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Merre tovább, Gyomaendrőd?
Élményfürdõvel gazdagodik a város?

II. évfolyam, 2. szám • 2008. március

Idei
Sztárok a sportcsarnokban
fejlesztések
Gyomaendrõd képviselõ-testülete 4 milliárd 211
millió 450 ezer forintos fõösszeggel február 28-án elfogadta idei költségvetését.
Ezt követõen Várfi András
polgármestertõl arról kértünk tájékoztatást, hogy ez
évben milyen fejlesztések,
beruházások valósulhatnak meg a Körös-parti városban.

Az idegenforgalom fejlesztése érdekében a város önkormányzata a február 28-án
megtartott ülésén tizenöt igenszavazattal és két tartózkodással úgy határozott, megvalósíthatósági tanulmánytervet készíttet az új élményfürdõrõl.
Az elmúlt idõszakban
Gyomaendrõdön jelentõs fejlesztések valósultak meg. Így
a település nagy részén elkészült a szennyvízhálózat, a
burkolt utak aránya eléri a
nyolcvan százalékot, megépült a kommunális hulladéklerakó, kialakult az ipari park
helye, javult a belvíz elleni
védekezés, megtörtént a für-

dõ rekonstrukciója. Ugyanakkor a statisztikai adatok azt
bizonyítják, hogy a város népessége folyamatosan csökken, a meglévõ lakosság öregedik. Bár hivatalosan az állandó lakosok száma még
meghaladja a 15 ezret, de a
ténylegesen itt élõk száma
már 15 ezernél kevesebb. A
fiatal munkaképes lakosság

nagy része nem Gyomaendrõdön, hanem Budapesten
vagy külföldön vállal munkát. Az elkövetkezõ idõszak
legnagyobb kihívása mind az
önkormányzat, mind az itt
élõk számára, hogy erre a
kedvezõtlen folyamatra pozitív választ találjon.
(Folytatás a 2. oldalon)

Kevés
Családok átmeneti otthona
önkor- lis ellátása, és az elhanyaa polgárőr mányGyomaendrõd
zata februári ülésén golt ingatlan is végre megA Gyomaendrõd Város
Közbiztonságáért Egyesület
tagjai tavaly 689 óra önálló
szolgálatot adtak, illetve 540
órában a rendõrökkel közösen – tudhatták meg a képviselõ-testület tagjai február
28-án megtartott ülésükön
Szûcs Ferenc elnök beszámolójából. A rendõrök számára a polgárõrök öt falopást jeleztek. Nyolc esetben észleltek rendzavarást,
és hatszor segítették a rendõrt az intézkedésében.
Négy betörésnél biztosították a helyszínt, illetve hatósági tanúként segítették a
bûnügyi munkát. A külterületeken egyre gyakrabban
törik fel a hétvégi házakat.
A városunkban a rendezvények biztosításánál az
utóbbi idõben adódtak problémák, ugyanis a polgárõrökre rendezõi feladatokat
akartak ráruházni. Az egyesület jelenleg 28 aktív taggal
tevékenykedik, ez a létszám
kevés, ezért várják azokat,
akik polgárõri feladatot
vállalnak.

úgy határozott, egyetért azzal, hogy az Összefogás a
Magyar Családokért Kiemelten Közhasznú Országos Egyesület a Sallai utca
2. szám alatt családok átmenetei otthonát mûködtessen. A képviselõk szerint
ezzel bõvül a város szociá-

felelõ kézbe kerül. Szivák
János alelnök és Bércesi
János szakmai koordinátor
a testület elõtt elmondta,
alapítványukat 2001-ben
Szemkeõ Judit, akkori államtitkár alapította, és Százhalombattán már mûködtetnek hasonló otthont.

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

Várfi András elmondta, a
város költségvetése az idén
nagyon feszített, mind a polgármesteri hivatalnál, mind
az intézményeknél nagyon
oda kell figyelniük a pénzügyi egyensúlyra. Például az
oktatás területén 20 millióval
kevesebb állami normatívát
kaptak, ezért az önkormányzati támogatást 25 millióval
meg kellett növelniük. Ugyanakkor a Térségi Szociális Gondozási Központ önkormányzati kiegészítõ támogatását
több mint 40 millió forinttal
csökkenhették, mert növekedett az intézmény saját bevétele, illetve a társulási feladatok felvállalásából adódóan
plusz normatívához jutott.
(Folytatás a 2. oldalon)

Ez évben immár negyedik alkalommal rendezték
meg a Gyomaendrõdi Farsang Kupát. A városi sportcsarnokban február 16-án a
Magyar Olimpikonok csapatában olyan kiemelkedõ
sportolók futballoztak, mint
Fábián László és Martinek
János, többszörös olimpiai,

világ- és Európa-bajnok öttusázók, a színészek válogatottjában pedig például
Nemcsák Károly vagy Besenczy Árpád kergette a focit.
Felvételünkön Nemcsák Károly, színmûvész kezében az
oklevéllel Máthé Sándor
szervezõ társaságában.
(Folytatás a 7.oldalon!)

HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI – és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, 8 ÉVES GYAKORLATTAL!

LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

ALAPKAMAT 1,99%-tól!!!

Pl.: 1 millió Forint lakáscélú hitel esetén (JPY = Japán Yen) alacsony törlesztéssel
10 évre 7.050,- Ft/hó 15 évre 4.830,- Ft/hó 20 évre 3.730,- Ft/hó 25 évre 3.050,- Ft/hó
SVÁJCI FRANK (CHF) ALAPÚ HITELEK ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

H I T E L E K - H I T E L E K - H I T E L E K

ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS,
ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS,
HITELKIVÁLTÁS,
HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS,
LAKÁS FELÚJÍTÁS,
LAKÁS KORSZERŰSÍTÉS,
LAKÁS BŐVÍTÉS,
IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK,
KÖZALKALMAZOTTI HITELEK,
VÁLLALKOZÓI HITELEK,
FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,

ADÓSSÁGRENDEZÉS,
SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS,
GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES KORIG) ,
SZEMÉLYI HITELEK,
LAKÁS LÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
GÉPKOCSI LÍZING ÉS HITELEK,
IDŐSKORI ÉLETJÁRADÉK,
KÖZTISZTVISELŐI HITELEK,
TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ HITELLEHETŐSÉG
BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL (NFA PÁLYÁZATRA IS), stb.

ÚJ SZUPER AKCIÓ!!! ILYEN MÉG NEM VOLT!!!

2008.02.18 - 2008.03.31-ig!
►FORINT ALAPÚ HITELEK (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSA)
►LAKÁS- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK (CHF, JPY)
►VILÁGHITELEK (lakáslízing, visszlízing, világlízing, lakás- és szabad felhasználású hitelek )
►HITELKIVÁLTÁS ESETÉN

TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!!!
0 Ft ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ, 0 Ft KÖZJEGYZŐI DÍJ, 0 Ft BEJEGYZÉSI ILLETÉK,
0 Ft FOLYÓSÍTÁSI JUTALÉK , 0 Ft TULAJDONI LAP

(Pl.: 5 millió Ft-os lakáshitelnél 165.000,- Ft MEGTAKARÍTÁS!)

Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!

Olyan hitelt tudok, hogy álmai valóra válnak!
Pénzügyi segítségre van szüksége?

AKCIÓS SZEMÉLYI KÖLCSÖN!
600.000.- 84 hónapra 11.995.- (THM 21.44%)
Tavaszi jelzálog és lakáshitel akció! A bank megtéríti
az értékbecslési díjat! Hitelbírálati díj akár „0” Ft-ra
csökkenthetõ! A hitelkihelyezés akár 100%-ig!
Ilyen még nem volt: Jelzálog és lakáshitel akár
jövedelemigazolás nélkül is. Ingyenes ügyintézés!
GSCHWINDTNÉ MARIKA 06-20-410-5363

Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!
Hitelek már minimálbértől vagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhetőek!
FONTOS!!! A hitelszerződések mellé életbiztosítás kötése NEM szükséges!
A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelően lakásán,
vagy az irodánkban történik – személyre szabottan, gyorsan, szakszerűen!
Jelzáloghitelek ügyintézése SORON KÍVÜL akár 1 hét alatt is!
LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK!

HÍVJON BIZALOMMAL!

AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK!
Ügyfélfogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is), időpont egyeztetéssel!
Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

Tisztelettel: TÓTH JÁNOSNÉ

TÓTH JÁNOS

BOROS KRISZTINA

üzleti főtanácsadó
irodavezető
IRODA/ ügyviteli asszisztens
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Irodánk címe: 5650 MEZŐBERÉNY, FORTUNA TÉR 11. (LOTTÓZÓ mellett)
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Rövid hírek
A képtár és a
tájház nyitva
tartása
A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyûjtemény, Városi
Képtár április 15-tõl augusztus 20-ig, hétfõtõl péntekig 9tõl 17 óráig tart nyitva. Az idegenforgalmi szezonon kívül,
azaz augusztus 21. és április
14. között hétfõtõl péntekig 9tõl 14 óráig az Endrõdi Tájház
tart ügyeletet. Az Endrõdi Tájház és Helytörténeti Gyûjtemény április 1-tõl augusztus
31-ig hétfõtõl péntekig 9-tõl
16 óra 30 percig tekinthetõ
meg, szeptember 1-tõl március 31-ig pedig 9-tõl 14 óráig.
Elõzetes bejelentkezés alapján
a városi képtár és a tájház bármikor, még hétvégén is látogatható. Elõzetes bejelentkezés Szonda Istvánnál, a 06-70/
635-33-45-ös telefonszámon.
Az új nyitvatartásról február
28-án megtartott ülésén határozott a képviselõ-testület.

A városi örökség megőrzése
A város önkormányzata a
Dél-alföldi Regionális Operatív
Program felhívására pályázatot
nyújt be a városi örökség megõrzésére. A beruházás keretében 16 millió forintból a Kner
Imre Gimnázium és Szakképzõ Iskola lánykollégiumi épületét szeretnék szigetelni, a nyílászárókat cserélni, a homlokzatot felújítani, illetve az épülethez kapcsolódó járdákat felújítani. A gimnázium könyvtáraként használt épületet szigetelni szeretnék a homlokzat teljes felújításával, erre 9 milliót
terveznek. Ezek mellett a városháza épületének tetejét is ki
kívánják cserélni a belsõ udvar
felújításával, erre 27 milliót terveznek. A teljes beruházás 52
millióba kerülne, a közbeszerzés és egyéb költségekkel 55
millió 561 ezer forintot tenne
ki a teljes költség. Ehhez az önkormányzatnak tíz százalékos
önerõt kellene hozzáadnia, és
50 millió forintot kapna meg
támogatásként. A pályázat benyújtásáról a február 28-án
megtartott ülésén döntött a
testület.

Rágcsálóirtás
Február 28-án megtartott
ülésükön a képviselõk megbízták a polgármestert, hogy
ez évre kössön szerzõdést a
gyulai székhelyû Bogármérnökség Bt-vel a teljes csapadék- és szennyvízhálózat, közterületek rágcsálómentesítésére, a bt. által benyújtott 900
ezer forint étékû árajánlat
alapján. Várfi András, polgármester az ülésen megfogalmazta, a rágcsálóirtás akkor
lenne igazán hatékony, ha a
lakosok is elvégeztetnék a
saját terültükön.
Március 17-tõl április 13-ig

HÚSVÉTI VÁSÁR
a Látszerész Üzletben!
(Gyomaendrõd, Hõsök útja 53.)
MINDEN NÕI, FÉRFI ÉS
GYER MEK KERET ÁRÁBÓL
20-50% KEDVEZMÉNY.
INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES
SZEMVIZSGÁLAT!

Közélet

Merre tovább, Gyomaendrőd?
(Folytatás az 1. oldalról)
A válasz keresésében az
elmúlt hónapokban mire jutottak? A város közúti megközelíthetõségében jelentõs
elõrelépést nem sikerült elérniük, annak ellenére sem,
hogy a településhez kötõdõ
országgyûlési képviselõk e
témakörben többször interpelláltak a Parlamentben. Bizonyossá vált, hogy a Gyoma-Békéscsaba vasúti szakasz rekonstrukciója során a
Fõ úti keresztezõdésben megépül az aluljáró. Megkezdõdött a településfejlesztési
koncepció felülvizsgálata.
Szintén elkezdõdött az ipari
park fejlesztési koncepciójának kidolgozása, ezzel párhuzamosan keresik azokat a
vállalkozókat, akik ide települnének. Folyik a belvíz elleni védekezés. A lehetõségekhez igazodóan épülnek a
belterületi utak.
Ezek a tervek, fejlesztések jelentõsen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a város
megtartsa lakosságát, de csak
részben képes orvosolni a
problémát. Olyan újabb fejlesztés szükséges, amely a lakosság széles körét érinti,
növeli az önkormányzati bevételeket, illetve bôvíti a városban igénybe vehetõ szolgáltatásokat. Gyomaendrõd
csak úgy maradhat fenn és fej-

lõdhet, ha gazdasági vonzerõt
tud magának biztosítani.
A Word Tourism Organization legfrissebb, januári
adatai szerint 2007-ben a világon 898 millió ember utazott különbözõ régiókba. Ez
6,1 százalékkal több, mint
2006-ban. Az Európába utazók száma 4,2 százalékkal
növekedett. A világturizmus
2005. évi legnépszerûbb célországai között Magyarország a 18. legkedveltebb, míg
a szabadidõs célú utazások
között a 16. helyen áll. Európában több mint 20 millióan
dolgoznak a turizmus területén. Az elõre jelzések szerint
a világon 2004-2013 között a
turizmusban foglalkoztatottak száma 3,7 százalékkal, a
turisztikai kereslet 4,6 százalékkal növekszik.
A 2006. évi adatok szerint
a dél-alföldi régió vendégforgalma 2,2 százalékkal csökkent, de a vendégéjszakák száma 0,1 százalékkal nõtt. Tehát kevesebb vendég jött,
de tovább maradt. A tavalyi
gyorsadatok szerint az ország
kereskedelmi szálláshelyeinek a forgalma az elõzõ évhez viszonyítva 2,6 százalékkal emelkedett. A fenti adatok és Gyomaendrõd természeti és épített értékeinek
ismeretében megállapítható,
hogy a népesség csökkenésé-

re az egyik lehetséges megoldás az idegenforgalom fejlesztése lehet.
A 2006-os önkormányzati választásokat követõen
ennek érdekében a testület
elfogadta az idegenforgalmi
koncepciót. Az önkormányzati bevételek érdekében
rendszeresen ellenõrzik a
turisztikai szolgáltatókat. A
megnövekedett bevételekbõl létrehozták az idegenforgalmi alapot. Az idei
költségvetésben az elõzõ
évekhez képest többet áldoznak hagyományos és új
rendezvényekre. Szerzõdést
kötöttek a fürdõ fejlesztésének tervezésére. Az önkormányzat fenntartásába került a tourinform iroda.
Dr. Kovács Béla, képviselõ azon a véleményen volt,
hogy a kérdést jobban körbe
kellene járni, azt javasolta,
hogy errõl csak késõbb döntsenek. Vass Ignác képviselõ
szerint az élményfürdõ sok
új munkahelyet teremtene, és
az oktatásra is jó hatással
lenne. Béres János, képviselõ azt a módosító indítványt
tette, hogy döntés elõtt a
kérdés kerüljön a bizottságok
élé, és csak a márciusi ülésen
határozzon róla a testület,
de Béres János javaslatát
a képviselõk többsége elvetette.

Idei fejlesztések
(Folytatás az 1. oldalról)
A 4 milliárd 211 millió
450 ezer forint fõösszeg mellett 361 millió 170 ezer forint
jut fejlesztésre, de ez az öszszeg nem áll rendelkezésükre, 250 millió 906 ezer forint
hiányzik belõle. Ezt a hiányt
az kötvénykibocsátásból és
fejlesztési hitelbõl fedezik.
Gyomaendrõdön jelenleg
a belterületi utak mintegy 8085 százaléka burkolt, 23 utca
és utca szakasz vár még aszfaltozásra. Ez évben nyolc
lakossági utca és utca szakasz
épül meg. A munkák kivitelezésére hamarosan kiírják a
közbeszerzési eljárást, várhatóan szeptemberre meg is épülnek az utak. Erre a költségvetésben 55 millió forintot
különítettek el, de ez az öszszeg a közbeszerzési eljárás

során változhat. Ezeken túlmenõen az ipari park jobb
megközelíthetõsége, és ez által munkahelyek teremtése
érdekében megépülhet a Selyem út rég tervezett harmadik üteme. A tavalyi árvízben
megrongálódtak a Dobi és
Kocsorhegyi utak, ezeket az
idén felújítják. Folytatódik a
belvízprogram. A második
ütem az önkormányzat beruházásban valósul meg. Mivel
Gyomaendrõd tengerszint feletti magassága nem éri el
a 85 métert, így erre pályázat
útján támogatást kapnak.
A harmadik ütem magvalósítását pedig a megyei önkormányzat koordinálja. E két
ütem még ez évben elkészül,
ezeken túlmenõen tervezik
már a negyedik és ötödik
ütemet is.

A Rózsahegyi Kálmán,
illetve a Kis Bálint Általános
Iskola is pályázott épület
rekonstrukcióra, mindkét beruházás értéke meghaladja a
200 millió forintot. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy a magtárlaposi épület rekonstrukciójával új
helyen oldják meg a fogyatékosok nappali ellátását. Terveik szerint a Liget Fürdõben
az új hévíz kutat rákötik a
rendszerre, és az így felszabaduló kapacitással fûtik a
városházát, a városi sportcsarnokot és a Liget Fürdõt.
Az idei terveik közé tartozik
még a szennyvíztisztító telep
felújítása és kapacitásának
bõvítése is – adott tájékoztatást Várfi András, polgármester.

Új buszmegállók épülhetnek
A képviselõ-testület február
28-án megtartott ülésén úgy határozott, hogy Gyomaendrõd
Csárdaszállással és Hunyával
közösen pályázatot nyújt be a
Dél-alföldi Regionális Operatív
Program keretében közösségi
közlekedés fejlesztésére. A program során új buszmegállók épülnének Gyomaendrõdön a Fazekas út 11/1. szám elõtt, a Hõsök
terén a Hídfõ étteremnél és a
Rózsahegyi Kálmán Általános

Iskolánál, a Fõ úton a Szabó
Ipari Szövetkezetnél, a Szent
Erzsébet utcában az egyházi iskolánál, a Selyem úton a Kulich Gyula utca sarkánál, az Öregszõlõben a Kondorosi úti idõsek otthonánál, illetve Hunyán a Rákóczi utcában. A
meglévõ buszmegállókat felújítanák és akadálymentésítenék
Nagylaposon a Birka csárdánál,
az Öregszõlõben a Szarvasi
úton a Gulyás csárdánál, Hu-

nyán a Petõfi utcában, Csárdaszálláson a Felszabadulás úton,
Gyomaendrõdön a Szabadság
téren, a Semmelweis utcában,
valamint a vasútállomáson. A
beruházás teljes költsége: 67
millió 344 ezer forint. Ennek tíz
százalékát kell önerõként biztosítania a pályázó három önkormányzatnak, ebbõl Gyomaendrõd része közel 5 millió 358
ezer forint.

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/fax: 06 (66) 581237 Elektronikus levél: hirmondo@gyomaendrod.hu. Hirdetésszervezés: Molnár Lajos, 06 (30) 561-4771.

A kommunizmus áldozatainak emléknapjára
Ma már szabadon emlékezhetünk azokra, akik a terror fenyegetettségében éltek,
akiket politikai meggyõzõdésük miatt meghurcoltak, megkínoztak itt Békés megyében
is. Õk a kommunista diktatúra áldozatai, akiknek a sorsa
egybeforrt az üldöztetéssel, a
megaláztatással, rájuk emlékeztünk február 25-én.
Azok is áldozatokká váltak, akiket saját hitük csalt
kelepcébe, és mire rádöbbentek erre, már túlságosan súlyos árat fizettek érte. Áldozattá vált az a sok nincstelen
ember is, aki egy jobb jövõben bizakodva váltott hitet,
eszmét.
Sok szegényparaszt gondolta azt, hogy végre földhöz
juthat, ahol majd szabadon
gazdálkodhat, pedig végül

még azt a keveset is elvették
tõle, amije volt. Sok munkás
gondolta azt, hogy tényleg
övé lesz a gyár. Szerencsére
sokan már csak a történelemkönyvekbõl olvashatnak errõl, de még élnek azok is, akik a személyes élmények
borzalmas emlékeitõl gyötrõdnek. Meg kell hallgatnunk õket, hogy a múlt történései emlékezetünkben éljenek tovább generációról generációra. A nemzet együttes
emlékezete vezethet a múlt
megértéséhez, amibõl sokat
tanulhatunk a jövõt illetõen.
Domokos László
Békésszentandrás, Csabacsüd, Gyomaendrõd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas országgyûlési képviselõje

Húsvét az élet
győzelmének ünnepe!
Ez évben Húsvét március
23-24-re esik. Napjainkban
nagyon sokan ünnepelnek
úgy Húsvétot, hogy nem
tudják, minek is az ünnepe.
Ennek az is oka lehet, hogy –
tudatlanul vagy nagyon is
tudatosan – különféle pogány
vagy népi szokásokról beszélnek inkább ez ünneppel kapcsolatban, mint ennek lényegérõl, eredetérõl. Mert lehet nagyon kedves szokás a
locsolkodás, meg a nyuszi,
meg a hímes tojás. Ezek minden évben egy-két napra szóló szórakozást jelenthetnek.
De az a baj, hogy alig lehet
hallani arról, ami pedig minden embert érintõ nagyszerû
hír. Ami nem egy-két napra
szóló örömöt jelent, hanem
egész életünket, reményeinket, céljainkat meghatározó.
Arról, amit Isten tett értünk.
Ami az egyetlen reménységet jelenti nekünk, embereknek, akik a húsvéti isteni tett
nélkül csak a halálra számíthatunk.
A Biblia Ószövetségében
Isten választott népe – egé-

szen Jézus Krisztusig – az
Egyiptomból való kiszabadulásra emlékezve ünnepelt
mindig. Az a szabadítás, a kivonulás Mózes vezetésével
történt. S az, egy elõre mutató szabadítás volt arra, amit
azután Jézus Krisztus végzett
el akkor, amikor kereszthalált
halt Nagypénteken. Amit
azért vállalt, hogy az Atya
Isten kezdetben kimondott
törvényének (aki maga és az
Õ törvénye is örök!) – miszerint a bûnért halállal kell fizetnie mindenkinek – az egyszülött Fiú eleget tegyen. Értünk
és helyettünk. S feltámadásával törte meg, gyõzte le a halál hatalmát húsvét hajnalán.
Így lehet reménységünk az örökéletre, az üdvösségre Jézusért, akik elfogadják Õt
Megváltójuknak. A Jézus
holttestét keresõ asszonyoknak mondott isteni üzenet:
„Nincs itt, mert feltámadott”,
ez adjon nekünk boldog ünneplést Húsvétkor!
Sipos Tas Töhötöm,
református lelkipásztor

Gyomaendrőd tiltakozik
Gyomaendrõd önkormány- zata februári döntése alapján tiltakozik a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi hatósági feladatokat
ellátó szervek illetékességi
területének újabb átszervezése ellen. Az átszervezés követ-

keztében Gyomendrõd a debreceni központú tiszántúli felügyelõséghez tartozna. Gyomaendrõd önkormányzata támogatja a gyulai székhelyû
Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi hatóság visszaállítását.

JELZÁLOG FEDEZETÛ KÖLCSÖN
MAGÁN- ÉS BANKI HITEL KIVÁLTÁSRA,
LAKÁS CÉLRA ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA.
Teljes körû, gyors ügyintézéssel, magas
finanszírozási aránnyal, akár KHR listásoknak is az
AEGON MAGYARORSZÁG HITEL Zrt. részérõl.
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Ma a szocialista párt jobb oldali, a Fidesz baloldali pozícióba került
Interjú dr. Schmidt Péter, nyugdíjas alkotmánybíróval
Kossuth Lajos 1848-49-ben arra törekedett, hogy az
ország legfontosabb kérdésében: a függetlenségben
nemzeti egység jöjjön létre. A mai válságos helyzetben,
amikor a népesség rohamosan csökken, a gazdaság
stagnál, nagy az államháztartás hiánya, az erkölcsi válság szinte már a normális hétköznapi életet teszi
lehetetlenné, létrehozható-e valamiféle hasonló nemzeti
egység? – tettük fel kérdésünket a városunkban élõ
dr. Schmidt Péter, nyugdíjas alkotmánybírónak, aki
1990-tõl 70 éves koráig, 1996-ig volt az alkotmánybíróság tagja.
– Magyarországon forradalom vagy szabadságharc
sohasem gyõzött, az 184849-es szabadságharcot is
leverték. Az más kérdés,
hogy a polgári átalakulásnak
elõbb-utóbb szükségszerûen
be kellett következnie, és
történelmileg megoldódott az
ország függetlensége is. A
forradalmakat és szabadságharcokat mindig megtorlás
követte. A mostani rendszerváltás idején a szocialista
struktúra helyébe visszaállt
a magántulajdonon nyugvó
társadalmi berendezkedés. A
szocialista rendszer bûneiért
csak részleges, a törvénysértések esetén volt felelõsségre
vonás. A leszámolás régi tradíciójából csak annyi maradt
meg, hogy a különbözõ politikai erõk szembenállása erõs, ez ellentétek nagyon élesen megmutatkoznak, és nagyon csekély a kompromiszszumkészség.

– Az átalakulás során
hogyan módosult az állam
szerepe?
– Amikor az a politikai
döntés született, hogy a társadalom berendezkedése a
magántulajdonra épül, ezzel
együtt az állam szerepe is
módosult. A Kádár-rendszerben a magántulajdont csak
részlegesen és korlátozottan
ismerték el, állami tulajdon
volt a meghatározó, illetve a
mezõgazdaságban a szövetkezeti tulajdont lényegében
állami irányítás alá vonták.
Az 1989-es változások lényege a privatizáció volt, ezzel
akkor minden politikai erõ
egyet értett. Ha egy társadalom a magántulajdonra épít,
akkor teljesen megváltozik
az állam szerepe, ugyanis az
állam többé már nem tulajdonos.
– Az egymást váltó kormányok sokáig nem mertek
hozzányúlni a három nagy

elosztórendszerhez: az egészségügyhöz, az oktatáshoz és
a nyugdíjellátáshoz. Mi lehet
ennek az oka?
– Ebbõl a szempontból
igazuk van azoknak, akik azt
állítják, hogy ezeken a területeken a politikai erõk nem
hajtották végre a rendszerváltást. A Kádár-rendszerben
jórészt minden állami tulajdonban volt. A nemzet által
megtermelt javak nagyobb
része az államkasszába folyt
be, az állam elosztó szerepe
igen jelentõs volt. A hetvenes
években általánossá vált a
nyugdíj- és egészségügyi ellátás. Ezek nem biztosítási alapon mûködtek, hanem állampolgári jogon jártak. Az állam
elosztó szerepe egy sor területen – például az energiaellátásban – mesterséges árakat
hozott létre. Ezeket a piaci
viszonyok felé kell továbbfejleszteni. Mivel a korábbi állami tulajdon nagyobb részét

privatizálták, így a nemzeti
jövedelemnek ma már csak
kisebb része folyik be az államhoz, a többi a tulajdonosnál marad. Mivel az államhoz kevesebb pénz folyik be,
a korábbi állami elosztáson
alapuló rendszer nem tartható
fenn. Ehhez 1990 óta egyetlen kormány sem mert komolyan hozzányúlni, mert aki
ezt megteszi, az szavazatokat
fog veszíteni. Erre volt részben bátortalan lépés 1995ben a sokat szidott Bokroscsomag. A vita ma sem az
állam szerepének megváltoztatásáról folyik. A megközelítés alapvetõen az, hogy
rendbe kell tenni az állami
költségvetést. Ezt egyetlen
módon lehet egyensúlyba
hozni: mérsékelni kell a kiadásokat. Ez végrehajtható
úgy, hogy csökkentik az állam apparátusát. A tõke képviselõi meg is fogalmazták,
hogy olcsóbb államot követelnek, de az államapparátus
védekezik, és az állam feladatai is egyre szélesednek. Például a gáz árát felemelik, de
szociális okokból kedvezményeket adnak, és ez tovább
növeli az állami adminisztrációt. Ugyanakkor az államháztartás reformjára megkerülhetetlen. Sajnos a mai kormány nem gondolja végig az
egész struktúrát, egyedül az

Az első lakáshoz jutás támogatási lehetősége
Információnk szerint a fiatal
házasok egy része még nem értesült arról, hogy elsõ lakáshoz
jutásukhoz támogatást kaphatnak az önkormányzattól. Rövid
tájékoztatónkkal nekik kívánunk segíteni.
– Kiknek nyújt az önkormányzat lakáscélú támogatást?
– Az önkormányzat azoknak a gyomaendrõdi fiatal házasoknak elsõ saját tulajdonú lakásuk építését, vásárlását, illetve
a meglévõ lakásuk bõvítését támogathatja, akik a helyi rendeletben szabályozott feltételeknek megfelelnek, továbbá, akik
külön–külön a 40. életévüket
még nem töltötték be, saját háztartásukban legalább kettõ kiskorú gyermek nevelésérõl gondoskodnak, vagy négy, illetve
nyolc éven belül a kettõ gyermek megszületését vállalják, valamint hitelképes a család. Hitelképesnek tekinthetõk azok a
kérelmezõk, akiknek a kimutatható havi nettó jövedelme a
mindenkori saját jogú öregségi
nyugdíjminimum összegét meghaladja, ez az összeg 2008-ban
28.500 forint. A házastársak kizárólag együtt részesíthetõk támogatásban, ha a támogatással érintett ingatlanon mindketten
egymás között egyenlõ arányú tulajdoni illetõséget szereznek.
– Mennyi a támogatás
összege?
– Lakásépítés esetén maximum 480 ezer forint, lakásvásárláskor a támogatás öszszege a vételár 30 százaléka, de
legfeljebb 480 ezer forint. A támogatások kétharmad része ka-

matmentes hitel, egyharmad része vissza nem térítendõ önkormányzati támogatásként adható.
– Részesülhetnek-e önkormányzati lakáscélú támogatásban azok, akik már rendelkeznek
saját tulajdonú ingatlannal?
– Azok, akik már rendelkeznek saját tulajdonú ingatlannal,
de a lakásukat bõvíteni szeretnék és korábban nem részesültek ilyen jellegû önkormányzati
támogatásban, azok részére is
lehet támogatást megállapítani,
amennyiben a fent leírtaknak
megfelelnek, s a bõvítést követõen az ingatlan alapterülete legalább egy lakószobával nõ,
melynek alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert.
– Mennyi ebben az esetben
a támogatási összeg?
– 240 ezer forint, ennek az
összegnek a kétharmad része
kamatmentes hitel formájában,
egyharmad része pedig vissza
nem térítendõ önkormányzati
támogatásként nyújtható.
– Milyen kötelezettséggel jár
a megállapított támogatás?
– Az önkormányzat a támogatottakkal a kamatmentes hitel
összegére kölcsönszerzõdést, a
vissza nem térítendõ támogatásra szerzõdést köt. Lakásépítéshez, vásárláshoz, bõvítéshez nyújtott kamatmentes hitel összegét
a támogatásban részesülõknek
maximum tíz év alatt kell viszszafizetniük a kölcsönszerzõdésben rögzítetteknek megfelelõen. A támogatások összegei és
járulékai erejéig az érintett ingatlanra, az ingatlan nyilvántar-

tásba jelzálogjog, valamint ennek biztosítására elidegenítési
és terhelési tilalom kerül bejegyeztetésre az önkormányzat
javára. Amennyiben a támogatottak házastársi életközössége
megszûnik, a humánpolitikai bizottság jóváhagyásával a szerzõdésben vállalt kötelezettséget bármelyik fél átvállalhatja.
– Mikor nem állapítható
meg támogatás?
– Amennyiben:
- a megszerezni, vagy felépíteni kívánt ingatlan meghaladja a család jogos lakásigényét. Ez egy-két személy esetében: 1-3 lakószoba, minden
további személy esetében fél
lakószobával nõ a lakásigény
mértéke. Három vagy több gyermeket nevelõ család esetében
minden további személynél a
lakásigény mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nõ,
- a kérelmezõk önkormányzati tulajdonú bérlakásban élnek, és a lakásra megállapított
lakbérfizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget,
- lakásépítés esetén az ingatlanra a használatba vételi engedély kiadásra került,
- lakásvásárlás esetén a kérelmezõ a kérelem benyújtásakor a lakás vételárát már teljes
egészében kiegyenlítette,
- a kérelmezõ családjában az
egy fõre jutó nettó jövedelem
(2008. évben) a 85.500 forintot
meghaladja. Az egy fõre esõ jövedelem számításánál figyelembe kell venni a vállalt gyermekek számát is.

A támogatás megállapításánál nem minõsül kizáró
tényezõnek:
- az a megszerzett régi típusú ház, melynek komfortfokozata komfort nélküli, mûszaki
állapota a hivatal építéshatóságának szakvéleménye szerint
erõsen leromlott, felújítása gazdaságosan nem végezhetõ el és
a fenti telken támogatottak négy
éven belül új családi házat
építenek,
- az a megszerzett ingatlan
tulajdonrész, amelyben a kérelmezõ házastársa nem tulajdonos, és az ingatlan önálló családalapításra nem alkalmas.
– Mi történik, ha a kamatmentes hitelt visszafizetik?
– A polgármesteri hivatal a
kamatmentes hitel visszafizetését követõen gondoskodik az ingatlan tehermentesítésérõl. Kérelmet, erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, mely letölthetõ a
www.gyomaendrod.hu internetes honlapon, vagy személyesen
átvehetõ ügyfélfogadási idõben
a polgármesteri hivatal humánpolitikai osztályán.
A kérelmek elbírálása a képviselõ-testület humánpolitikai
bizottságának hatáskörébe tartozik. A kérelmek elbírálása és
benyújtása folyamatosan történik. Javasoljuk, hogy amennyiben szándékában áll lakást
vásárolni, építeni, illetve a meglévõ ingatlanát bõvíteni, az ezzel
kapcsolatos kérdéseivel keresse
fel a hivatal ügyintézõjét.
Gyomaendrõd, 2008. 02. 22.
Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Osztály

államháztartás akarja egyensúlyba hozni, ami az államháztartás reformján belül csupán részkérdés.
– Mi a véleménye a kormányzó pártok és az ellenzék
törekvéseirõl?
– Mára létre jött két erõs
és néhány négy-öt százalékos
támogatottság körül mozgó
kisebb párt. Az 1994-ben hatalomra kerülõ Horn-kormány volt az egyetlen, amelynek a támogatottsága meghaladta az ötven százalékot, ennek ellenére, különbözõ okok
miatt, õk is koalíciós partnert
kerestek. A szocialista párt az
SZDSZ-ben találta meg koalíciós partnerét, amely azonban liberális párt, eszmei
alapját nem a szociális gondolkozás képezi, hanem a
magántulajdon következetes
érvényesítése. Ma az SZDSZ
fennmaradása érdekében eljutott oda, hogy egyre keményebben elhatárolódik a szocialistáktól. Úgy látják, hogy
eljött az ideje annak, hogy a
reformokkal liberális eszméiket megvalósítsák. Ezek következtében a megszokott
politikai struktúra fölborult.
A szocialisták a világon mindenhol az állam segítségével
igazságosabb társadalmat kívánnak létrehozni. Nálunk a
szocialisták elkezdik a megnyirbálni a Kádár-rendszer-

bõl átöröklött szociális intézményeket. Ez ellen a polgárok tiltakoznak, a Fidesz pedig a szavazatok megszerzése érdekében ebben a helyzetben az állampolgárok mögé áll, hogy megvédje a szocialista rendszerben megszerzett jogokat. Magyarországon jelenleg nem lehet tudni,
melyik a baloldali és melyik
a jobboldali párt. A szocialista párt jobboldali, a Fidesz
baloldali pozícióba került.
Ehhez hozzájárul még a mindenáron való szembenállás, a
két párt között nem tényszerû
vita folyik, hanem az igen-ek
és a nem-ek harca, vagyis
amire az egyik igent mond,
arra a másik nemet. A két
politikai erõ egymás kizárásával akar hatalomra kerülni.
Nem arról vitáznak, hogyan
lehet az egészségügyben a
szociális biztonságot úgy
megõrizni, hogy közben az
érdekeltség irányába is lépjünk. Ilyen éles politikai
szembenállás más volt szocialista országban nem tapasztalható, és ez nagy hátrány
Magyarország számára. A
közös nevezõk keresése és
együttes képviselete, ha úgy
tetszik a nemzeti egység
megteremtése nélkül nincs
kibontakozás. Az országok
versenyében így le fogunk
maradni.

Köszöntő nőnap alkalmából
Mi férfiak köszönettel tartozunk a hölgyeknek a
mosolyért, a gyengédségért, mely szebbé teszi mindennapjainkat, a türelemért és azért a támaszért, mely biztonságot
nyújt életünk legnehezebb pillanataiban is.
Nehéz szavakban kifejezni megbecsülésünket, tiszteletünket és szeretetünket, hiszen olyan kincset kapunk tõlük, mely
hálára kötelez bennünket az év minden percében. Kedves
mosolyuk gyógyító ereje teszi teljessé életünket.
Gyurkovics Tibor gyönyörû soraival szeretném
megköszönni férfitársaim nevében azt a törõdést, melyet
életünk részévé válva a Hölgyektõl kapunk.
„Azt hittem, hogy a világ csudája vagy
õrjöngés, álom, nyíló végtelen
ma azt mondom, hogyha nem vagy velem
nem vagyok, nem játszom, nem létezem
felhõk fehérje a szemembe fagy…
Azt hittem, hogy a világ csudája vagy
De annál sokkal fontosabb.”
Domokos László
Gyomaendrõd országgyûlési képviselõje

Nőnapi köszöntő
A közelgõ nõnap alkalmából õszinte szeretettel és megbecsüléssel köszöntök minden kis és nagylányt, minden hölgyet, édesanyát, nagymamát.
Nekünk férfiaknak születéstõl a sírig végig kísérik életünket
a nõk. Nélkülük gyengék, elesettek gyámoltalanok vagyunk.
Kívánok minden hölgyolvasónak nagyon boldog, kiegyensúlyozott életet, örömöket, és szeretetet, családja környezete, férfi
társai megbecsülését és figyelmét.
„Megérteni egymást örömben, szenvedésben, segíteni, ha
csak egy szóval, egy gondolattal is, nagyobb mûvészet, mint végig barangolni a világot, gazdagnak lenni és szórni a pénzt. Mert
lelkeink kincse talán a legnagyobb ajándék és legszebb öröm,
amit egymásnak adhatunk, s amiért nem tudjuk elégszer mondani, hogy...KÖSZÖNÖM.”
Õszinte tisztelettel:
Földesi Zoltán, az MSZP országgyûlési képviselõje
Az MSZP Gyomaendrõdi Szervezete
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Közélet

Marihuánás cigit szívtak a gyerekek
Egy éjszaka két alumínium csónakot loptak
Még tavaly márciusban bejelentés érkezett a rendõrségre,
hogy a Fürst Sándor utcában,
egy álló gépkocsiban a gyerekek vélhetõen marihuánás cigarettát szívnak. A helyszínre
érkezõ rendõr intézkedett. A
nyomozati anyagot most juttatták el az ügyészségre. Egy
felnõtt gyomaendrõdi férfi adta a marihuánás cigarettát a három 14 év alatti gyereknek. A
férfinél csak fogyasztói menynyiségû marihuánás cigarettát
találtak, de mivel gyerekeknek
adta tovább, ezért kábítószerrel való visszaélés miatt akár öt
év szabadságvesztést is kiszabhat rá a bíróság. Sajnos, mint
az ország más részein, így Gyomaendrõdön is megtalálhatóak
a különbözõ kábítószerek –
adott tájékoztatást Paraizs
Tamás, gyomaendrõdi õrsparancsnok.
Egy mezõõr február 20-án
jelentette, hogy az egyik vállalkozás telepén az alkalmazott
nagyobb mennyiségû fémhulladékot lopott el a vállalkozó
traktorával. A bejelentés alapján a rendõr kiment a helyszínre, ott megállapította, hogy
jellemzõen vas fémhulladékot
vitt el az elkövetõ több mint
egy tonna mennyiségben, és
immár nem elsõ alkalommal.
Mivel a traktort engedély nélkül használta, a lopás mellett
jármû önkényes elvitele miatt
is eljárást indítottak ellene. Az
ellopott fémhulladék értéke
becslés szerint megközelítõen
40 ezer forint.

Február 21-én a kora reggeli órákban öt perces eltéréssel két bejelentés érkezett az
õrsre. A Hatház utcából, illetve
a Soczó-zugi gátõrházból ismeretlen elkövetõk elloptak
egy-egy alumínium csónakot.
A két csónak értéke az elsõ
megállapítás szerint megközelítõen 300 ezer forint. Forrónyomos felderítés során a tettesek, négy gyomaendrõdi férfi
két órán belül elõkerültek, a
két csónakot a Kenderáztató
környékén megtalálták. Az elkövetõkkel szemben lopás miatt folytat a rendõrség eljárást.
Februárban három ittas vezetõ jogosítványát kellett a
rendõröknek elvenniük. Február 13-án este fél 9-kor a járõr
az Apponyi úton Kondoros
irányába haladó gépkocsit igazoltatta. Mivel a gépkocsivezetõn alkohol szagot érzett,
megfúvatta vele a szondát, és
az pozitív értéket mutatott,
ezért vérvételre elkísérte. Az
orvos elsõdleges véleménye
szerint enyhén ittas volt a gépkocsivezetõ. Szintén február
13-án éjszaka fél 2-kor a járõr
a Pásztor János utcában igazoltatott egy gépkocsivezetõt.
Mivel erõs alkoholszagot érzett rajta, szintén alkoholszonda és vérvétel következett. Ez
esetben az orvos közepes ittasságot állapított meg. A gépkocsivezetõ végig agresszíven
fogadta az intézkedést, ezért õt
a rendõrök megbilincselték.
Január 30-án bûnügyi-közbiztonsági akciót tartott a helyi

rendõrõrs. A megszokott egy
járõrözõ gépkocsi helyett most
öt volt a város utcáin. Este negyed 11 körül az egyik járõr
azt észlelte, hogy a Hõsök
terénél a Fõ útról a Blaha Lujza utcára kanyarodva egy gépkocsi az árokba hajtott. A
gépkocsi vezetõjén most is
erõs alkohol szag érzõdött, és
rendkívül agresszíven viselkedett az intézkedõ rendõrrel
szemben, ezért a járõr elõbb
testi kény-szerrel, majd bilincscsel fékezte meg, és vérvételre
elõállította. Az orvos közepes
ittasságot állapított meg. Ellene is ittas vezetés miatt folytatnak eljárást.
Paraizs Tamás szólt arról
is, hogy számukra a legnagyobb gondot most az elszaporodott kerékpárlopások jelentik. A legtöbb biciklit a
vasútállomás elõl viszik el, a
lakat sem jelent akadályt számukra. A Kis Bálint Általános
Iskola Hõsök úti épületénél
problémát okoz, hogy a szülõk
nem tartják be a KRESZ szabályait. Szabálytalanul, nem
a parkolóban, hanem az úttesten parkolnak, a gyerekek
így kirohannak az úttestre, ott
szállnak be a kocsiba. A biztonsági gyermekülést nem használják, ha mégis van a kocsiban, akkor annak a biztonsági
övét gyakran nem kapcsolják
be. A szülõk ezzel a magatartásuk-kal gyerekeik biztonságát veszélyeztetik.

Nyílt árverés
Gyomaendrôd Város Képviselô-testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévô ingatlanokat
meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
8141
8652
8709/5
8801
8861
8862
8863
8864

9040
9186
9880
10074
10080
13444
13473/3
13510
13549
13743
13845
14008/2
15053/1
15057/4
15060/3
15060/52
15632
15653
0296/12
01278/5
01339/13
01482/2
02128/6
02155/4
02229/9
02253/13
02289/2
02291/1
02299/13
02356/30
02426/17
02438/22
02724
02732/9
02743/7
02769/4

Terület nagysága ( m2 ), egyéb megjegyzés
1629 m2, szántó, 6,79 AK Öregszőlő
3290 m2, szántó, 7,44 AK Öregszőlő (1857/3290)
1406 m2, kert, 3,67 AK, Öregszőlő
1637 m2, gyep, 1,42 AK, Bónom-zug nem vízparti, a terep
egyenetlen nagy mélyedés található rajta
1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti,
bányaszolgalmi joggal terhelt
1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti
1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti
1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti,
bányaszolgalmi joggal terhelt a kút fúráspontjától 50 –es
körzetben
2021 m2, szántó, 6,85 AK, Bónom-zug nem vízparti
2438 m2, szántó, 5,51 AK, Harcsás-zug nem vízparti
2010 m2, szántó, 8,38 AK, Kocsorhegy
1298 m2, kert, 3,39 AK, Endrődi temetőhöz közel (2/8 )
6546 m2, szántó, 14,79 AK, Endrődi temetőhöz közel
2216 m2, szántó, 5,01 AK, Újkertsor
3420 m2, szántó, 7,73 AK, Újkertsor
3244 m2, szántó, 7,33 AK, Újkertsor
2129 m2, szántó, 4,81 AK, Újkertsor ( 6/600 )
223 m2, kert, 0,58 AK, Újkertsor (76/200)
2928 m2, szántó, 9,93 AK, Csepüskert
266 m2, kert, 0,69 AK, Pocoskert
4385 m2, szántó, 14,87 AK, Baltás (144/1080)
836 m2, kert, 2,18 AK, vízügyi szolgalmi jog, Baltás
2268 m2, szántó, 2,77 AK, Bónom-zughoz közel
7093 m2, szántó, 8,65 AK, Bónom-zughoz közel
807 m2, kert, 2,11 AK, Dan-zug nem vízparti
915 m2, kert, 2,39 AK, Dan-zug nem vízparti
2786 m2, szántó, 11,99 AK, Mezőberényi úthoz közel, (1/3)
5754 m2, szántó, 10,01 AK, Póhalom (3/6)
9840 m2, udvar, Póhalom volt tsz. Központ
5755 m2, szántó, 7,02 AK, Csudaballához közel
4315 m2, tanya, gyep, 2,69 AK, 3. szarvasi dűlő
4316 m2, szántó, 19,51 AK, Polyákhalom
2381 m2, gyep, 3,71 AK, Soczó-zughoz közel
4140 m2, szántó, 9,03 AK, Décs-páskum
5440 m2, gyep, 8,49 AK, Décs-páskum szarvasi határ
9014 m2, gyep, 7,84 AK, Décs-páskum szarvasi határ
2 ha 7532 m2, szántó, 47,91 AK, Fazekas-zughoz közel
1319 m2, lakóház, udvar, Kocsorhegy volt általános iskola, az
épület lebontva
280 m2, gyep, 0,44 AK, Kisrét Gyoma és Endrőd határán
1 ha 8201 m2, szántó, 38,20 AK, Görögállás
130 m2, szántó, 0,29 AK, koplaló mezőtúri határon
3290 m2, gyep, 2,86 AK, Simai-zug
1679 m2, szántó, 1,73 AK, Simai-zug
1 ha 7563 m2, gyep, 28,91 AK, Tövishát

Kikiáltási
ár ( Ft )
50000
31000
42000
150000

Licitlépcső
( Ft )
1000
1000
1000
5000

300000

10000

300000
250000
250000

10000
10000
10000

320000
350000
32000
50000
220000
75000
115000
55000
2000
3000
150000
10000
30000
150000
100000
300000
250000
280000
40000
50000
150000
70000
40000
190000
37000
90000
85000
78000
480000
200000

10000
10000
1000
1000
10000
1000
5000
1000
500
500
5000
500
1000
5000
10000
10000
10000
10000
1000
1000
5000
1000
1000
10000
1000
1000
1000
1000
10000
10000

4000
382000
3000
30000
17000
290000

500
10000
500
1000
1000
10000

1. Az árverés idôpontja: 2008. március 28-án de. 10.00 óra.
2. Az árverés helye: városháza kistermében (Gyomaendrôd, Szabadság tér 1. ).
3. Az árverést vezeti: Csényi István, a polgármesteri hivatal alkalmazottja
4. Az induló licit és licitlépcsô összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra – legkésôbb 2008. március 28-án de. 9.00-ig – a kikiáltási ár 10%-át
kitevô szerzôdés megkötését biztosító elôleget(bánatpénzt) kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.
Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési elôleg befizetését. Bôvebb
tájékoztatás kérhetô Csényi Istvántól a 386-122/136-os melléken.

Pályázatok az önkormányzati alapokra
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet a 2008. évi Ifjúsági alap felhasználására.
A pályázat célja: Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy magánszemély, aki az ifjúság szabadidejének
kulturált és hasznos eltöltésére
olyan programmal rendelkezik,
amelyet a gyakorlatban legalább fél
éve sikerrel alkalmaz.
A pályázat feltételei: pályázni
csak kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, a pályázatból kizártnak tekintendõ. A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem
pályázhat. Politikai tevékenységnek
minõsül a közhasznú szervezetekrõl
szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §
d) pontja szerint: közvetlen politikai
tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyûlési
képviselõi, megyei, fõvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet
megelõzõ évben az ifjúsági alapból
elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi
elszámolást nyújtottak be a Képviselõ-testületnek.
A pályázó az elnyert összeggel
tárgyévet követõ év január 31.
napjáig köteles elszámolni.
A pályázó hozzájárul, hogy az
önkormányzat a helyben szokásos
módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003.
évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról
megállapodást kell kötniük, amely
megállapodásban rögzíteni kell az
elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhetõ: Polgármesteri Hivatal, Keresztesné
Jáksó Éva oktatási elõadónál, Gyomaendrõd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt. Továbbá a
www.gyomaendrod.hu honlapról
letölthetõ.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. március 31. 12 óráig.
Elbírálási idõpontja: 2008. április 14-i Humánpolitikai Bizottság
ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselõ-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata
alapján 2008. április 24-i testületi
ülésen dönt. A pályázati elbírálás
eredményérõl a pályázókat levélben
értesítjük.
A pályázatokat a következõ
címre kérjük megküldeni:
Polgármesteri Hivatal „Ifjúsági
alap pályázat” Gyomaendrôd, Szabadság tér 1. sz.
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet a 2008. évi
Sport alap felhasználására.
A pályázat célja: a településünkön mûködõ olyan sportszervezetek
támogatása, akik jelentõs eredményeket értek el a versenysportban,
akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új sportágak beindításával is elõsegítik a fiatalság egészségmegõrzését, a rendszeres testedzést. Jelentõs szerepet
vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerûsítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrõd Városban mûködõ, bírósági bejegyzéssel rendelkezõ sportszervezetek és sporttevékenységet folytató
alapítványok.
A pályázat feltételei: pályázni
kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, a pályázó
a pályázatból kizártnak tekintendõ.
Csak bírósági bejegyzéssel rendelkezõ sportszervezet pályázhat. Az

önkormányzati támogatásban részesülõ sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrõd Város címerével ellátott
sportruházatban kötelesek részt
venni, ide nem értve az egyedi készítésû sportruházatot. Az igényelt
támogatási összeget féléves bontásban szíveskedjenek a pályázatban
feltüntetni.
A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem
pályázhat. Politikai tevékenységnek
minõsül a közhasznú szervezetekrõl
szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §
d) pontja szerint: közvetlen politikai
tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyûlési
képviselõi, megyei, fõvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat
be pályázatot.
Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelõzõ évben a sportalapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig
pénzügyi elszámolást, valamint tevékenységükrõl szakmai beszámolót nyújtottak be a Képviselõtestületnek.
Pályázatból kizártnak tekintendõ az a sportszervezet, amelynek 90
napot meghaladó köztartozása van.
A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH, valamint a helyi önkormányzati adóhatóság által kiadott
igazolást miszerint a sportszervezetnek nincs köztartozása.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követõ év
január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és a szakmai tevékenységérõl szóló beszámolót benyújtani a Képviselõ-testület részére. A
pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza az elnyert öszszeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV.
Tv 19. §.-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról
megállapodást kell kötniük, amely
megállapodásban rögzíteni kell az
elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhetõ: Polgármesteri Hivatal, Keresztesné
Jáksó Éva oktatási elõadónál, Gyomaendrõd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt. Továbbá a
www.gyomaendrod.hu honlapról
letölthetõ.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. március 31. 12 óráig.
Elbírálási idõpontja: 2008. április 14-i Humánpolitikai Bizottság
ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselõ-testület a Humánpolitikai bizottság javaslata
alapján 2008. április 24-i testületi
ülésen dönt. A pályázati elbírálás
eredményérõl a pályázókat levélben
értesítjük.
A pályázatokat a következõ
címre kérjük megküldeni:
Polgármesteri Hivatal „Sport
alap pályázat” Gyomaendrôd, Szabadság tér 1. sz.
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet a 2008. évi
„Civil szervezetek támogatási
alap” felhasználására.
A pályázat célja: Az intézményesített közmûvelõdési feladatokon túl az egyéb közösségi mûvelõdési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása.
A pályázók köre: A bíróság által nyilvántartásba vett, társadalmi
szervezetek és alapítványok (kivéve
a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat) melyek az
alapszabályuknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják
és – a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d)
pontja szerint – nem folytatnak

közvetlen politikai tevékenységet,
továbbá a megvalósítandó tevékenységük megfelel az önkormányzat kiemelt közmûvelõdési és közösségi céljainak.
(Kivétel: sporttevékenységet
folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között elõnyt élvez
az a pályázó szervezet, aki tevékenységével jelentõsen növeli a város hírnevét, hagyományokkal rendelkezik, magas színvonalon végzi
tevékenységét, karitatív jellegû, a
lakosság aránylag nagy létszámának biztosít tartalmas kulturált szabadidõ eltöltést.
A pályázat feltételei: pályázni
kizárólag az erre a célra szolgáló
adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek
nem felel meg, a pályázatból kizártnak tekintendõ. A támogatási alapra
politikai tevékenységet folytató
szervezet nem pályázhat. Politikai
tevékenységnek minõsül a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyûlési képviselõi,
megyei, fõvárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.
Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet
megelõzõ évben a civil szervezetek
pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31.
napjáig pénzügyi elszámolást valamint 100 e Ft támogatási összeg felett tevékenységükrõl szakmai beszámolót nyújtottak be a Képviselõtestületnek.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat
be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendõ az a civil szervezet – 100 ezer Ft
támogatási összeg felett – amelynek
90 napot meghaladó köztartozása
van, illetve az Önkormányzat felé adótartozása van A pályázati laphoz
kérjük csatolni az APEH, valamint
a helyi önkormányzati adóhatóság
által kiadott igazolást miszerint a civil szervezetnek nincs köztartozása.
A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követõ év
január 31. napjáig köteles pénzügyi
elszámolást és 100.000.- Ft támogatási összeg felett a pénzügyi elszámolás mellett a szakmai tevékenységérõl is beszámolót benyújtani a
Képviselõ-testület részére.
A pályázó hozzájárul, hogy az
önkormányzat a helyben szokásos
módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003.
évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról
megállapodást kell kötniük, amely
megállapodásban rögzíteni kell az
elszámolás feltételeit és módját.
Adatlap igényelhetõ: Polgármesteri Hivatal, Keresztesné
Jáksó Éva oktatási elõadónál, Gyomaendrõd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/ 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt. Továbbá a
www.gyomaendrod.hu honlapról
letölthetõ.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. március 31. 12 óráig.
Elbírálási idõpontja: 2008. április 15-i Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlõségi Bizottság ülésén.
Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselô-testület a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlôségi Bizottság javaslata alapján 2008. április 24-i
testületi ülésen dönt.
A pályázati elbírálás eredményérõl a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következõ
címre kérjük megküldeni:
Polgármesteri Hivatal „Civil
szervezetek alap pályázat” Gyomaendrôd, Szabadság tér 1. sz.
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Óránként 160 kilométerrel száguldanak majd a vonatok
Közúti aluljáró köti össze a két városrészt
A jövõ év végére 83 millió eurós beruházásból megújul
a Mezõtúr-Gyoma közötti vasútvonal, megszépül a gyomai vasútállomás, és a két városrész közlekedését megnehezítõ sorompó helyére közúti aluljáró épül. A beruházás után a tervek szerint óránként 160 kilométeres
sebességgel közlekedhetnek a vonatok – tudhatták meg
az újságírók a Mezõtúron megtartott sajtótájékoztatón.
Várfi András köszöntõjében hangsúlyozta, Gyomaendrõd számára fontos ez a
beruházás, hiszen a város a
vasút köré épült, és a sorompó helyére tervezett aluljáró
hozzájárul ahhoz, hogy Gyoma és Endrõd között zavartalan legyen a közlekedés.
Balogh György, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. projektiroda vezetõje
kifejtette, a Budapest-Lökösháza vonal európai jelentõségû, része az úgynevezett 4-es
korridornak, amely Hamburgot – Passaun, Bécsen, Budapesten és Kolozsváron
keresztül – Isztambullal köti
össze. A Mezõtúrig terjedõ
szakaszt már felújították, és
most kerül sor a MezõtúrGyoma szakaszra. A jelenlegi mûszaki állapotot jól mutatja, hogy Mezõtúron a Berettyó-hidat, Gyomán pedig
a Körös-hidat kell felújítani.
A vasúti töltés átépítése során 170 ezer köbméter földet
mozgatnak meg, 80 kilométer hosszan átépítik a vona-

lat, 66 ezer új vasbetonaljat
építenek be, ezek teszik lehetõvé majd a nagyobb tengelyterhelést. A beruházás után a
vonatok tervezett sebessége
óránként 160 kilométer.
Nagylapos és Gyoma között
megépül a hiányzó bal vágánypár, és ez lehetõvé teszi,
hogy sûrûbben járjanak a vonatok. A felsõ villamos vezetékeket 61 kilométer hosszan
kicserélik, 14 automata sorompót építenek be. A mezõtúri és a gyomai vasútállomáson is aluljáró vezet majd a
peronokhoz, és az esõtõl tetõ
fogja védeni az utasokat. A
beruházás során az egész gyomai vasútállomás megújul.
Elõször 2006 õszén hirdettek meg közbeszerzési eljárást a beruházásra, ez sikertelennek bizonyult. Egy évvel késõbb az új eljárás már
sikeres lett, és tavaly novemberben szerzõdést kötöttek a
Viharsarok 2 Konzorciummal, amelynek vezetõje a
spanyol és cseh érdekeltségû
OHL Zs, a.s., konzorciumi

tag a Középszolg Kft, amelynek egyik tulajdonosa az
OHL ZS, a.s. A közel húsz kilométeres pályaszakasz felújítása 83 millió euróba kerül,
ennek nyolcvan százaléka uniós támogatás, húsz százalékát pedig a magyar állam teszi hozzá. A kivitelezõnek jövõ év végéig kell végeznie a
munkákkal.
A Gyomaendrõdi Hírmondó kérdésére válaszolva
Balogh György elmondta, a
vasúti közlekedés fenntartása
mellett kell elvégezniük a
felújítást. A munkák végzése
átmenetileg korlátozhatja a
vonatok haladását, ebbõl ké-

Jövõ év végéig kell várnunk
a munkák befejezésére

Végre megújul a körösladányi út
Gyomaendrõd útjai a megyei átlagnál is rosszabbak
Közismert, hogy Békés megye útjai katasztrofálisak, de a
Gyomaendrõd környéki utak állapota még a megyei átlagot
sem éri el – tájékoztatta a Gyomaendrõdi Hírmondót Virág
Mihály. A Magyar Közút Kht.
Békés megyei igazgatója jó hírrel is szolgált, ez évben felújítják
a körösladányi út legrosszabb
szakaszait és a 46-os fõút Gyomaendrõd-Nagylapos közötti részének két kilométeres leginkább megrongálódott szakaszát.
A körösladányi út 2. és 8.
kilométer közötti szakaszának
felújítása – a Dél-alföldi Operatív Program keretében – még
tavaly tavasszal bekerült az öt
kiemelt Békés megyei projekt-

be, ezek megvalósítását tavaly
júliusban a kormány elfogadta.
A tervezés idõszakában még
csak ez a hat kilométer felújítása
tûnt a legindokoltabbnak, ma
már a 2. kilométerkõ elõtt is
tapasztalhatók romlások. A khtn belül most alakítják ki azt a
szervezetet, amely az uniós projekteket kezeli. Az ütemterv
szerint – a közbeszerzési eljárás
után – a kivitelezésrõl a szerzõdést júliusában írhatják alá, és
ezt követõen kezdõdhet el a
munka. Tekintettel arra, hogy a
Henkel Magyarország Kft.
körösladányi gyára is használja
ezt az utat, a 16. és 18. kilométer
közötti rész felújítására a Beruházás Ösztönzõ Alapból sike-

A Victoria Autósiskola Kft.
személygépkocsivezetõi, motoros, C, CE
és autóbuszvezetõi tanfolyamot indít

2008. március 17-én 17-órakor.
A tanfolyamindítás és a tanfolyam helye:
Kis Bálint Általános Iskola,
Gyomaendrõd, Fõ út 181.
Iskolánk címe:
Békéscsaba, Szemere u. 2/1.
ügyfélfogadás :07.30–16.00-ig
Telefon: 06-66/323-626
További információt kérhet Bosnyák József
tanfolyamszervezõtõl a 06-30/ 409 2868-as telefonszámon!
okév sz á m : 0 6 - 0 1 2 1 -0 2 • a k k r. l a s t r o m s z á m : I A - 0935

sések adódhatnak. Bizonyos,
hogy emiatt az utasoknak
lesznek kényelmetlenségei,
esetleg az is elõfordulhat,
hogy rövid ideig a vonatok
helyett autóbuszok járnak
majd. Ha ilyen fennakadások
lesznek, ezekrõl elõre tájékoztatják az utasokat.
Természetesen az is szóba került, hogy a kivitelezõ
milyen mértékbe vonja be a
helyi vállalkozásokat. Errõl
Zlámal Oldrich, az OHL ZS,
a. s. képviseletében kifejtette,
megnézik, hogy a gyomaendrõdi cégek mennyire felelnek meg a szakmai elvárásoknak.

rült pénzt szerezniük. Ez a szakasz is még ez évben elkészül.
Ismert, hogy a teljes körösladányi út felújítására sohasem
volt elegendõ pénz, arra mindig
csak szakaszokban nyílt lehetõség. Az elmúlt években a talajproblémák megoldására különbözõ technológiákkal a kísérleteztek Az elõször sorra kerülõ
11,2 és 12,6 kilométer közötti
1400 méteres szakasz felújításakor pénz hiányában – a talaj beható vizsgálata nélkül – csak ráhúzták az új aszfaltréteget, így
abban hosszanti irányba repedések keletkeztek. Ez a három szakasz is még ez évben megújul.
A jövõ évben valamilyen más

Apróhirdetés
Gyomaendrõd, Öregszõlõben a kondorosi kövesút mellett
500 négyszögölös telken 76 négyzetméteres, komfort nélküli 1,5
szobás családi ház eladó. Helységek: szoba, konyha, elõszoba,
spájz, kamra. Gazdálkodásra alkalmas épületek: 3 db csirke ól, 2 db
szín, 2 db góré, 1 db nagy disznóól,
2 db kis disznóól, istálló, kamra.
Lakható melléképülettel az alsó
konyha lambériás. Garázs is van.
Vezetékes víz az udvarban + ásott
kút. Villany, telefon van, a gáz a
kövesút másik oldalán. Ár: megegyezés szerint. Érdeklõdni lehet: 06
(30) 595-50-45 telefonszámon
reggel 7-tõl este 8 óráig.
Eladó körablakos UAZ kisteherautó 2400 köbcentis diesel
Mercedes motorral. Évjárat: 1988.
Irányár: 250 ezer Ft. Érdeklõdni:
06 (20) 574-29-90.

forrásból az elsõ két kilométeres szakaszt is rendbe szeretnék hozni. A 46-os fûút Gyomaendrõd és Nagylapos közötti
két kilométeres (38. és 40. kilométerkõ közötti) legrosszabb
szakaszának a felújítása sem
várhat tovább, július elején erre
is sort kerítenek.
Az endnrõdi Hármas-Körös–híd nagyon rossz állapotban van. A teherbírás növelése
érdekében a pillér fölötti teljes
részét át kellene építeni. Erre az
építési engedélyt már megkapták, most készülnek a kiviteli
tervek. A gyomai Hármas- Körös-hidat az elmúlt években már
felújították, az idén csak a megszokott karbantartást kell elvégezni – nyilatkozta lapunknak a
Magyar Közút Kht. Békés
megyei igazgatója.

Ház eladó
A Gyomaszolg Kft.
Gyomaendrõd,
Nyárszegi utca 6.
szám alatti
2007-ben épített
100 négyzetméter
alapterületû
sorháza garázzsal,
400 négyzetméter
kerttel eladó.

Ár: 15.8 millió forint
Érdeklõdni:
FÁBIÁN LAJOS
igazgattónál.
Telefon:
(20)95-53-607 vagy
(66)386-233.

Nyolc utca, utca szakasz
épül meg
Traffipax lesz a 46-os fõút berényi
bevezetõ szakaszán
Gyomaendrõdön ez évben nyolc utca és utca szakasz kap
szilárd burkolatot – tájékoztatta lapunkat Szujó Zsolt, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési és vagyongazdálkodási
osztályának vezetõje.
Gyomaendrõdön jelenleg a
belterületi utak mintegy 80-85
százaléka burkolt, 23 utca és
utca szakasz vár még aszfaltozásra. Ez évben nyolc lakossági út épül meg: a Bessenyei
György utcában, az Egressy
Béni utcában, a Fõ úttal párhuzamosan a Bartók, Tamási és
Polányi utca közötti szakaszon
a csatorna mellett, a Kisfok
utcában, a Nap utcában, a Polányi utca Selyem és Sugár utca
közötti, valamint Toronyi és
Mohácsi utca közötti, illetve
Blaha és Sugár utca közötti szakaszán. A munkák kivitelezésére hamarosan kiírják a közbeszerzési eljárást, várhatóan szeptemberre meg is épülnek az utak. Ezek utcatársulás formájában nyolcvan százalékos önkormányzati támogatással és
húsz százalékos lakossági hozzájárulással valósulnak meg.
Szujó Zsolt kifejtette, ezek a
lakossági utak átmenõ forgalmat
nem bonyolítanak le, ezek építésére nincs pályázati támogatás, csupán fõutakat tehermentesítõ úgynevezett gyûjtõ utak
megvalósítására. A nyolc utca
és utca szakasz kivitelezésére a
költségvetésben 55 millió forintot különítettek el, de ez az öszszeg a közbeszerzési eljárás során változhat. Ha ezek megépülnek tizenöt utca és utca szakasz
vár még burkolásra, ezek aszfaltozása megközelítõen 200
millióba kerül. Szujó Zsolt elmondta azt is, hogy ezek a lakossági utak nem bírnak el nagy
terhelést, ezért ki is tették a 3,5
tonnás súlykorlátozást. A lakosok érdeke, hogy ezt figyelembe
vegyék, és több tonnás szerelvénnyel ne közlekedjenek rajta,

mert ezzel csökkenhet az utak
élettartama.
A gyûjtõ utak közül pályázatot nyújtottak be a Selyem út
Kulich Gyula utca és Ipartelepi
utca közötti szakaszának a megépítésére, ez ma még földes. Ez
a 350 méteres szakasz megépítése tehermentesítené a Fõ utat,
és javítaná az Ipari Park megközelíthetõségét. Tavaly pályáztak
a Lévai utca felújítására, de akkor nem nyertek, az idén újra
megpróbálnak forrást szerezni
rá. A Mezõtúr-Gyoma közötti
vasútvonal felújítása és a Fõ úti
vasúti átjáró átépítése miatt elkerülõ út szükséges. Ez a Losonczy utca, körtöltés, Katona József utcai vasúti átjáró vonalán
húzódna. A Fõ úton a vasútvonal alatt húzódó közúti aluljáró
építésének idõszakára erre terelnék a 46-os forgalmát, és az
Ipartelepi úton keresztül kapcsolódna vissza a fõútra.
A város pályázat útján nyert
két sebesség mérõ berendezést,
ezeket júniusban helyezik ki. Az
egyik a 46-os fõút Mezõberény
felõli bejövõ szakaszára kerül,
ez sebességmérõ és szankcionáló berendezés, ismertebb nevén
fix traffipax lesz. Tehát aki itt
túllépi a megengedett sebességet, az bírságra számíthat. A
másik készüléket az endrõdi városrészen a 46-os fõút Mezõtúr
felõli bevezetõ szakaszára, a
hídfõre helyezik ki. Ez sebességmérõ és visszajelzõ berendezés lesz, tehát ez nem traffipaxként mûködik majd, csupán méri a sebességet és az autós számára kijelzi – tájékoztatta a Gyomaendrõdi Hírmondót Szujó
Zsolt.

GELLAI

ÉPÍTÕANYAGKERESKEDÉS
Gyomaendrõd, Hõsök útja 51.

Telefon: 66/282-440; 30/3326-075; 30/4880-326

TELJESKÖRÛ
ÉPÍTÕANYAGKERESKEDELEM:
– Terranova termékek (hõszigetelõ rendszerek, ragasztók,
fugázók, felújító rendszerek)
– Frühwald betontermékek, térburkolók
– Gipszkartonok, gipszkarton szerelési anyagok, lécek, gipszek, glettek
– Téglák, tetõcserepek, tetõzsindelyek, lemezes tetõfedõ
anyagok
– Hõ-,hang-, és vízszigetelõk
– OSB lapok, tetõfóliák, párazáró fóliák, tetõkiegészítõk,
szellõzõk
– Élvédõk, szegõk, szilikonok
– Schiedel kéményrendszerek, Ytong-Xella falazó elemek
– Kazettás álmennyezeti rendszerek, függesztõk, lapok
– Prokoncept energiatakarékos házépítési renszer
– Grünpower vákumcsöves napkollektor
– Rozetták, stukkók, hászámok, betûk kül-és beltérre
– Kéziszerszámok, csavarok, szegek, segédanyagok
– Hagyományos építõanyagok – sóder, cement, homok, mész
– és még sok más, ami építkezéshez, felújításhoz szükséges.
ÁRAINKBÓL: Fagyálló csemperagaztó 880,- Ft/zsák (25kg)
• Estrich 685,- Ft/zsák (40kg) • Flex ragasztó 2435,- Ff/zsák
(25kg) • Aljzatkiegyenlítõ 2200,- Ft/zsák (25kg) • Tetõsíkfólia
80,- Ft/m2-tõl • Dry-háló 135,- Ft/m2-tõl
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Kultúra

Élénk a zenei élet

Programajánló
A nemzeti ünnep városi programja: Március 15-én 10 órától ünnepi istentisztelet a gyomai református templomban,
majd ezt követõen ugyanitt a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola diákjainak megemlékezése. Ünnepi beszédet mond dr.
Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója. A megemlékezés végén koszorúzás a Hõsök Emlékmûvénél.
Endrõdi Tájház: Sütõtanfolyam második foglalkozását tartják április 5-én, szombaton 9 órától. Ez alkalommal káposztás lepényt sütnek. Jelentkezni lehet Szonda Istvánnál, telefon: 06 (70) 6353345; e-mail: tajhaz@gyomendrod.hu.
Liget Fürdõ: Egészség Nap a nõnap jegyében. Ingyenes nõgyógyászati szakrendelés március 8-án, szombaton 10-tõl
19 óráig. Húsvéti játszóház március 22-én, szombaton 14-tõl 18 óráig.
Endrõdi Közösségi Ház: Március 18-án az Endrõd és Vidéke Takarékszövetkezet közgyûlése, április 4-én rock koncert.
Katona József Mûvelõdési Központ: Március 12. 17 óra az Endrõd és Vidéke Takarék Szövetkezet részközgyûlése.
Március 13. 10 óra az Õszidõ Nyugdíjas Klub március 15-ei ünnepsége ebéddel. Március 19. a Kner Imre Gimnázium és
Kereskedelmi Szakközépiskola szervezésében Kner Nap. Március 28. 10 óra bérletes ifjúsági hangverseny a Filharmónia
Kelet Magyarország Kht. szervezésében. Április 7. 9 óra városi bor, kolbász és pálinka verseny a Nyugdíjas Kertbarát Kör
szervezésében. Április 10. 8–12 óráig véradás. Április 11-12. SZAKE Színjátszó Fesztivál.
Az OMart Könyvesbolt és Kulturális Mûhely: Márciusban Juhos Sándor, amatõr fotós képeibõl rendezett kiállítás
látható, nyitvatartási idõben (hétköznap 9-12, illetve 13.30-17 óra között, szombaton 9-12 óráig.) Március 21-én 18 órától
Juhász Katalin néprajzkutató, népdalénekes mutatja be „Meg is mosakodjál„ címû könyvét, melynek témája a magyar népi
tisztálkodás a 20. században. Beszélgetõ társa Oláh Gizella, citerán közremûködik: Kis Imre és Tímár Tamás.
(A programokat minden hó 20-áig a hirmondo@gyomaendrod.hu címre kérjük.)

Gyomaendrõdön élénk a zenei élet. Február 19-én este a városháza dísztermében a Városi
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény „Zenés esték” címû három részes elõadássorozata elsõ
hangversenyét tartotta meg. Az
intézmény két tanára: Katona
Tibor Andrásné fuvolán és Vozár Márton Krisztián zongorán
adott élmény dús, jó hangulatú
koncertet. Mindketten tavaly
szeptembertõl tanítanak az intézményben. Katona Tibor Andrásné 17 éve dolgozik a mezõtúri zeneiskolában, négy éve ve-

zeti a Mezõtúri Ifjúsági Fúvószenekart. Vozár Márton Krisztián rendszeresen koncertezik itthon és külföldön. Évente részt
vesz Gulyás Márta zongoramûvész kurzusain, Keszthelyen és
Gödöllõn.
Nagy sikert aratott Francois
Born: Carmen Fantáziája, Bizet:
Carmenjébõl ismert dallamokat
szívesen fogadta a közönség
Katona Tibor Andrásné elõadásában. Pam Wedgwood fülbemászó darabjait pedig már viszszatapsolta a lelkes hallgatóság.
Katona Tibor Andrásné és Vozár

Márton Krisztián személyében
kiváló elõadókat ismerhettünk
meg. A rendezvénysorozat elsõ
koncertje bebizonyította, hogy
Gyomaendrõdön van közönsége
az igényes komolyzenének. A
következõ koncertet április 22én 17 órai kezdettel rendezik
meg, szintén a városháza dísztermében.
Az Apolló Moziban február
23-án este tartották meg a már
hagyományos Soczó Bálint Emlékkoncertet. A négy éve elhunyt fiatal dobos emlékére a
helyi zenészek léptek színpadra.

A Nasmith új szervezővel

A február23-án este az Apolló Moziban megtartott Soczó Bálint Emlékkoncerten találkoztunk a Nasmith együttes
két tagjával: Erdõs Dániel baszszusgitárossal és Szabó Raj-

mund énekessel. Elmondták,
hogy zenekaruk 2002 õszén alakult meg, az együttes tagjai
még: Czeglédi Sándor szólógitáron, Terdik Károly ritmusgitáron
és Ágoston Balázs dobon. Zené-

jüket dallamos, modern metálzeneként jellemzik. Immár negyedik éve folyamatosan fellépnek a különbözõ tehetségkutató versenyeken, és általában
mindig bekerülnek az elsõ három közé. Legutóbb tavaly novemberben Budapesten az
A38-as hajón megtartott ABC
nemzetközi tehetségkutató versenyen másodikak lettek. Az itt
elért eredményük alapján meghívást kaptak egy bécsi tehetségkutató versenyre is, de az
koránt sem érte el a hazai verseny színvonalát. Legalább hetente egy alkalommal próbálnak,
mivel évek óta együtt zenélnek, ez elegendõ is, és a Nasmith mellett valamennyien más
együttesben is zenélnek.
A jövõt tekintve komoly reményeket fûznek ahhoz, hogy
új produkciós irodával: a Powergrounddal kötöttek szerzõdést.
Az irodánál Kovács Péter foglalkozik a metalzenével, õ igen
elismert a szakmában. Az együttesrõl bõvebb információ
www. nasmithmusic.hotdog.hu
oldalon található, itt az érdeklõdõk négy számukat is meghallgathatják.

A Városi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
megrendezi hagyományos

Újból lesz nyári
zenei tábor!!!

ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT,

A Városi Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2008. június 16-20-ig

melyre szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt.
Az intézet tanárai és tanulói hangulatos mûsorral
szórakoztatják az est vendégeit.
Menü A: Pezsgõ, vegyes-tál, tepsis burgonya, párolt zöldségek, vegyes savanyúság
Menü B: Pezsgõ, marhapörkölt galuskával, vegyes savanyúság
Menü C: (Gyerekmenü) Rántott szelet burgonyapürével,
vegyes savanyúság és üdítõ

NYÁRI ZENEI
TÁBORT
szervez.
Ára: 8000 Ft/diák.

A vacsora ára – Felnõtt: 2.300 Ft/fõ • Gyerek: 1.300 Ft/fõ

A részletes programot az
április számban közöljük.

HELYE: KÖRÖS ÉTTEREM
Ideje: 2008. március 15. 18 órától
A jó hangulatról a szarvasi EMERETTA zenekar gondoskodik.
Érdeklõdni Szabó Mária tanárnõnél
a 66/581-830; 06-20/3473-680-as telefonszámokon.

Elõzetes információ:
Bárkainé Szmola Andrea
iskolatitkárnál
Telefon: 06-66/581-830

Valentin-napi kavalkád a suliban
A Kis Bálint Általános Iskolában február 14-én az idei Valentin-nap programja – immár
hagyományosan – azzal kezdõdött, hogy az iskolavezetés jelképesen átadta a „hatalmat” a
diákönkormányzatnak. Így diákigazgató: Tóth Brigitta 8.c
osztályos tanuló, helyettese: Pataki Boglárka 7.d osztályos tanuló, a diákönkormányzat vezetõje pedig Ádám Flóra 8.d osztályos tanuló lett.
Várfi András, polgármester
nyitotta meg a Valentin-napi
kavalkádot, és köszöntötte a
Bálint nevû diákokat. Ezután
Kónya Márta tanárnõ, a diákönkormányzat vezetõje ismertette
a játékos próbatételeket. Érdekes és színes programok várták
a tanulókat: totó kitöltése, ügyességi játékok, ajándék- és
meglepetés készítés. A rendhagyó órákat nemcsak diákok tartottak, hanem szülõk és nagyszülõk is! A tanulók munkája
nyomán nagyszerû produkciók
születtek, ezeket szünetekben
mutatták be. A zenés, táncos,
kosztümös jelentek nagy tet-

szést váltottak ki a tanulókból és
tanárokból egyaránt. Nagy sikert arattak a tanárok is, akik
rímbe szedve, énekelve mutatták be produkciójukat.
Az iskola tanulói szép eredményt értek el a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen. Az iskolai
versenyrõl a legjobbak továbbjutottak a területi versenyre, ezt
február 14-én Mezõberényben
rendezték meg. Mind a négy
tanuló beszédhangja, elõadásmódja kiemelkedett a mezõnybõl. Az 5-6. osztályosok között
második helyezett lett Tóth Vanda 6.b osztályos tanuló. Felkészítõ tanárai: Kónya Márta és
Hunya Jolán. Második helyezést
ért el Almási Viktória 5.a osztályos tanuló is, felkészítõje: Hunya Jolán tanárnõ. A 7-8. osztályosok korcsoportjában szintén
második lett Valuska Sára 8. a
osztályos tanuló, felkészítõ nevelõje: Forgács Krisztina. A
legjobb eredményt Arnótszky
Judit 8.d osztályos tanuló érte el,
aki elsõ helyzet lett, felkészítõje:
Hunya Jolán tanárnõ. Judit részt
vehet az áprilisban Kisújszállá-

son megrendezésre kerülõ Országos Kazinczy Szépkiejtési
Versenyen, amelyet az általános
iskolák 7-8. osztályos tanulói
számára rendeznek.
A Kis Bálint Általános Iskolához tartozó Kossuth úti Százszorszép Óvodában a beiratkozás március 31-én és április 1-2án lesz 8-tól 17 óráig. Az óvoda
iránt érdeklõdõ szülõk az alábbi
programokra látogathatnak el.
Húsvéti játszóház lesz március
14-én 14 órától, március 17-1819-én 9.30-tól 11.30-ig nyílt
napokat tartanak, március 28-án
8-tól 12-ig ovi-kóstoló.
Az iskolába a beiratkozás:
március 31-én és április 1-2-án
7-tõl 17 óráig lesz. Az érdeklõdõ szülõk számára nyílt napot
tartanak március 18-19-én az
elsõ két tanítási órában, ahol
személyesen találkozhatnak a
leendõ elsõ osztályos tanítókkal:
Hornok Lászlónéval, Hornokné
Kereki Irénnel és Koloh Imrénével. A nagycsoportos óvodásokat és szüleiket Sulikóstoló –
játszóházi foglalkozásukra várják március 28-án 15 órától.

Felvételünkön a 6. b. osztály mûsora látható

BEIRATKOZÁS
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a 2008/2009-es tanévre az óvodai és az általános iskolai beíratás
idõpontját 2008. március 31., április 1., április 2. napjára rendelte el.
Tisztelt Szülõk! Óvodai beíratás!
A szülõ az általa kiválasztott
óvodába írathatja be a 2008. évben
3 éves kort betöltött gyermekét.
Az óvodai ellátást a gyermek 3. életévének betöltésétõl lehet igénybe venni. Kérjük, hogy a beiratkozáskor vigye magával gyermeke
születési anyakönyvi kivonatát és
gyermeke egészségi állapotát igazoló gyermekorvosi véleményt.

Az a gyermek, aki 2008. évben az ötödik életévét betölti, az
óvodai nevelési év elsõ napjától
kezdõdõen – 2008. szeptember 01.
– óvodai nevelés keretében folyó
iskolai életmódra felkészítõ foglalkozáson köteles részt venni.
Az 1. osztályos gyermekek beíratása
2008. szeptember 01. napján
kezdõdõ 2008/2009. tanévben tankötelessé válik az a gyermek, aki
2008. május 31. napjáig betölti hatodik életévét, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri.
A szülõ kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét 2008. december 31.
napjáig tölti be.

Felhívom a szülõk figyelmét,
hogy a beiratkozáskor az alábbi
iratokat kell bemutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
- a gyermek lakcímét igazoló irat;
- a gyermekrõl készült óvodai
szakvélemény;
- a háziorvos igazolása a gyermek iskolaérettségérõl.
Kérem a Tisztelt Szülõket,
hogy a gyermekük óvodai, iskolai
beíratásának szíveskedjenek a fenti idõpontban eleget tenni!
Ha a szülõ gyermeke beíratását
elmulasztja, a 218/1999. (XII. 2.)
Kormányrendelet 141. § (1) a) pontja alapján 50.000.-Ft, azaz ötvenezer
forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Dr. Csorba Csaba jegyzõ
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Sport

Sztárok a sportcsarnokban
Az évben immár negyedik alkalommal rendezték meg a Gyomaendrõdi
Farsang Kupát. A városi
sportcsarnokban február 16án a Magyar Olimpikonok
csapatában olyan kiemelkedõ sportolók futballoztak,
mint Fábián László és Martinek János, többszörös
olimpiai, világ- és Európabajnok öttusázók, a színészek válogatottjában pedig
például Nemcsák Károly
vagy Besenczy Árpád kergette a focit. A hat csapat
tornáján a sztároknak nem
sok siker termett, mert a
színészek hatodikak, az
olimpikonok pedig ötödi-

kek lettek. A Gyomaendrõdi Öregfiúk csapata tisztesen helyt állt, hiszen az
elõdöntõben legyõzte a mezõtúriak gárdáját, így a harmadik helyen végzett.
A döntõben élvezetes
csatát hozott az Magyar Orvos Válogatott és a Békéscsabai Öreg Fiúk összecsapása. A Magyar Orvos Válogatott olyan játékosokat
tudhat sorai között, mint
például dr. Koch Róbertet,
aki a Fradi színeiben rúgta
a labdát, és a válogatottban
is megfordult. Az orvosok
ízelítõt adtak a teremfoci
szépségébõl, és nem véletlen, hogy nemzetközi szín-

téren is szép sikereket érnek
el. Különdíjat vehetett át a
legjobb góllövõ, a békéscsabai Seres Gábor, a legjobb mezõnyjátékos dr.
Koch Róbert, a legjobb kapus az olimpikonok csapatából Kristóf András, egykori vízilabdázó, míg a legsportszerûbb játékosnak
Nemcsák Károly színmûvészt választották meg.
Az eseményre kilátogató
mintegy száz nézõ jól szórakozott. A rendezvény talán nagyobb hírverést is
megérdemelt volna, hogy
mindenki tudhasson róla, és
többen tekinthessék meg az
érdekes eseményt.

Rohamoznak az orvosok

Legkiválóbbak között a Rumba Táncklub

A gyomaendrõdi táncosok felkészítõi: Megyeri László klubvezetõ és
Megyeri Csaba táncos asszisztens

A gyomaendrõdi Rumba
Táncsport Egyesület a 2007ben elért összesített eredményei alapján bekerült az ország
hat legeredményesebb táncklubja közé – tudhattuk meg
Megyeri László, egyesületi elnöktõl.
A Magyar Táncsport Szakszövetség minden évben, az

elõzõ évi bajnokságokon elért
eredmények és helyezések
alapján rangsorolja a százhúsz
hazai táncklubot. Hajdúböszörményben az év elsõ Latin
Rang- lista versenyén megrendezett ünnepségen vehette át
Megyeri László, egyesületi
elnök a szövetség képviselõjétõl a díjazottaknak járó

serleget. Ezzel az eredménynyel az elmúlt év után idén
ismét a gyomaendrõdi táncklub lett a legeredményesebb
Békés megyei táncklub. Megyeri László beszámolt arról,
hogy a kiváló minõsítéshez a
táncosok két magyar bajnoki
és két országos bajnoki címmel, továbbá ezeken a bajnokságokon és egyéb versenyeken szerzett harminchárom
arany-, húsz ezüst- és tizenöt
bronzéremmel, vala-mint számos döntõs helyezéssel járultak hozzá. A klub elnökétõl
megtudtuk, az idei hatodik
helyezés nagy elõrelépés az
elmúlt évi hetedik és az azt
megelõzõ ki- lencedig helyhez
képest. Nagy örömük, hogy
a legkiválóbbaknak járó minõsítés a táncparketten dõlt el,
ez nemcsak az átgondolt és
magas színvonalú szakmai
munkát, hanem a táncosok
felkészültségét és küzdeni
tudását is dicséri – fogalmazott Megyeri László.

TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár
és moped kategóriában!

RÓZAKFT.,
Gyomaendrôd,Ipartelepu.1/1.

BEIRATKOZÁS:
Gyoma, Kossuth u. 18.
minden kedden és csütörtökön
17-tõl 19 óráig.

Telefon: 06 (30) 402-58-78
TANFOLYAM IDÕPONTJA:

Telefon:20/914-2122

2008. március 12-én 17 óra

www.rozakft.hu

Endrõdön: Endrõdi Közösségi Ház
Gyomán: Kossuth utca 18.

Gyomaendrődi kajakosok
a válogatottban
Körös Kajak Sportegyesületbõl korosztályos válogatottak kerülnek ki. Tavaly egy
serülõ és két kölyök korcsoportú válogatottjuk volt. Mezükön viselik Gyomaendrõd
címerét, országos sikereikkel
népszerûsítik a várost.
Jelenleg 31 igazolt versenyzõvel rendelkeznek, valamenynyien 1990 és 1998 között
születtek, ifjúsági, serdülõ és kölyök korcsoportban állnak rajthoz. A kajakosok között mindkét nem képviselteti magát. A
Magyar Kajak-kenu Szövetség
tagszervezetként évente két
pontszerzõ versenyen indulnak,
a tavaszi gyõri 10 kilométeres
hosszú távú versenyen, illetve a
felkészülési idõ végén, júniusjúliusban rendezik meg az országos bajnokságot, ahol helyezések arányában pontokat szerezhetnek. A szövetség a pontok
arányában osztja szét az erre
szánt anyagi keretet. Tavaly az
egyesület 131 pontot gyûjtött
össze, és ez alapján 400 ezer
forint bevételhez jutott.
Tavaly három versenyzõ került be a korosztályos válogatottba, a serdülõk között Kiss
Csaba, a kölyök korcsoportban
pedig Gellai Tamás és Tótka
Sándor. Tavaly a fiúk voltak

eredményesebbek, 2006-ban az
egyesület három lányt is adott a
válogatottnak, tavaly nekik nem
sikerült megfelelõ szinten teljesíteniük, így lemaradtak a kerettagságról. Ahhoz, hogy bekerüljenek a korosztályos válogatottba, az országos bajnokságban az elsõ vagy második helyen kell végezniük, és Kéri Virág sajnos harmadik lett, így
épp kimaradt a válogatottból.
Az egyesület kajakosai elhivatott sportolók, hetente hat edzésen vesznek részt. Télen tornateremben, konditeremben és
uszodában készülnek fel, nyáron pedig a Fûzfás-zugi telepükön tartják a vizes edzéseket.
Az õszi, a tavaszi és a nyári
tanulmányi szünetekben pedig
napi két, azaz heti 11 edzéssel
készülnek.
A szakmai munkát Kovács
Gábor, diplomás edzõ irányítja,
õ válogatott kajakos volt. Kurilláné Frankó Anna, testnevelõ
tanár társadalmi munkában segíti a tornatermi edzéseket, õ elsõsorban a legfiatalabbakkal foglalkozik. Kovácsné Kozma Diána ez évtõl segédezõként vesz
részt a szakmai munkában.
Az egyesület az elmúlt õsszel
tisztújítást tartott, Kondor István
elnök lemondott, és a taggyûlés

Gellai Imrét választotta meg
elnöknek.
Az anyagi források a Körös
Kajak Sportegyesületnél is szûkösek. Tavaly mintegy 5 millió
forintból gazdálkodtak. A város
sportalapjából 1 millió 550 ezer
forintot kaptak, a pontpénzbõl
mintegy 400 ezer jött be, a nemzeti utánpótlás programtól 1
millió forintos támogatásban részesültek, a Magyar Kajak-kenu
Szövetségtõl 500 ezret kaptak, a
fennmaradó rész pedig pályázatokból és a szülõk adományaiból gyûlt össze. A személyi jövedelemadó egy százalékának
felajánlásából közel 100 ezer
forint jött be. Ez évben is várják
a felajánlásokat az egyesület
18379431-1-04 adószámára.
Ez évben a Besenyszegi út
4/1. szám alatti félig kész öltözõjüket szeretnék befejezni, az
épület szerkezete már elkészült,
a nyílászárókat is beszerezték. A
vakolás, a burkolás és az épületgépészeti munkák vannak még
hátra. A csónaktároló épületét
sem fejezték még be teljesen, de
már használható, zárható. Jelenleg a csónaktároló helységben
ideiglenesen kialakított öltözõket használhatják a versenyzõk.
A Körös Kajak Sportegyesület toborzó felhívását lapunk
8. oldalán találják meg. (X)

Ha bajnokok lesznek,
akkor sem lépnek feljebb
Gyomaendrõdi Férfi Kézilabda Club megyei I. osztályban szerepelõ csapata az õszi
szezont a 2-3. helyen zárta, a
tavaszi szezon után is az 1.
vagy 2. helyen szeretnének
állni. A bajnokság megnyerése
esetén az NB II-ben való szereplést nem vállalnák a gyér
edzéslátogatottság és az anyagi források szûkössége miatt –
hangsúlyozta Horváth László.
A megbízott edzõ elmondta,
az õszi teljesítmény a jelenlegi
játékosállományt figyelembe
véve nem rossz eredmény. Az
elõzõ bajnokságban a harmadik
helyen végeztek, akkor Mezõtúr
NB II. csapatába igazolt Icsa
Gyula, aki a megyei I. osztály
legjobb góllövõje volt. Így a
csapat baloldala meggyengült,
és ahhoz kell még némi idõ,
hogy az utánpótláskorú fiatalok
teljesen pótolni tudják õt.
A tavaszi idényre január elején kezdték el a felkészülést.
Sajnos a felnõttek munkahelyi
elfoglaltságuk, az ifjúsági korúak pedig tanulmányaik miatt ke-

ÜZLETHELYISÉGEK
KIADÓK A LIGET
FÜRDÕBEN
(Fedett uszodában)

vés edzésen tudnak részt venni,
ugyanis a legtöbben a várostól
távol tanulnak. Az edzéseket a
városi sportcsarnokban tartják
keddi és csütörtöki napokon. A
felnõtt és az ifjúsági csapat
együtt készül fel, épp a gyér edzéslátogatottság miatt. A felnõtt
és ifjúsági csapat edzéseit Horváth László megbízott edzõ irányítja. A serdülõk felkészítését
Laskai Zoltán vezeti.
A keretben tapasztalható némi mozgás. Még az õsszel Mezõtúrról hazaigazolt Rideg Tibor, aki korábban is itthon játszott, illetve leigazolták még a
gyomaendrõdi származású, de
Budapesten dolgozó Márton
Jánost. Bár õ csak hétvégékre
tud hazajönni, de így is erõsíti a
csapatot, ugyanis korábban magasabb osztályba játszott.
A tavaszi szezont tervek szerint március 23-án kezdik, de a
konkrét idõpontról még nem
egyeztettek. Céljuk az elsõ két
hely valamelyikének megszerzése. Ha sikerül az élen végezniük, a feljutást akkor sem vállalhatják. Az elmúlt esztendõ

kivételével az utóbbi években
mindig megnyerték a megyei I.
osztály bajnokságát, de akkor
sem vállalták, hogy egy osztállyal feljebb kerüljenek. A csekély edzéslátogatottság és az
anyagi források szûkössége ezt
nem tette lehetõvé. Négy-öt esztendõvel ezelõtt már megfordultak az NB II-ben, akkor sem estek ki, hanem egyszerûen visszaléptek, mert a játékosok – más
elfoglaltságuk miatt – nem tudták vállalni a magasabb osztály
több edzésmunkáját. Az ifjúsági
csapat játékerejét mutatja, hogy
az elmúlt bajnokságban harmadik helyen végeztek, és a legtöbb gólt a gyomaendrõdi Farkas Kristóf lõtte. Rá magasabb
osztályban szereplõ csapatok is
felfigyeltek már.
Gyomaendrõdi Férfi Kézilabda Club tavaly az önkormányzat sportalapjából kapott
1,2 millió forintból gazdálkodott, valamennyi kiadásukat ebbõl fedezték. A vállalkozóknak
most annyi a költségük, hogy
sportra csak nagyon kevesen áldozhatnak.

A Hídknap Faipari Kft.

Meghatározása:
bérleti szerzõdés
Jelentkezési határidõ:
2008. MÁRCIUS 31.
Helye: Gyomaendrõdi Liget Fürdõ
Szolg. Kft (5500 Gyomaendrõd,
Erzsébet liget 2, Menedzser iroda)

Ajánlat tartalmazza:
tevékenység jellege,
idõtartama, bérleti díj összege
Bõvebb információ:
66/283-750, 66/386-039

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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Szeretné, ha gyermeke egészséges,
esetleg sikeres és elismert sportoló lenne?
Napjaink legsikeresebb olimpiai sportága a

KAJAK - KENU
A gyomaendrõdi
Körös Kajak Sportegyesület
felvételt hirdet!
9 – 12 éves lányok és fiúk jelentkezését várjuk!

NAPFÉNY, VÍZ, LEVEGÕ, ÉLET, ERÕ, EGÉSZSÉG
Edzések: kedden, pénteken a Liget Fürdõben
(szükséges minimális úszástudás, amit az edzések során fejlesztünk.)

Érdeklõdni:

Kovácsné Kozma Diána 06-30/291-36-26
Egyesület honlapja: www.koroskajak.hu

