennyi volt az élet,
Emlékezzetek rá, s én szívetekben élek.
Én nem akartam meghalni, tragikusan ért a halál.
Nem búcsúztam el senkitõl,
Így elbúcsúzom mindenkitõl:
Isten veletek!”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ifj. Szabó Lajos, született
Gyomán, balassagyarmati vállalkozó életének 46. évében, 2007.
november 25-én tragikus hírtelenséggel elhunyt. Temetése 2007.
december 4-én 14 órakor volt a balassagyarmati temetõben. Hálás
szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik ifj. Szabó Lajos temetésen részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. Emléke örökre szívünkben él.
A gyászoló család Gyomaendrõdrõl.
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Ne segélyből, fizetésből éljünk
A munkahelyteremtés nem önkormányzati feladat – jelentette ki kérdünkre Várfi
András, polgármester, majd hozzá tette – ugyanakkor, ha a képviselõ-testület jól
akarja feladatát ellátni, akkor fontosnak tartja, hogy a város lakói munkahellyel
rendelkezzenek, ellenkezõ esetben nagyon sokan élnek önkormányzati segélybõl.
Bár az önkormányzatnak nem feladata, de mégis mit tehet a munkahelyek teremtése
érdekében? – érdeklõdtünk Várfi Andrástól.

Várfi András polgármester

– A költségvetési hiány
elkerülése érdekében az önkormányzat intézményeinél
kénytelen ésszerûbben gazdálkodni, de ez a racionalizálás nem mehet a mûködtetés
rovására. Elõfordulhat, hogy
az átszervezés következtében
önkormányzati munkahelyek
szûnnek meg, de ugyanakkor
arra törekszünk, hogy Gyomaendrõdön minél kevesebben legyenek munka nélkül.

Városunkban a munkanélküliek száma 800-850 körül
mozog, ahhoz, hogy õk kenyérkeresethez jussanak, olyan feltételeket kell teremtenünk, hogy a vállalkozók ide jöjjenek. Ehhez természetesen az kell, hogy a városban nagyon jó legyen az infrastruktúra: az út-, a víz-, a
szennyvízhálózat, és természetesen megfelelõ marketinggel ismertté, vonzóvá kell
tenni a várost. Azért is sokat
teszünk, hogy reklámjaink
valóban a város értékeit emeljék ki, hiszen célunk az,
hogy vállalkozók települjenek le, és pihenni vendégek
jöjjenek ide. Ha több vendég
fordulna meg a városban,
akkor a turisztika újabb munkahelyeket teremtene. Tudomásul kell vennünk, hogy ma
már a fejlettebb országokban,
a gépesítettség miatt, nem a
termelés, hanem a szolgálta-

tás foglalkoztatja a legtöbb
embert. Épp ezért lényegesnek tartjuk, hogy Gyomaendrõdön a szolgáltatások
magasabb színvonalra emelkedjenek.
– A város száz százalékos
tulajdonosa a Gyomaszolg
Ipari Park Kft-nek, és a jó
gazda gondosságával arra törekszünk, hogy az jól mûködjön. A betelepülés érdekében minden együttmûködési formára hajlandók vagyunk a vállalkozókkal. A
tárgyalások során a kölcsönös elõnyöket szem elõtt tartva törekszünk a megegyezésre. Gyomaendrõd lakosságát szorgalmas, munkaszeretõ embereknek ismerik. Az
ipari tevékenységnek komoly
hagyománya van a városban,
bár nem biztos, hogy ezek a
hagyományos iparágak kelnek életre a jövõben. Ha
nyolc-tíz vállalkozás lenne az

Talán valamelyest csökkenhet
a munkanélküliség
Gyomaendrõdön az országos, a regionális és a megyei átlagnál magasabb a
munka nélkül lévõk aránya, annak ellenére, hogy a kirendeltség körzetében a
legkevesebb a 12 hónapja regisztrált tartós álláskeresõk aránya, illetve a nyilvántartott munkanélküliek között itt a legmagasabb az elhelyezkedettek százaléka –
tudhattuk meg Tímárné Buza Ilonától, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
gyomaendrõdi kirendeltségének vezetõjétõl a közelmúltban Gyomaendrõdön megtartott munkáltatói fórumon.
A kirendeltség-vezetõ a
munkaadók elõtt kifejtette, a
KSH adatai alapján a régióban nyilvántartott munkanélküliek aránya 7,8 százalék, ez
nem túl magas, ugyanakkor
beszédes az a szám, hogy az
aktív korú népesség fele sem
dolgozik, mindössze 48,3
százaléka foglalkoztatott, az
unió átlaga ennél lényegesen
magasabb. A régió területén
27 kirendeltség mûködik,
Békés megyében 9, a legújabb a sarkadi kirendeltség,
ez január 1-én nyílt meg. A
munkaügyi központ célja az
volt, hogy mindegyik kistérség rendelkezzen kirendeltséggel. A gyomaendrõdi kirendeltség sajátos helyzetben
van, ugyanis Dévaványa és
Ecsegfalva a szeghalmi kistérséghez tartozik, Gyomaendrõd és Hunya pedig január 1-tõl a szarvasi kistérséghez csatlakozott.
A helyi jellemzõkrõl a
kirendeltség vezetõ elmondta, hogy Gyomaendrõd és
körzetében a regisztrált álláskeresõknek csupán 2,3 százaléka végzett egyetemet vagy
fõiskolát, míg a megyében ez
az arány 3,39 százalék. Tehát
a diplomások aránya nálunk
jóval szerényebb, mint a megyében. A szakmunkásképzõt végzettek százaléka viszont a mi térségünkben ma-

gasabb, tehát több szakmunkás áll rendelkezésre, bár
nyilván ezek egy része elavult szakmával bír.
Tavaly december végén a
gyomaendrõdi kirendeltség
1576 álláskeresõt tartott nyilván, közülük 450-en segédmunkás, 122-en takarítói állást kerestek. Népszerû az eladó, a felszolgáló munka, a
fémipari és textilipari foglalkozások, illetve az állattenyésztõ és kõmûves szak-

Tímárné Buza Ilona,
kirendeltség-vezetô

mák. A tavalyi harmadik negyedéves felmérés szerint
1220 álláskeresõt tartottak
nyilván, télen ez a szám több
százzal is növekszik, és nyár
végére ismét csökken. Így az
álláskeresõk aránya Gyomaendrõdön 10 és 15 százalék
között mozog év közben, ez

magasabb az országos, a régiós és a megyei átlagnál. A
gyomaendrõdi kirendeltségre
az a jellemzõ, hogy jelentõs
az álláskeresõk mozgása, közülük sokan elhelyezkednek,
de egy részük bizonyos idõ
után ismét visszakerül az álláskeresõk rendszerébe. Épp
ezért viszonylag kevés a 12
hónapnál régebben regisztráltak aránya, még a 15 százalékot sem éri el, míg a régióban ez az arány meghaladja a 30 százalékot.
Az elmúlt évben a kirendeltség dolgozói összesen 1723 állást tártak föl, a
korábbi évekhez viszonyítva ez magas szám. És 1464
álláskeresõt helyeztek el, ez
az összes regisztrált álláskeresõ 44,4 százaléka, és a
régióban ez az egyik legmagasabb arány. Az 1464
elhelyezkedett közül 536 fõ
részesült különbözõ támogatásban. A támogatás lejárta után három hónappal
az elhelyezkedettek 81
százaléka nem került vissza
az álláskeresõk nyilvántartásába, ez is kimagasló eredménynek számít a régióban, a sorrendben következõ arány 70 százalék körül van. Ez annak köszönhetõ, hogy a kirendeltség
munkatársai a támogatás
megítélése elõtt igyekeznek

ipari park területén, azok már
megoldanák a város foglalkoztatási gondját. Jelenleg
három van, kettõ készül
betelepülni, a bioetanolt elõállító energiafarm lenne a hatodik, ha még két 50-60
dolgozót alkalmazó vállalkozás betelepülne, megoldódna a munkanélküliség
kérdése.
– Az ipar mellett a
másik fontos ágazat a városban a turisztika. Ha a
fürdõt továbbfejlesztjük, ha
ismertebbé tesszük a várost, kínáljuk a rendezvényeit, akkor három-négy
éven belül ezzel újabb 80100 munkahelyet teremthetünk a szolgáltatás területén. Városunkban a falusi
turizmus is alacsony szinten áll, fejlesztésével munkahelyek jöhetnének létre.
– Gyomaendrõdön nagy
hagyománnyal bír a mezõgazdaság, sajnos egyre kevesebb embernek tud megélhetést nyújtani. Még mindig a hagyományos növénytermesztés az uralkodó,
ha néhányan áttérnének
az ökogazdálkodásra, nagy
kézimunkaigénye miatt több
lakost tarthatna el ez az
ágazat.
meggyõzõdni arról, hogy
mennyire hosszú távú a támogatandó foglalkoztatás.
A kirendeltségek igyekeznek felmérni a munkaerõ-piaci várakozást is.
Körzetünkben némi, csupán 0 és 2 százalék közé
tehetõ bõvülésre számíthatunk, de mégis biztató,
máshol – például Mórahalom körzetében – 4 százalékos csökkenést prognosztizálnak. Miként a téli
idõszakban mindig, most is
csökken a foglalkoztatás,
jelentõs javulásra elsõ és
második negyedévben sem
számíthatunk, de 2008
szeptember végére várhatóan növekszik a foglalkoztatás az elmúlt év hasonló
idõszakához képest.
A munkáltatói fórumon
elhangzott az is, hogy év elejétõl kiemelt figyelemben
és támogatásban részesül a
megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása. Az
errõl szóló, rehabilitációs
járadékra vonatkozó törvényt tavaly fogadta el a
Parlament, és ez év elején
lépett hatályba. Ennek
megfelelõen január elejétõl
új tb-ellátást vezettek be
azzal a céllal, hogy az érintett személy munkavégzõ
képességét helyreállítsák,
komplex rehabilitációs eljárás keretében elõsegítsék
foglalkoztatását. A munkaképesség megváltozásának
szakértõi véleményezésére
egységes szakmai elveket
és módszertant dolgoztak
ki. Emellett nem az elveszett, hanem a megmaradt,
a fejleszthetõ képességekre,
a rehabilitációs esélyekre
koncentrálnak.

Három befektető már
van, kettőt várnak
Jövõre összesen 230 dolgozó
foglalkoztatását tervezik az ipari parkban

Fábián Lajos, ügyvezetô igazgató

Gyomaendrõd önkormányzata 2002 novemberében
azzal a céllal hozta létre az ipari parkot, hogy befektetõk
idetelepítésével munkahelyeket hozzon létre. Az elmúlt
évek eredményeirõl és a várható kilátásokról faggattuk
Fábián Lajost, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. igazgatóját.
A park összterülete 40
hektár, a közmûvek nélküli,
hasznos alapterülete 32 hektár. Az infrastruktúrát elsõ
ütemben 18,5 hektáron építették ki, elkészült az út-, víz-,
szennyvíz-, gáz-, elektromos
és telefonhálózat. Elsõnek 6
hektáros területen a logisztikai és gabonatároló épült
meg 2005-ben. A Cívis Baumeister Kft. 0,9 hektáros területet vásárolt, és tavaly
kezdte el raklapok összeállítását, mindkét cég 24-24
dolgozónak ad munkát. A
Cívis Baumeister Kft. még
tavaly újabb 1,4 hektáros
területet vásárolt, mert jövõre bõvíteni kívánja a termelést. Tavaly egy 1,8 hektáros terület is gazdára talált.
Ezen a befektetõ ipari csarnok építését tervezi a Dél-alföldi Operatív Program támogatásával. Itt a könnyûipari tevékenység 30-40 alkalmazottnak nyújtana megélhetést. Egy másik, szintén
könnyûiparral foglalkozó
cég helyben már 35 fõt foglalkoztat, tevékenysége bõvítéséért szeretne betelepülni
az ipari parkba, és ott 2,4
hektáros területen 100 dolgozónak adna munkát. A
területre a Gyomaszolg Kft.
építené fel a csarnokot, és azt
tíz évre lízingelné a cég. Errõl az elõszerzõdést már aláírták. Ha minden a legjobban
alakul, akkor 2009. elsõ felére az ipari park területén
összesen 230 fõt foglalkoztatnak. Ez a mostani állapothoz képest mintegy száz
új munkahelyet jelentene.
– Egy ipari park betelepítése hosszabb folyamat –
fogalmazta meg tapasztalatát Fábián Lajos – befektetõket találni nagyon ne-

héz, mert az országban öszszesen 178 ipari parkot tartanak számon. Ha valaki
ipari parkba fektet be, különbözõ pályázatokon arra
támogatást nyerhet. A lehetséges befektetõket leginkább személyes kapcsolat
révén lehet megtalálni. Segítséget jelentenek a Kereskedelmi és Iparkamara,
illetve az ITD Hungary információi. Kapcsolatban
kell lennünk a különbözõ
ingatlanközvetítõ cégekkel
is, ugyanis a külföldi befektetõk ezeken keresztül érdeklõdnek, és az ingatlan
közvetítõk javaslata alapján
döntenek a vásárlásról.
A befektetõk számára
azért lehet vonzó Gyomaendrõd, mert – bár a közúti
közlekedés az egész megyében katasztrofális – a vasút
komoly fejlesztés elõtt áll.
A közúti szállítás magas
költsége miatt a teherszállítás jelentõs része vissza fog
kerülni a vasútra. Ebbõl a
szempontból a gyomaendrõdi ipari park a lehetõ legjobb helyen, közvetlenül a
vasút mellett fekszik.
– Mikor megépült az ipari
park, kezdetben több kritikát
kaptam azért, mert nem érkeztek a befektetõk. Azzal
tisztába kell lenni, hogy a
park kapujában a vállalkozók
nem állnak sorban. A betelepüléshez idõ kell. Ha a terveink valóra válnak, már –
230 fõt foglalkoztatva – öt
befektetõ lesz az ipari parkban, és ez már komoly eredménynek számít. Ha nem
lenne ipari park, nem biztos,
hogy ezek a vállalkozók
Gyomaendrõdön települnek
le – fejezte be nyilatkozatát
az igazgató.
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Kell-e két művészeti iskola Gyomaendrődön?
Egyre kevesebb az állami normatíva és a tanuló
Az alapfokú mûvészetoktatási intézményeket arra
kötelezték, hogy 2008. január 1-ig a Szakmai Minõsítõ
Testület minõsítse õket, ezt követõen csak ezzel a
feltétellel kaphatják meg az állami normatívát.
A nyáron elõminõsítésen kellett átesniük, ha valaki
ekkor még nem tudta teljesíteni a feltételeket, késõbb
pótolhatta. Szeptember és október hónapban pedig
a helyszínen a tényleges ellenõrzést végezték el.
Körösmenti Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
fenntartója a Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány.
Dezsõné Rau Katalin, kuratóriumi elnök elmondta,
szervezetük 1999-ben hozta
létre a mûvészetoktatási intézményét. Jelenleg két tanszakon: társastánc és néptánc
folyik a képzés, a társastáncra megközelítõen 180, a néptáncra valamivel kevesebb,
140 tanuló jár. Bár az alapítványnak a Sallai utcában van
saját ingatlana – azt valamikor a Hazafias Népfront
használta – de az olyan rossz
állapotban van, hogy iskola
céljára nem használható.
Ezért bérelt helységekben
oktatnak, jó részt a Katona
József Városi Mûvelõdési
Központban, illetve iskolai
tantermekben.
– A minõsítés során a tárgyi, személyi feltételek
meglétét kellett bizonyítaniuk – magyarázta Dezsõné
Rau Katalin. – Mûvészeti
iskolában ma már csak olyan
pedagógus taníthat, aki mûvészeti fõiskolai és pedagógusi képesítéssel egyaránt
rendelkezik. Például egy
hegedûtanárnak el kell végeznie a zeneakadémiát, és
tanári képesítést is szereznie
kell hozzá. Az igazán nagy
feladat nyáron a dokumentum elkészítése volt. Ezt
követõen õsszel a helyszínen

megnézték, hogy tényleg ott
és úgy folyik az oktatás,
ahogy azt leírtuk.
A kuratóriumi elnök szerint nagyon örülnek a kiváló
minõsítésnek, de igazából
nem tudják, hogy az mire
lesz jó. A normatívát akkor is
megkapnák, ha nem kiválóra
minõsítették volna õket. Állítólag majd elkülönített pénzalapokra pályázhatnak.
– Nagyon igazságtalannak tartom, hogy így megkülönböztetik a mûvészeti oktatásban résztvevõ gyomaendrõdi gyerekeket – jelentette
ki a kuratóriumi elnök. – Aki
az önkormányzat által fenntartott intézménybe íratja be
a gyermekét, az használhatja
az önkormányzat épületét,
míg aki az alapítványi iskolában látja megoldottnak
gyermeke fejlõdését, annak
ez nem jár. Mi az állami költségvetésbõl csak a fejkvótát
kapjuk, azon felül minden
fillért magunk teremtünk elõ,
és mindenért fizetnünk kell.
Ez nagy feladat számunkra,
és eddig minden évet
veszteség nélkül zártunk.
Dezsõné Rau Katalin szerint a két mûvészeti intézmény valamilyen formában
való összevonása ésszerû
megoldásnak tûnne, ugyanis
akkor egy intézményen belül
csökkennének az egy tanulóra jutó állandó költségek,
ugyanis nem kellene két i-

Könyvtár: felújítani vagy
költözni?
Új igazgató: Dinyáné Bánfi Ibolya
Dinyáné Bánfi Ibolyát január 1-tõl nevezte ki az
önkormányzat a városi könyvtár igazgatójává. Eddigi
szakmai életútjáról kérdeztük, illetve arról, új megbízatása milyen feladatokkal jár.
Az új igazgató elmondta,
gyermekkora óta vonzódik a
könyvekhez. A család havonta rendszeresen járt a
könyvesboltba, és mindenki
választhatott magának könyvet. Édesanyja a könyvtárba
is elvitte. Születésnapra, névnapra, karácsonyra könyvet
kaptak. A gyermekkorában
kapott könyveket ma is nagy
becsben tartja. Dinyáné Bánfi Ibolya 1994-ben került
a könyvtárba, rögtön elkezdte a két és fél éves könyvtáros asszisztensi képzést,
akkor úgy tudták, az felsõfokú képesítést ad, ebben
csalódniuk kellett, de a hagyományos könyvtárosi munkát nagyon jól megtanították. Ezután már könnyû
volt a fõiskolát elvégeznie,

ott csak az informatika jelentett számára újat.
– Tavaly decemberben
kerültem ide megbízott igazgatóként – hallhattuk az igazgatótól. – Komoly szakmai
kihívások állnak elõttünk.
A könyvek nyilvántartását,
kölcsönzését számítógépre
visszük. Integrált könyvtári
rendszert foguk alkalmazni,
ez azt jelenti, hogy az állományt elõször fölvisszük a
gépre, majd ugyanebben a
rendszerben mûködik a kölcsönzés is. Így a gépbõl azonnal tudjuk, hogy melyik
könyv hol van. Ha ez elkészül, föltesszük az internetre,
és akkor az olvasók otthon
meg tudják nézni, hogy a keresett könyv megvan-e a
könyvtárunkban, és épp köl-

gazgató, két takarítónõ és így
tovább. Tehát lényegesen
gazdaságosabbá válna a mûvészeti oktatás. Sajnos, ma
már az oktatásban sem lehet
eltekinteni a gazdaságosságtól, ugyanis a 2005/2006-os
tanévben a néptáncoktatásra
tanulónként még 57 ezer forint állami normatíva járt, rá
egy
esztendõre csak 40 ezer és az
idei tanévre már csupán 20
ezer. Közben növekedtek az
energiaárak és a bérek. A
kevesebb pénzbõl csak úgy
tudtak kijönni, hogy csopor-

tokat vontak össze, létszámot
csökkentettek.
– Az a szívfájdalmam,
hogy még azt a kevés energiánkat is szétforgácsoljuk.
Mikor egyre kevesebb az állami normatíva és a költségtérítés bevezetése miatt a
szülõk egyre kevesebb gyereket íratnak be mûvészeti
oktatásra, nem kellene az
energiánkat szétforgácsolni,
hanem egy intézménybe kellene koncentrálni a pénzeket
és az eszközöket – fejezte be
nyilatkozatát a kuratóriumi
elnök.

Programajánló
A Katona József Mûvelõdési Központ programjai: február 9-én,
szombaton sváb batyus bál, február 14-én, csütörtökön 9 órától egészségmegõrzõ szûrõvizsgálat. Az arteriográf-érvizsgálat megóvhatja Önt a korai szívinfarktustól!
Érdeklõdés, bejelentkezés: 06/20/806-7106.
Az Endrõdi Közösségi Ház programjai: minden hétfõn 19 és 21 óra
között jóga. Minden hétfõn és szerdán 12 és 13 óra között gyógytorna. (Ehhez
beutaló szükséges.) Február 23-án 18 órától Öregek bálja, március 8-án 18 órától
az Endrõdi Gazdakör vacsorája.
A Városi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény programja: 20008.
február 19-én, csütörtökön 17 órától a Zenés esték – rendezvénysorozat
keretében hangverseny a városháza dísztermében. Közremûködik: Vozár Márton Krisztián zongorán és Katona Tiborné fuvolán.
(A programokat minden hó 20-áig a hirmondo@gyomaendrod.hu címre kérjük.)

A minősítés sikerült,
de csak áldozatokkal
Városi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény is kiváló minõsítést kapott. Még 2002-ben született meg az
Oktatási Minisztérium rendelete, mely szerint a szaktárca által fenntartott mûvészeti iskolákat minõsíteni
kell. Így az intézményeknek volt idejük arra, hogy
megfeleljenek az elõírt személyi és tárgyi feltételeknek.
Tény, hogy az utóbbi idõkben elszaporodtak a mûvészeti iskolák. Sajnos, néhányan ebbõl próbáltak meggazdagodni, oly módon, hogy a mûvészeti oktatás
csupán papíron létezett.

A népi tánc mindig népszerû

csönözhetõ-e. Ha nem, akkor
a könyvet elõjegyezheti, késõbb a kölcsönzési idõt meg
is hosszabbíthatja. Ez igen
nagy munka, elvégzéséhez
legalább három esztendõ
szükséges. Az állomány közel negyvenezer darabból áll,
most kerül a testület elé a selejtezési kérelmük. Rendszerváltás után mindegyik
könyvtárnak el kellett volna
végeznie a selejtezést, hogy
megszabaduljanak a régi ideológiát képviselõ könyvektõl. A könyvtáros szakma
szerint az ismeretterjesztõ
könyvek ma már 10-15 év
alatt elavulnak, tovább azokat nem lehet állományba
tartani. Az épület könyvtár
céljára nem megfelelõ, elõnytelen a fekvése, így az
sötét. Nem megfelelõ a belsõ
elrendezése, zegzugos. Az egész hátsó rész megrogyott,
azt le kellene bontani, és újat
építeni helyette. Újra kellene
szerelni a fûtést és a világítást. Tisztasági meszelés utoljára 1994-ben volt. Elgondolkodtató, hogy az épületet
érdemes-e felújítani, mert nagyon sokba kerülne. Az ide-

ális talán az lenne, ha a
könyvtár új helyet kapna.
Errõl a képviselõ-testületnek
kell döntenie.
– Kiderült, hogy a kémény életveszélyes – sorolta
tovább a gondokat az igazgató. – Nem érvényes a munkavédelmi, illetve a tûzvédelmi szabályzat, nincs munkahelyi kockázatfelmérés. Nem
megfelelõ a WC, gyakorlatilag nincs a könyvtárosoknak
étkezõjük, szociális helyiségük. A raktárunk kicsi és zsúfolt. Ebbõl látható, hogy hihetetlen sok munka vár ránk.
A régi elmaradások miatt a
városi könyvtár jelenleg nem
tudja azokat a szolgáltatásokat nyújtani, amelyek
2008-ban elvárhatóak lennének – jelentette ki Dinyáné
Bánfi Ibolya.
A szakma álláspontja a
szerint továbbra is van létjogosultsága a hagyományos
könyveknek. Ma már az interneten minden információ
megtalálható, de hogy azon
az olvasó a számára fontosat
gyorsan megtalálja és fõleg
megbízható forrásból, ez a
könyvtárosok feladata.

– Az elsõ fordulóban tavaly március végéig be kellett nyújtanunk a dokumentumokat, melyek igazolták,
hogy mibõl és hogyan mûködünk – magyarázta Holubné Hunya Anikó, igazgató. – Ebben dokumentumainkat szakképzettség hiánya miatt nem fogadták el,
így több szakot meg kellett
szüntetnünk. Így ma már
nincs társastánc, modern
tánc, modern kortárstánc. A
szín- és bábmûvészetbõl
megszûnt a bábmûvészet.
Õsszel került sor a helyszíni
ellenõrzésre, minden tanszakon órát is látogattak.
Tehát a minõsítés alaposan leszûkítette az iskola
profilját. Maradt a zeneoktatás, a képzõmûvészet, a
balett és a dráma tanszak.
Ez jelentõs létszámcsökkentést hozott magával. Tavaly még 515 tanulót oktattak, az idei tanévet 291 gyerekkel indították. Bár a minõsítés megszerzése jelentõs áldozatokkal járt, de
csak így maradhatott meg
az intézmény, január elejétõl csak ezzel juthatnak
hozzá a teljes állami normatívához.
A nehézségek ellenére a
növendékek nagyon szép eredményeket érnek el. Például Cserenyecz Dóra gitáros, Szabó Mária növendéke tavaly nyáron Szabadkán, nemzetközi gitárversenyen második helyezést ért

el, majd Kijevben hasonló
versenyen a közönségdíjat
érdemelte ki, majd év végén
Minszkben elsõ helyzet lett.
Márciusban pedig Erdélyben egy nemzetközi versenyen vesz majd részt. Már
több évre visszanyúló hagomány, hogy a „Hallható
hang” Alapítvány támogatására vacsorát tartanak, erre ez évben március 15-én
kerül sor a Körös étteremben. Mindig fontosnak tartották, hogy a városi ünnepségeken növendékeikkel
részt vegyenek. Tavasszal
indítják a Zenés esték –
sorozatot, ennek a városháza díszterme ad otthont.
A bõ órás hangversenyekkel igyekeznek a gyomaendrõdi zenei életet fölpezsdíteni. Február 19-én, csütörtökön 17 órától Vozár
Márton Krisztián zongorán
és Katona Tiborné fuvolán
ad koncertet.
– A keleti régió kistelepülésein a gyerekeknek kevés lehetõségük van arra,
hogy képességeiket kibontakoztassák, ezért itt fokozottan szükség van mûvészeti oktatásra. Hogy a mai,
kedvezõtlen körülmények
között a két intézmény fennmaradhasson, ezeket egy
kézbe kell venni. Kérdés az,
miként lehet ezt úgy megtenni, hogy senkinek se sérüljenek az érdekei? – fejtette ki véleményét Holubné Hunya Anikó.

A Hídknap Faipari Kft.
Gyomaendrőd, Lévai út 21. sz.
Tel: 66/386-694, 30/9531-355
Bérbeadásra kínál, 50 cm széles 160 fm fémzsalut, 25 Ft/fm+áa/-nap.
• Eladásra kínál 4 cm vtg. Porán bontott hõszigetelõ anyagot, 200 Ft/m2+áfa.
• Vállalja egyedi bútorok, nyílászárók, kerítések, egyéb faipari termékek
gyártását. • A tavaszi fametszésbõl kévébe kötött gallyat befogadjuk
a telepünkre, hétfõtõl-péntekig, 07.00–16.00-ig, vagy elõre leegyeztetett
idõpontban.
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Sport

Az első nyolcba várják a csapatot

Hazahívják az elkerült fiatalokat

Hosszú távon helyi fiatalokra építenek

Hosszú távú céljuk a megyei I. osztály

Bár a magyar labdarúgás színvonala az utóbbi évtizedekben a mélybe süllyedt, még mindig
népszerû ez a csodálatos
labdajáték. A város két
sportegyesületében mintegy 250-en igazolt labdarúgó focizik, és legalább
fél ezren rendszeresen kijárnak a mérkõzésekre. A
város jelenleg két csapatával a megyei I. és II. osztályban képviselteti magát. Bár abban mindenki
egyetért, hogy Gyomaendrõd megérdemelné az NB
III-as labdarúgást, és ez a
célkitûzés egyesülés után
reális is – így megfelelõ játékos keret és anyagi alap
állna rendelkezésre – de a
cél érdekében nem mindenki hajlandó a kompromisszumra. Legalább is
egyelõre …
A tavaszi szezonra való
felkészülésrõl és a tervekrõl
Szabados Ferencet, a Gyomaendrõdi Futball club elnökét kérdeztük. Kifejtette,
labdarúgó csapatuk a megyei
I. osztályban küzd. A klub éves költségvetése 8 millió forint körül mozog. Tavaly az
önkormányzat sportalapjából
3 millió 750 ezer forint támogatást kaptak. A hazai mérkõzéseket 300-400 sportbarát
tekinti meg, a jegyeladás 1
millió körüli bevételt hoz. A
különbözetet, a költségvetésük majd felét a helyi vállalkozók, szponzorok adják
össze. Az egyesület az Erzsébet ligeti sportkomplexumot használja, ez az önkor-

mányzati tulajdona, és az
egyesület kezeli. Itt található
egy nagy füves pálya villanyvilágítással, egy salakos
kis pálya, öltözõ, sportbüfé
és társalgó. A villanyvilágítás
lehetõvé teszi, hogy a játékosok a napi munka után
edzenek.
A felnõtt csapat keretét
zömében helyi fiatalok alkotják, 10-12 játékos még
csak 18-22 éves, 5-6-an már
tapasztaltabbak, õk 22-26
évesek, és 6-8 játékos 26 év
fölötti, õk képviselik a rutint.
Közülük kettõ vidéki. Ez az
összetétel ideálisnak mondható. Az erõteljes fiatalítás
most meglátszik a csapat
helyezésén, de ha a fiatalok
beépülnek, rájuk építve hoszszú távra adott lesz a játékos
keret. A gyomaendrõdi fiatalok mellé csupán egy-két
posztra kell erõsíteniük vidékrõl. A megyei I. osztályban különbözõ korosztályban
összesen nyolc csapatot kell
fönntartaniuk, a legkisebbek
hét évesek. Az egyesület öszszesen 140 igazolt labdarúgóval rendelkezik. Tehát elmondható, hogy Gyomaendrõdön a labdarúgásnak komoly bázisa van. Minden korosztállyal UEFA B vagy C
licenccel rendelkezõ képzett
edzõk foglalkoznak, összesen öten.
A csapat az õszi idényben
– egy nagyobb sérülési hullám miatt – a vártnál gyengébben teljesített. A sérüléseket annak tulajdonítják, hogy
a játékosok nem megfelelõen
látogatták az edzéseket, és
így a mérkõzések hajrájára
már elfáradtak. A bajnokság
megkezdése elõtt az elsõ
nyolc hely valamelyikének
megszerzését tûzték ki maguk elé, és az õszi idényt a
13. helyen zárták. Az elnökség tavaszra nem módosította az elvárását, továbbra is
minimum a 8. hely megszerzése a cél.
Az õszi és a tavaszi szezon között minimális változás lesz a keretben. Távozási szándékát senki sem jelez-

te, és csupán néhány hiányposztra szeretnének új játékosokat igazolni. A csatársort
Czakó Lászlóval erõ sítik, aki
angliai munkájából visszatért. Két fiatalt: egy csatárt és
egy középpályást igazolnak
Mezõtúrról. Továbbá várható, hogy a Budapesti Vasasból érkezik egy utánpótlás
korú, helyi származású kapus. A télen edzõt cserélt az
egyesület. A tavaszi felkészülést már a mezõtúri UEFA
B licenccel rendelkezõ Erdõsi Gyula vezényli. Január
14-én kezdték el a munkát
heti négy foglalkozással, ebbõl három szabadtéri, egyet
pedig a városi sportcsarnokban tartanak. Január végétõl
nyolc-tíz barátságos mérkõzéssel készülnek a bajnoki
fordulókra. A bajnokságot
március 15-én Mezõberényben kezdik.

Hosszabb távon is a helyi
fiatalokat szeretnének beépíteni a csapatba. Távlati tervükben rájuk kívánják építeni az NB III-as csapatot.
Mivel a romló gazdasági
helyzet miatt a vállalkozók
egyre kevesebbet tudnak áldozni a sportra, így a feljutás
csakis a két labdarúgó egyesület egyesülésével tartható
reális célnak, csakis így képezhetõ megfelelõ anyagi
bázis. A fúzió legalább egy
évtizede téma a városban, de
komolyan elõször csak az elmúlt esztendõben vetõdött
föl. Az elvi egyetértés megvolt, hogy egyesülnie kell a
két csapatnak, mert csak így
reális az NB III-ba való feljutás, de a részletkérdésekben
már nem sikerült megegyezniük, így például abban, hogy
melyik pályán tartsák a mérkõzéseket. Tehát egyelõre
nincs egyesség.

Tisztelt Szülők!

KÖSZÖNET

Személyre szabott oktatás!

az 1 százalékért!

Korrepetálás, felzárkóztatás, magánórák, egyéni fejlesztõ foglalkozások; másnapra,
dolgozatokra, versenyekre való felkészítés; tantárgy specifikus jártasságok, készségek,
képességek (pl.: fogalmazási
tevékenység, helyesírás, szövegértés, matematikai algoritmusok elsajátítása stb.) fejlesztése, tehetséggondozás általános iskolásoknak.
Egyéb lehetõségek:
– új, hatékonyabb tanulási
stratégiák, módszerek elsajátítása
– tanulási problémákkal
küszködõ gyerekek felzárkóztatása (figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése)
– középiskolai felvételi
megalapozása, elõkészítése

– mindennapos felkészítés a
másnapi órákra, dolgozatokra,
számonkérésekre
Minden felszerelés ingyen
biztosított. Iskolai dolgozatlapok, versenytesztek megrendelhetõk. Rövid idõn belül az
iskolai teljesítmény ugrásszerû
javulása érhetõ el. Cél a kitûnõ
bizonyítvány, tanulmányi versenyeken való eredményes részvétel. 3-5 fõs tanulói csoportok
létrehozása érdekében egy osztályba, évfolyamra járó, hasonló
vagy azonos tantárgyi problémákkal rendelkezõ tanulók jelentkezését várom. Minden tanulni és tudni vágyó diákot szeretettel várok.
ÉRDEKLÕDNI: 285-141
(az esti órákban); 06 (30) 85632-18; 06 (70) 322-36-64

A Gyomaendrõdi Városi Sportegyesület köszöni mindazoknak, akik
adójuk 1 százalékával
2007. évben is támogatták az sportegyesületet.
A kapott támogatás
68229 FORINT. Ezen
összeg az utánpótlás csapataink versenyre történõ utaztatására lett
fordítva.
Várjuk a 2008. évi
adójuk 1 százalékát is.
ADÓSZÁMUNK:

18370827-1-04.
Gyomaendrõdi VSE elnöksége

A Gyomaendrõdi Városi Sportegyesület labdarúgó-csapata a megyei II.
osztályban küzd a pontokért. Egy-egy hazai mérkõzésükre átlagban 150160 nézõ kíváncsi. Az
egyesület helyzetérõl, a tavaszi szezonra való felkészülésükrõl Fülöp Zoltán,
elnök tájékoztatta a Gyomaendrõdi Hírmondót.
Az egyesület legnagyobb
támogatója az önkormányzat.
A sportalapból tavaly 2,9
millió forintot kaptak mûködtetésre, és 500 ezer forintot a város tulajdonában lévõ
sportpálya fenntartására. Tavaly megközelítõen 6,2 millió forintból gazdálkodtak. A
fennmaradó összeget részben
pályázat útján szedték össze
a Nemzeti Civil Alapprogramtól, a Wesselényi Miklós
Közalapítványtól, az 1 százalékos felajánlásokból, valamint a belépõjegyek, bérletek, tagdíjak árából, illetve a
szponzori felajánlásokból. A
vállalkozók egyre nehezebben adakoznak sportcélra, hiszen az országos gondok õket is sújtják. Mikor még
mûködött az Enci, illetve
megéltek az abból kinõtt vállalkozások, addig könnyebb
volt az egyesület helyzete is.
A Népligetben két nagyméretû sportpályával rendelkeznek, az egyik villanyvilágítással ellátott. Ezen túl van
egy kisebb edzõpályájuk is,
ezt elsõsorban a téli idõszakban használják. A sportolók
négy öltözõt, bírói öltözõt és
szertárt használnak.
A labdarúgó csapatban
található jó képességû fiatalok, mivel a városban két
csapat is mûködik, ezért kevés a játékosuk, így kénytelek voltak néhány posztra
vidékrõl igazolni. A húszas

keretben 13-14 játékos hazai, mellettük 6-7 vidéki
labdarúgóval kénytelenek
megerõsíteni a csapatot. A
helyiek jellemzõen fiatalok,
18-25 év körüliek, a vidékiek 30-35 éves rutinosabb
labdarúgók. A helybeli fiatalok elfogadják a tapasztaltabb játékosok véleményét,
az idõsebbek is elfogadják
a fiatalabbakat, korosztályi
ellentét nem tapasztalható
az öltözõben.
Az egyesület hat korosztályban mûködtet csapatokat. A legfiatalabbak hét
évesek, összesen 110-115
igazolt játékosuk van. A felnõtt csapat edzõje Kiss László, õ UEFA B licenccel
rendelkezik. Az ifjúsági és
serdülõ csapatot Gál István,
UEFA B licences edzõ irányítja. A fiatalabbak felkészítését is õ dirigálja, munkáját sportot kedvelõ szülõk
segítik. A 7-11 éves korosztály úgynevezett kis körzeti
tornákon szerepel. A felnõtt
és az ifi csapattal a megyei
II. osztályban vesznek részt,
a serdülõ csapat pedig a
szeghalmi körzeti bajnokságban indul.
A sportegyesület vezetõsége az õszi szezonban azt
várta a felnõtt csapattól,
hogy az elsõ öt hely valamelyikét szerezze meg. Hatodikok lettek, de csupán gólkülönbséggel maradtak le az
ötödik helyrõl. Az ifjúsági
csapat 2. helyen zárta az õszi szezont, és egy ponttal
maradt le az éllovas Békéscsabai MÁV-tól. Ez biztató
a jövõre nézve. A serdülõ
csapat jelenleg a 7. helyen
áll a szeghalmi csoportban.
Reményeik szerint a tavaszi szezonra együtt tudják
tartani a meglévõ csapatot,
erre minden esélyük megvan,
ugyanis a kapusukon kívül
senki sem jelezte távozási
szándékát. Õ családi okok
miatt nem tudja vállalni a
tavaszi szezont. Ezért kapust
kell igazolniuk, illetve a csatárposzton szeretnének erõsíteni. Az õsszel helyzetekig
eljutott a csapat, csak az nem
volt, aki azokat berúgja. A
tavaszi szezonra az egyesület
vezetõségének az a célja,
hogy visszacsalogassa azokat
a saját nevelésû fiatalokat,
akik az elmúlt években tanul-

mányaik miatt elkerültek a
városból. Tudatában vannak
annak, hogy nem egyszerû a
egyetem, fõiskola mellett
hétvégeken versenyszerûen
sportolni. Szeretnének megnyerni 4-5 olyan fiatalt, aki
újra a csapat rendelkezése
állnának, és így csupán négyöt tapasztalt vidéki játékost
kellene igazolniuk.
A tavaszi szezonra január
29-én kezdték el a felkészülést, a bajnokság március 15én indul. Heti két edzéssel
készülnek a szezonra, és
mind a hat hétvégén edzõmeccset játszanak. Az egyesület eredeti célkitûzésén
nem változtatott, továbbra is
az elsõ öt hely valamelyikére várják a csapatot. Az ifjúsági csapattól pedig dobogós helyezést remélnek. Ha
sikerül az elkerült labdarúgókat visszacsábítani, akkor
az elkövetkezõ években szeretetnének újra visszakerülni
a megyei I. osztályba, hiszen
a 2000-es évek elején a NB
II-ben is futballoztak, majd
hosszabb ideig az NB IIIban. Most hosszabb távon a
stabil megyei I. osztályú csapat létrehozása a céljuk.
Fülöp Zoltán megfogalmazása szerint a fél megye
Gyomaendrõdön nevet, hogy
két csapata van a városnak,
és az egyesülésrõl képtelenek
megegyezni. Minkét városrész csapatának megvannak a
maguk eredményei, hagyományai. Mindkét félnek tudomásul kellene vennie,
hogy az egyesülés kölcsönös
engedményekkel jár. Tavaly
tavasszal azért bukott meg az
egyesülési kísérlet, mert a felek nem tudtak olyan feltételeket kínálni, amelyet mindkét csapat szurkolótábora elfogadott volna. Amikor eljutnak arra a szintre, hogy
mindkét egyesület vezetõsége, szurkolói ezeket a kompromisszumokat elfogadják,
akkor lesz a városnak egy
labdarúgó csapata. Mivel a
józan ész ezt diktálja, vélhetõen elõbb-utóbb mindenki
kész lesz a kölcsönös engedményekre, és akkor egy-két
éven belül a közös csapat képes lesz megnyerni a megyei
I. osztály bajnokságát. A város el tudna tartani egy középszintû NB III-as csapatot.

FELKÉRÉS

M E G H Í V Ó

Kérjük, hogy az

Gyomaendrõd Német Kisebbségi Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

ÖREGSZÕLÕI
GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNYT
személyi jövedelemadója 1 százalékával
támogatni szíveskedjék.
AZ ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMA:

18376184-1-04

2008. február 9-én 19 órakor
a Katona József Mûvelõdési Központban
megrendezésre kerülõ

BATYUS
SVÁB BÁLRA.
Jegyek és asztalfoglalás csak elõvételben
a készlet erejéig a 06 (20) 439-19-77-es
telefonszámon (Gschwindt Mónika).
Zene: Baranya Sramli, Véméndrõl
Belépõjegy: 1000 Ft • Mindenkit Szeretettel várunk!
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A judósok országos dobogós
helyezésekben bíznak
Garai János 65 évesen újabb országos bajnoki címre készül
A Gyomaendrõdi Judo Club immár közel 16 éves múltra tekint vissza, 1992-ben
alapította Gyányi Ferenc, aki hat danos mesterként annak idején az Újpesti Dózsa
és a Budapesti Honvéd vezetõedzõje volt. Garai János elvégezte az edzõképzõt, és
munkájában segítette az idõs mestert, ma is az utánpótlás korúakat készíti fel a
versenyekre. Garai Jánossal a klub múltjáról és jelenérõl beszélgettünk, illetve e
sportághoz fûzõdõ személyes viszonyáról.

– A gyomai gimnáziumban tanultam, ott akkor kialakult egy csapat, amely érdeklõdött a dzsúdó iránt. Megközelítõen húszan voltunk.
Egy edzést Békéscsabáról a
néhai Takács Zsigmond, a
Békéscsabai Dózsa edzõje
tartott, a másik edzésen pedig
útmutatása alapján végeztük
el a kijelölt munkát. Békés
megyében Takács Zsigmond
honosította meg a dzsúdót,
több válogatott versenyzõt
nevelt föl.
– A klub vezetõedzõje
Varga István. A versenyek elõtt én tanítom meg a gyerekeket az esésekre, az alapvetõ dobásokra, illetve versenyekre járok velük. Jelenleg 11 korcsoportban 20 versenyzõje van a klubnak. Versenyezni csak tíz évtõl lehet,
hatan még csak nyolcévesek,
az edzéseken õk is részt vesznek, számukra külön tornákat
szerveznek. Általában a nemek aránya megoszlik, de
most a szebbik nem csupán
Kovács Adriennel képviselteti magát. Ô ceglédi, ott is
versenyzett, jelenleg a gimi
rendészeti osztályába jár, így
most nálunk versenyez. A

versenyzõk mellett többen
hobbiból, szabadidejükben ûzik ezt a sportágat, illetve edzéseinken a gimnázium rendészeti tagozatának diákjai is
részt vesznek.
– A Közép-Magyarországi Régió versenyein veszünk
részt, harminc egyesület tagja
ennek a régiónak. Tavasszal
a régiós versenyekre járunk,
nyáron és õsszel pedig a
magyar bajnokságokra. Mi is

rendezünk régiós versenyeket, korábban szerveztünk
országost is, de ez utóbbi
nagyon költséges megközelítõen 200 ezer forintba kerül.
Legutóbb öt éve rendeztünk egy ifi rangsorversenyt,
de az a jellemzõ, hogy inkább mi utazunk el országos
versenyekre. Régiós versenyt
minden esztendõben tartunk.
Legutóbb, tavaly tavasszal
nem egyéni, hanem csapatversenyt szerveztünk, ezen
hét csapat indult.
– Az önkormányzattól
minden esztendõben kapunk
pénzt, tavaly 1,5 millió forint
támogatásban részesültünk.
A vállalkozók pénzzel nem
járulnak hozzá a költségeinkhez. A versenyek alkalmával

szágos bajnokságon dobogós
helyet várunk. A 11 évesek
között Katona Ákostól és
Pintér Bélától szintén dobogós helyezést várunk a magyar bajnokságban. Varga
István korábban volt felnõtt
magyar bajnok és válogatott
kerettag is, most 27 évesen
újra elkezdte az edzéseket.
Ez évben a másodosztályú
bajnokság megnyerése a célja, így újra elsõ osztályú versenyzõ lehetne.
– Ha a versenyzõink elvégzik a középiskolát, elkerülnek a városból, és új dzsúdósokat kell toboroznunk.
Õsszel felkerestük az általános iskolát, és a legkisebbek
számára a tornateremben bemutatót tartottunk, jöttek is

Régi ízek nyomában
Sütõtanfolyam az Endrõdi Tájházban
Az Endrõdi Tájházban
már évek óta az ünnepi alkalmakra készítünk kemencében sült süteményeket. Ilyenkor megelevenednek nagyszüleink idõszakának ízei,
melyek a házi kelt tészta sajátosságát nyújtják. Sajnos, ha
körül nézünk ennek a valamikor mindenki által ismert
tudománynak ma már kevés
mûvelõi vannak. A mai kor
háziasszonyainak nagy része
nem ismeri a kelt tészták készítésének fortélyait. Ezek az
apró fogások, melyeket nemzedékrõl nemzedékre adott át
az idõsebb korosztály a fiatalabbnak, elakadt a falusi élet
modernizációjának idején.
Ez a folyamat úgy tûnik
megállíthatatlan, mert az idõsebb korosztály a tudást elviszi magával a sírba. Készíthetünk pontos leírásokat, a
néprajzi interjúkban részletesen kikérdezhetjük adatközlõnket a különféle ételféleségek készítésérõl, akkor sem
tudjuk rekonstruálni azt a
„terméket”, melyet õk a gyakorlatban megtanultak elkészíteni. Mert vannak olyan
dolgok, amelyeket nem lehet
szavakkal elmondani, hanem
rá kell érezni annak minõségére. Egyszerû példa, amikor
a káposztás lepény készítését
tanulmányoztam, megkérdeztem, hogy: – Mennyi liszt
kell a tésztához, és mennyi
ideig kell dagasztani?– erre
az volt a válasz: – Addig, amíg jó tésztát kapunk. Ezt a
választ nem is értettem meg
mindaddig, míg ki nem próbáltam a sütõ nénik felügye-

lete mellett a tészta elkészítését.
Ez a momentum adta az
ötletet, hogy sütõtanfolyamot
indítsunk a tájházban, a téli
idõszakban. Sorra véve a régi
hagyományos ételkészítési
eljárásokat, melyek meghatározták településünk (Gyoma
és Endrõd), valamint régiónk
falusi gasztronómiáját. Az elsõ alkalom 2008. február 23án, délelõtt 9 órakor lesz.
Ezen a szombaton lekváros
kiflit fogunk készíteni. Az
érdeklõdõk hozzanak maguk-

kal egy kisméretû vajlingot,
nyújtófát, kötényt és tölteléknek szilva- vagy más lekvárt.
A többi alapanyagot mi biztosítjuk.
A program díja 1000 Ft/fõ,
melyet a helyszínen lehet befizetni.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Jelentkezés:
Szonda
István; Telefon: 06 (70) 6353345 vagy 06 (66) 284318;
E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu
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sokfelé megfordulunk az országban, elvihetnénk a gyomaendrõdi cégek jó hírét, de
valamiért ezt nem igénylik.
– Most fejeztük be az alapozást, és kezdõdik a versenyszezon. Az elsõ felnõtt
országos rangsorversenyen
influenza miatt sajnos nem
indulhatott Varga István és
Kovács Endre. Február 9-én
lesz a junior korcsoport számára a Köztársaság Kupa országos rangsorverseny, ezen
Gál Balázs és Kovács Endre
indul el, reméljük, akkorra
mindketten egészségesek
lesznek.
– Kovács Endre különbözõ versenyeken már valamennyi riválisát legyõzte,
tavaly tavasszal Achilles-ín
szakadást szenvedett, így
nem vehetett részt a válogató
versenyen, és nem juthatott
ki a junior Európa Bajnokságra. Sérülése után csak
most kezd el újra versenyezni. Már felnõtt versenyeken
is indul, hogy a juniorok között minél jobb eredményt érjen el. Tõle a novemberi or-

négyen. Ha minden évben
érkeznek hozzánk négyenöten, akkor biztosított az utánpótlás. Kezdetben rengeteg
esésgyakorlatot kell elvégezniük. Ha valaki azt nem tanulja meg, akkor abból kényelmetlensége származik.
Ehhez a sportághoz idõ kell,
nem azonnal jönnek a sikerek. A szõnyegen egyedül
vannak, és ha nem figyelnek, akkor megverik õket.
Mivel mindenki nem lehet
gyõztes, szükség van kudarctûrõ képességre is. Ha
valaki egy-két évig itt marad, akkor már nem vész el
a dzsúdó számára.
–Tavaly magyar bajnok
voltam, ez évben március 29én lesz a szenior bajnokság, és
65 évesen szeretném megvédeni a címem. Jövõre 2009ben Magyarországon rendezik
meg a szenior világbajnokságot, és ott is szeretnék elindulni. Hetente kétszer járok le
a tornaterembe, a gyerekeknek
segítek, és mellettük én is
edzek. A dzsúdó mellett hetente legalább kétszer úszom is.

hitel
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési
Közhasznú Közalapítvány ajánlja:
z

azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek az árbevétele nem haladja
meg az éves 200 milliót; foglalkoztatotti létszámuk QHP W|EE  IĒQpO

z

D PD[LPiOLVDQ IHOYHKHWĒ hitelösszeg 6 350 000 Ft; felhasználható gépek, új és használt eszközök, valamint forgóeszközök beszerzésére;
DIXWDPLGĒDNiUpYLVOHKHWkamata változó, a mindenkori jegybanki
DODSNDPDWWDOHJ\H]Ē(jelenleg 7,5 %); megkívánt VDMiWHUĒPpUWpNH;

További részletek:
5600 Békéscsaba, József Attila út 2-4.
Telefon: 06/66-442520 06/30

