Rövid hírek
Díjazott
amatőrök

Négy gyomaendrődi alkotó vesz részt az Amator
Artium XX. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat
Békés megyei kiállításán.
Békéscsabán január 23-án a
Munkácsy Mihály Múzeum
Clio termében megnyílt tárlaton 65 alkotás látható, köztük ott vannak Farkasinszki
Györgyné, Nagyné Veres
Róza, Rávainé Farkas Éva
és Uhrin Pál képei is. A háromévente kiírt pályázatra
kétszáz mű érkezett be, tavaly
novemberben a neves szakértőkből álló zsűri a legjobb
65 alkotást választotta ki a
megyei bemutatóra, ezek február végéig tekinthetők meg.
A díjazott alkotók között találjuk Rávainé Farkas Évát és
Uhrin Pált, műveik egy újabb
zsűrizés után bejuthatnak a
májusban rendezendő országos Esszencia Tárlatra.

Programajánló
Endrődi Közösségi Házban
február 13-án 13 órától Itt a
farsang, áll a bál címmel zenés
interaktív műsor óvodások, kisiskolások részére, február 21-én
endrődi egyházközségi vacsorája, valamint március 7-én 14
órától nőnapi ebéd a Barátság
Klub szervezésében.

közéleti havilap
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Gyomaendrőd, a húsz éves város

Létszámcsökkentés
a Kner Nyomdában

Új intézmény lesz a művelődési központ épületében

A tavaly októberben kirobbant globális gazdasági válság
különösen súlyosan érinti Magyarországot, hiszen nálunk
a már egy-másfél éve gyakorlatilag nullára csökkent a
gazdasági növekedés, ezért míg Szlovákiában a növekedés
kilenc százalékról ez évre négyre lassul, nálunk az Európai
Bizottság 2009-re 1,6 százalékos gazdasági visszaesést,
jövőre egyszázalékos növekedést jósol. A brüsszeli vélemény szerint idén 2, jövőre 0,4 százalékkal romlik a
foglalkoztatás; a munkanélküliek aránya 8,8, illetve 9,1
százalék lesz. A válság hatásairól Gyomaendrődön három
gazdasági vezetőt kérdeztünk.
– Tavaly november köze- mindenképpen örvendetes tény,
pétől azt tapasztaltuk, hogy a hogy ez év elején – a tavalyi
gáz- és vegyes tüzelésű kazá- hasonló időszakhoz képest – a
nok iránt csökkent a kereslet, vegyes tüzelésű kazánok iránt
hogy ez miből adódott, ponto- nőtt az érdeklődés, ez mindensan nem tudjuk – hallhattuk képpen a nagy visszhangot kiToldi Balázstól, a Hőtechnikai váltó orosz-ukrán gázvitának
és Gépipari Kft. kereskedel- köszönhető.
mi vezetőjétől. – Az viszont
(Folytatás a 3. oldalon)

Van segítség a bajban!

Folyamatosan megújul az épületben helyet kapó intézmény.

Az önkormányzat tavaly több fórumon megfogalmazta, hogy kitörési pontnak a munkahelyteremtést tartja, elsősorban az ipari parkban, illetve a
turizmus bővítését, főleg a fürdő fejlesztése révén.
E két területen milyen előrelépés várható ebben az
évben? – kérdeztük az idei tervekről Várfi András
polgármestert.
– A fürdő Gyomaendrőd képesek fogadni. Az elmúlt
fontos turisztikai lehetősége, évben a fürdő fejlesztéséről
ugyanakkor az tapasztalha- elkészítettünk két koncepcitó, hogy egy-egy téli napon ót, ezek fontosak a további
csak húszan-harmincan láto- döntéshez. A képviselő-tesgatják. Ezen a helyzeten túl tület túlnyomó többsége úgy
kell lépnünk. Ehhez szüksé- véli, hogy a fürdőfejlesztésges egy olyan szálloda, ahol ről készítsünk el egy befekegyidejűleg száz vendéget tetőknek ajánlható projektet.

Ehhez a munkához hamarosan hozzáfogunk. Az ipari
parkban a Skylotec Hungary Kft. tavaly decemberben
adta át 1860 négyzetméteres csarnokát, februárban itt
megkezdik a munkát. Két
további beruházás van folyamatban, és a lehetséges
befektetőknek további területeket ajánlunk. Sajnos, már
kevés az olyan értékesíthető
terület, amely szilárd burkolatú útról megközelíthető,
ezért ott utat kell építenünk.
(Folytatás a 3. oldalon)

Az egyik fiatal gyomaendrődi házaspárnak december
10-én súlyos szívrendellenességgel született meg a kisfia
Budapesten. Már az anya várandóssága alatt tudták, hogy
a magzatuk szívproblémákkal küszködik, ezért az egyik
fővárosi kórházban született meg. Hogy az anya és kisfia
közelebb legyen az édesapához, amint ez lehetségessé vált,
a gyulai kórházba szállították át őket.
– Január 13-án este telefo- Sándorné, az Élet Másokért
non fölhívott az édesapa – aki- Közhasznú Egyesület elnöke.
vel régóta ismerősök vagyunk – Az apa tájékoztatása után
– és elmondta, hogy az édes- másnap reggel fölkerestem
anyát és kicsinyét a kórházból Várfi András polgármestert,
haza engednék, ha rendelkez- aki a Gyomaszolg Kft-nél
nének puloximéterrel. Ezzel egy havi felügyelő bizottság
a készülékkel ellenőrizhető elnöki tisztelet díját ajánlotta
a szervezet oxigénellátása – fel.
tájékoztatta lapunkat Vaszkó
(Folytatás a 3. oldalon)

„Sose lesz másként,
így rendeltetett”
Ady Endre
• TEMETKEZÉS
• SÍRGONDOZÁS
• KEGYELETI CIKKEK
ÁRUSÍTÁSA
• TEMETKEZÉSSEL
KAPCSOLATOS
ÜGYINTÉZÉS
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep út. 2.
Tel.:06-66/386-233
Ügyeleti mobil: 06-30/630-80-97

TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár és
moped kategóriában!
Beiratkozás:
Gyoma, Kossuth u. 18.
minden kedden és csütörtökön 17-től 19 óráig.

Telefon: 06-30/402-58-78
Tanfolyam időpontja:

2009. február 11. (szerda) 17 óra

Endrődön: Endrődi Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth utca 18.

Gyomaendrőd, Fő út 214. H – P: 900 -1200 , 1330 -1730
900-1200
Tel./fax: +36 66 282 822 Sz:
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Új közszolgáltató szervet hoztak létre

Fórum
a hídról

Egyesítik a művelődési központot és a tájházat

Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. február 19-én,
17 órai kezdettel lakossági fórumot tart endrődi HármasKörös híd átépítési munkáiról
az Endrődi Közösségi Házban.
A meglévő hídszerkezet erősen leromlott állapotú, nem
elégíti ki a jelenlegi forgalmi
igényeket, ezért a híd teljes
körű rehabilitációja halaszthatatlanná vált. A rehabilitációs munkák keretében mind a
meder, mind az ártéri hidakon
új felszerkezet készül. A lakossági fórum résztvevői: Várfi
András polgármester, a beruházó: Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. részéről Cserkúti
András projektvezető, illetve
a kivitelező: a SK-2008 Konzorcium képviseletében Hapák
Attila fő-építésvezető.

Nagylaposi
próbajárat
A testület decemberben
úgy határozott, hogy január 5-től szerdai és szombati
napokon egy hónapra próbajáratot indít a Nagylaposon
élők kérésére. Az üzemeltető, a Mobilbusz Közlekedési
Kft. tájékoztatása szerint a
járatokat két-hat utas vette
igénybe. A képviselők úgy
határoztak, hogy április 30-ig
meghosszabbítják a próbajáratot. A busz 11 óra 30 perckor
indul a vasútállomástól, és
a Szabadság tér, az endrődi
gazdabolt érintésével megy
ki Nagylaposra.

Közös a
nagyterem
Az önkormányzat módosította a Templárius Alapítvánnyal kötött közművelődési
megállapodást. Eszerint az
Endrődi Közösségi Ház emeleti nagytermének használatát
az alapítvány az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteménynek engedi át, és azt a
tájház csak a közkinccsel és a
közösségi színtérrel kapcsolatos szakfeladatokkal ellátásra használhatja. A szerződés
szerint a tájház a nagyterem
használati jogát havonta egy
alkalommal köteles átengedni az alapítványnak. Szonda István, a tájház vezetője
hangsúlyozta, nem kívánják
kisajátítani a nagytermet, azt
a civil szervezetek továbbra is
ugyanúgy használhatják, mint
eddig. A nagyterem hivatalos átadása azt jelenti, hogy
működtetése új funkcióval
egészül ki.

Apróhirdetés
Kiadó szobát keresek külön
bejárattal. Telefon: 20/8009087.
(Lakossági apróhirdetésüket
egységes áron 500 forintért közöljük. Kérjük, hirdetésük szövegét és díját jutassák el szerkesztőségünkbe: Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.)

Az önkormányzat úgy határozott, hogy a Katona József Művelődési Központ, illetve az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény egyesítésével új közszolgáltató
költségvetési szervet hoz létre, amely ugyan önállóan működik, de gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatal
pénzügyi osztálya látja el. Az alapító okirat elkészülte
után a testületnek a Magyar Államkincstártól kérnie
kell az új költségvetési szerv nyilvántartásba vételét.
Gyomaendrőd Város Ön- gyűjtemény kezelését. Az új
kormányzatának Képviselő- egység élén megbízott vezetestülete a Katona József Mű- tőt alkalmaznak. Második
velődési Központot 1999-től lépésként az új költségvetési
közművelődési megállapodás szervhez csatlakozik a Határ
keretében Megyeriné Csapó Győző Városi Könyvtár. A
Ildikó egyéni vállalkozóval művelődési központ, a tájház
működtette, az ő szerződése és a könyvtár egyesítésével
január végén lejárt. A testület a résztevékenységek nem
decemberi ülésén úgy döntött szűnnének meg, de mégis a
nem ír ki pályázatot a Katona kulturális élet csoportosítva,
József Művelődési Központ egymást kiegészítve kínálná
üzemeltetésére.
lehetőségeit a város lakosai
Mint azt Szabó Balázsné számára. A korábbi három
bizottsági elnök az ülésen intézmény egy székhellyel
elmondta, az átszervezés működne. A könyvtárat áthetöbb lépésben történik. Első lyeznék a művelődési központ
lépésként az új költségveté- épületébe, így könyvtári jesi intézményt hozzák létre, lenlegi épület értékesíthetnék.
ezzel gondoskodnak a köz- A csoportok, civil szervezeművelődési feladatok ellátá- tek, alapítványok számára
sáról, és biztosítják a néprajzi továbbra is lehetőség nyílik

a foglalkozásaik megszervezésére.
Dr. Csorba Csaba ismertette az Oktatási és Kulturális
Minisztérium véleményét az
átszervezésről. A szaktárca
egyetért az új intézmény létrehozásával, azzal a megjegyzéssel, hogy a közművelődési
részen egy szakember kevés.
Az új intézmény vezetői
állására az önkormányzat
pályázatot ír ki.
A képviselők zárt ülésen
határoztak arról is, hogy
Szonda István jelenlegi
munkaköre ellátása mellett február 1-től – az új
intézmény létrehozásáig
– várhatóan 2009. február 28. napjáig megbízza a
Katona József Művelődési
Központban a gondnoki és
a munkáltatói feladatok ellátásával. Továbbá Szonda
Istvánt március 1-től az új
intézményben a megbízott
vezetői feladatokat is ellátja
a vezetői pályázat eredményes lebonyolításáig.

Levették napirendről
a központi konyha kialakítását
A képviselők 2007. december óta immár hatodik al- ből fizethette volna az önkorkalommal tárgyaltak az intézményi konyhák ésszerű- mányzattól bérbe vett ingó és
sítéséről, hiszen azzal jelentős megtakarítást érnének ingatlan vagyon díját.
el. A mostani ülésen Lehóczkiné Tímár Irén képviselő
A gazdasági társaság az
módosító javaslatára a kérdést levették napirendről. Várfi intézményeknél
jelenleg
András polgármester a témát azzal zárta le, ezek után meglévő 34 konyhai dolgoa testület egyhamar nem tárgyal újra az intézményi zó helyett csak 19-et foglalkonyhák átszervezéséről.
koztatott volna, illetve két
Lehóczkiné Tímár Irén kép- vendégétkezőkre is számítva gépkocsivezetőt. Ez évente
viselő kifejtette, nem elhanya- szükséges lenne ilyen mér- megközelítően 16 millió fogolható az a tény, hogy a szülők tékű bővítés, hiszen a minél rint bérmegtakarítást jelentett
több száz aláírással fejezték több étkezőt szolgálnak ki, a volna. A központi konyha toki azt a véleményüket, hogy fajlagos költségek csökken- vábbi előnye lett volna, hogy
nem értenek egyet az átszer- nek, és ez gazdaságosabbá nem kell párhuzamosan több
vezéssel. A két szállítójármű teheti a működtetést. Az át- konyhát fejleszteni, a központi
vásárlása növeli a költségeket, alakítás, bővítés mintegy 35 beszerzés csökkentette volna
illetve a város forgalmában ko- millió forintot igényelne, ez a nyersanyagok árait.
Az előterjesztés szerint
moly dugókra lehet számítani magába foglalná a jelenlegi
a vasúti aluljáró építése miatt, konyha átalakítását, bővítését, első évben a teljes megez bizonytalanná teszi az ebéd- az épületgépészet kialakítá- takarítás meghaladja a 20
szállítását. Továbbá a jelenlegi sát, felújítását, az eszközök millió forintot, így a szükgazdasági válságban fontos beszerzését, valamint egy séges 35 milliós beruházás
a munkahelyek megőrzése további szállító jármű vásárlá- 1,67 év alatt megtérült volna.
is, márpedig az átszervezés sát, illetve az intézményeknél Cséffai János könyvvizsgáló
létszámcsökkentéssel járna. A megmaradó tálaló konyhák számításai némileg eltérnek
ettől, de véleménye szerint is
képviselő azt javasolta, hogy a szükséges felújítását is.
A központi konyha működ- hamar, három és fél év alatt
központi konyha kialakítására
tervezett 35 millió forintot az tetésére az önkormányzat egy megtérülne a befektetett 35
önkormányzat inkább az épü- nonprofit korlátolt felelősségű millió.
Az előterjesztést négy
letek hőszigetelésére fordítsa, társaságot kívánt létrehozni.
véleményezte,
azzal jelentősebb megtaka- A nonprofit gazdasági társa- bizottság
rítást ér el, mint a központi ság sajátossága, hogy a cég a pénzügyi és gazdasági,
konyha kialakításával. Végül tevékenységéből származó valamint a humánpolitikai,
Lehóczkiné Tímár Irén azt a nyeresége nem osztható fel illetve a városfenntartó és
módosító javaslatot tette, hogy a tagok között, nem vehető környezetvédelmi bizottság
a központi konyha kialakítását ki a vállalkozásból, a profit támogatta, míg az ügyrendi,
vegyék le napirendről. Ezt 14 a gazdasági társaság vagyo- oktatási, kulturális, kisebbségi
igennel és két tartózkodással nát gyarapítja. A megalakuló és esélyegyenlőségi bizottság
gazdasági társaság nyereségé- elvetette az elképzelést.
el is fogadta a testület.
A város önkormányzata
2007. decemberi óta foglalGYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
kozik az intézményi konyhák
szolgáltatási ajánlata:
kiadásainak csökkentésével.
• Épület (építés, felújítás, burkolatok cseréje)
Legutóbbi alkalommal, tavaly
• Épületek hőszigetelése, tetőfedés cseréje
novemberben merült fel, hogy
• Térburkolatok, járdák, parkolók építése
központi konyhát kellene ki• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése
alakítani. A Térségi Szociális
• Kerítésépítés, bontás
Gondozási Központ konyháját
• Betonszállítás (földnedves, mixer)
célszerű lenne kétezer adagosra
• Hulladékszállítás
bővíteni. Az intézményekben
• Munkagépek nappali és éjszakai őrzése, parkírozása
étkezők mellett a vállalkozási
formában működő óvodákTájékoztatás és ügyfélfogadás:
ban étkezőkre, az ifjúsági táGyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
bor lakóira, valamint egyéb
Tel.: 66/386-269

Fő téma:
intézmények átszervezése

A képviselő-testület január 29-én megtartott ülésén
határozott arról, új közszolgáltató költségvetési szervet
hoz létre a Katona József
Művelődési Központ, az
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, illetve

a Határ Győző Könyvtár
működtetésére. Bár az
önkormányzati központi
konyha létrehozása jelentős
megtakarítást eredményezett
volna, ebben nem született
egyetértés, így azt levették
napirendről.

Tavalyi beruházások

A projektmenedzseri iroda
beszámolója szerint tavaly 27
pályázatot nyújtottak be, ezekből eddig 20-at bíráltak el, és
13 részesült támogatásban,
összesen 198,4 millió forint
értékben. Hat pályázatukat
forráshiány miatt utasították el,
egy pályázat megvalósítását a
bírálók nem tartották indokoltnak, hét pályáztuk elbírálása
pedig folyamatban van.
Az önkormányzat tavaly öszszesen 21 pályázati támogatásba
részesített projektet valósított
meg vagy kezdett el. A belvíz
II. ütem 202,8 millió forintból
valósult meg, tavaly decemberben átadták. Elkészült a város
településfejlesztési koncepciója
9 millió forintból. Szintén kész
a Gyomaendrőd-CsárdaszállásMezőberény kerékpárút terve,
ez közel 13,7 millióba került.

Az árvíz következtében károsodott utakat a város mintegy
11,4 millió forintból állította
helyre. A polgármesteri hivatal
endrődi kirendeltségének akadálymentesítésére 9,3 millió forintot fordítottak, és felújítására
27,6 milliót nyertek. A Selyem
út III. üteme is elkészült, ez 40
millió forintba került. A hét
éve készült településrendezési
terv felülvizsgálatára 18 milliót
nyertek. Ennek elkészítésére
közbeszerzési eljárást indítottak, erre öten tették meg
ajánlatukat, közülük a fővárosi VÁTI Városépítő Kft- lett
a nyertes. A Lévai és Kálvin
utcák felújítása 12,7 millióba
került. A belterületi csapadékvíz V. ütemének megvalósítására 129 milliót nyertek. A 21
beruházás teljes értéke 519,8
millió forint.

Személyi változások az
orvosi ügyeleten
– Gyomaendrődön az orvosi
ügyelet munkájában tapasztaltunk kisebb problémákat, de
ezeket dr. Piriczky Béla főorvos, ügyvezető kivizsgálta, és a
szükséges személyi változtatást
megtette. Ugyanakkor a lakosságnak is tudomásul kell vennie,
hogy problémáikkal elsősorban
a háziorvosokat kell keresniük,
és csak sürgős esetben fordulhatnak az ügyelethez – fogalmazott
Hangya Lajosné, a humánpolitikai bizottság elnöke, mikor a

testület az orvosi ügylet tavalyi
munkáját értékelte.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő azt kérte dr. Piriczky Bélától, hogy a külterületen élő
lázas gyermekekhez menjenek
ki, mert az ott élő családok általában nem rendelkeznek személygépkocsival. Az ügyvezető
erre úgy válaszolt, valamennyi
lázas gyermeket ellátnak, ha a
család nem tudja behozni őket
az ügyeletre, akkor ők mennek
ki a családhoz.

Pille ajándékba
Várfi András polgármesteri
beszámolójában felolvasta Szabó
Béla ajándékozási nyilatkozatát. Ebben a villamosmérnök
kijelenti, hogy a tulajdonában
lévő Pille-műszert a városnak
ajándékozza, és kéri, hogy annak
legcélszerűbb elhelyezéséről a
polgármester gondoskodjon. Az
űrutazás céljára készített dózismérő kifejlesztésében Szabó
Béla nagyrészt vállalt. A műszert
az űrben elsőként Farkas Bertalan magyar űrhajós használta, később 1984-ben Sally Ride

amerikai asztronauta dolgozott
vele a Chelenger fedélzetén. A
dózismérő továbbfejlesztett
változatát ma is használják az
űrállomásokon, és jól szolgálja
az űrhajósok egészségét. Várfi
András kijelentette, a Pille erkölcsi értéke igen nagy, azt
valamelyik iskolában lenne a
legcélszerűbb elhelyezni. Talán a Kner Gimnázium lenne
erre a legalkalmasabb, a diákok
láthatnák, hogy Szabó Béla által Gyomaendrőd kötődik az
űrkutazáshoz.

A húsz éves város

Gyomaendrőd 2009-ben
rendezvénysorozattal emlékezik meg várossá avatásának 20
éves évfordulójáról, melynek
nyitóeseménye március 13-án a
IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozójának első napja, záróeseménye a 2009. október 23-i
ünnepi testületi ülés lesz.
Gyomaendrőd 1982. január elsejével Gyoma és Endrőd
egyesülésével jött létre. Ezt az
eseményt 2007-ben jubileumi
év keretében ünnepeltük meg,
az év kiemelt programjai en-

nek jegyében zajlottak. Talán
kevésbé ismert az a tény, hogy
Gyomaendrőd az egyesüléssel
remélt városi címet csak később,
1989-ben kapta meg. A Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsa
Gyomaendrődöt 1989. március
1. napjától várossá nyilvánította.
Az 1989. március 30-án rendezett ünnepségen átadott várossá
nyilvánító oklevél kimondta,
hogy településünket megilletik azok a jogok, amelyeket a
magyar törvények a városok
részére biztosítanak.
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Gyomaendrőd, a húsz éves város
(Folytatás az 1. oldalról)
– Egy inkubátorház
építését tervezzük, erre a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
nyújt be pályázatot, az ehhez szükséges saját erőt az
önkormányzat biztosítja. Az
építkezés a Gyomaszolgnak
és a helyi vállalkozóknak
munkalehetőséget
adna,
majd elkészülte után bérbeadással hasznosíthatnánk.
– Milyen önkormányzati
beruházások lesznek 2009ben? A pályázati saját erő
megléte érdekében tavaly
1 milliárd forintos kötvényt
bocsátott ki a város.
– Továbbfolytatódik a
belvíz beruházás. Elkészült
a második üteme, megvalósításuk nem az ütemek
eredeti számozása szerint
következik, hiszen most az
ötödik ütem következik.
Ennek közbeszerzési eljárása lezárult, és hamarosan
elkezdődik a munka. Már

megnyertük a pénzt a polgármesteri hivatal endrődi
kirendeltsége felújítására.
Az Endrődi Közösségi Ház
emeleti nagytermében konferencia központot alakítunk
ki. Még nem bírálták el a
pályázatunkat, de jó az esélyünk az Öregszőlőben az
integrált közösségi tér kialakítására, illetve a fogyatékkal élők nappali ellátásának
biztosítására is a Nyárszegi
úton. Ezen kívül pályázunk
utak és kerékpárutak építésére, és tervünk között saját
erős út építése is szerepel.
Az önkormányzat tisztában
van a gazdasági válság hatásával, és tudjuk jól, hogy
célszerű lenne ezeket a beruházásokat előre hozni, hogy
ezzel is munkát adjunk a helyi vállalkozóknak.
– A működési költségek
további csökkentése érdekében az intézményrendszerben várható-e újabb átszer-

vezés?
– Korábban az önkormányzat intézményei közül
több működését kft. és kht.
formában vállalkozásba adta
át. Ezen a helyzeten nehéz
változtatni. A város történelmi hagyományaiból adódóan kétpólusú, ez is megnehezíti, hogy változtassunk
az intézmények szerkezetén.
A Katona József Művelődési Központot első lépésben
a Tájház és Helytörténeti
Gyűjteménnyel, majd második lépésben a Határ Győző
Könyvtárral vonjuk össze,
és alakítunk ki egy új intézményt.
– Az idén milyen nagyobb
rendezvények lesznek?
– Gyomaendrőd az idén
emlékszik meg várossá
avatása 20. évfordulójáról.
Az ünnepség március 13án, a IV. Gyomaendrődiek
Világtalálkozójával kezdődik, és ez évben valameny-

nyi rendezvényünk ennek
szellemében zajlik. Hagyományos rendezvényeink az
elmúlt esztendőkben sikeresnek bizonyultak, ezeket
szeretnénk még több programmal, még több helyszínnel kiegészíteni. Például
a halfőző versennyel egy
időben lehet kajak-kenu
versenyt rendezni, és erre a
Körös Kajak Sportegyesület
hajlandóságot mutat. A Tour
de Hongrie tavalyi rajtja
Gyomaendrődön jól sikerült, és a nemzetközi kerékpáros körverseny egyik állomása az idén is városunk
lesz. Az önkormányzat az
elmúlt években olyan világhírű magyar művészeket hívott meg, mint Varnus Xavér, Horgas Eszter és Pitti
Katalin, és a város templomaiban adtak felejthetetlen
koncerteket. Ez a komolyzenei rendezvénysorozat a
jövőben is folytatódik.

Van segítség Létszámcsökkentés a Kner Nyomdában
a bajban! (Folytatás az 1. oldalról) változott a cég tulajdonosa. érinti. Ennek ellenére a piacuk
(Folytatás az 1. oldalról)
– Ezt követően telefonon
megkerestem az ismerősöket. Fölvettem a kapcsolatot
a készüléket forgalmazó cég
magyarországi képviseletével
is, ők vállalták, hogy néhány
nap alatt a gyulai kórházba elszállítják a puloximétert, és ez
január 21-re meg is érkezett.
Így végre jó több mint negyven
nap után újra együtt lehetett
az immár háromtagú család!
Vaszkó Sándorné a család
nevében a segítségnyújtásért
köszönetet mondott Várfi
András polgármesternek,
Betkó Józsefnek, Binges Imrének, Binges Magdolnának ,
Gellai Lászlónak, Gurin Lászlónak, a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesületnek, Hangya
Lajosnénak, Iványi Lajosnak,
Lehóczkiné Tímár Irénnek, dr.
Lévai Mihálynak, dr. Palya
Józsefnek, Papp Istvánnak,
Szabó Balázsnénak, Szarka
Elemérnek és feleségének,
illetve Varga Bélának.
Az egyesület elnöke kifejtette, céljuk hogy segítsék az
újszülött további gyógykezelését, a törekvés fővédnöke
Várfi András polgármester.
A további adományok gyűjtése érdekében „Élet Másokért Közhasznú Egyesület
– gyermekeinkért” megjelöléssel külön alszámlát nyitott.
Számlaszámuk: 1040224550505148-49571015.
Az
adományok személyesen is
befizethetők az OTP melletti könyvelőirodában, illetve
az endrődi Szent Imre Római
Katolikus Plébánián. Aki jogosult adójóváírásra, az az
utalás közleményébe írja be
adószámát vagy adóazonosító
számát, és az egyesület a befizetésről igazolást ad.
Vaszkó Sándorné szólt arról
is, hogy hosszabb távú céljuk,
hogy adományok gyűjtése révén egyesületük képessé váljon
arra, ha beteg gyermeke miatt
más család kerülne nehéz helyzetbe, rajtuk azonnal tudjon
segíteni.

Toldi Balázstól megtudtuk,
hogy megközelítően hatvan
dolgozót foglalkoztatnak,
létszámuk az utóbbi időben
lényegesen nem változott. Azt
remélik, hogy termelésük kevéssel meghaladhatja a tavalyi
szintet. A kereskedelmi vezető
kifejtette, jelentős mértékben
nem számolnak a gazdasági
válság hatásával. Egy 200 ezer
forintos kazán megvásárlása
nem kis kiadás a családok
számára, de ha – például a
gázellátás bizonytalansága
miatt – nagyon szükségesnek
tartják, megoldható, akár áruvásárlási hitelből is.
A nyolcvan dolgozót foglalkoztató Mamutec Hungary
Kft. sajátos helyzetben van,
ugyanis a közelmúltban meg-

Mint azt Árnyék István ügyvezető igazgatótól megtudtuk,
korábban a svájci anyavállalat
magánszemély tulajdonában
volt, most ott többségi tulajdont szerzett a szintén svájci
Seilfabrik Ullmann AG.
A Mamutec Hungary Kft.
jelenleg zsinegeket, illetve
ipari és sport célú köteleket
gyárt. A tervek szerint az
új tulajdonos megvizsgálja,
hogy mely Nyugat-Európában
gyártott termékei előállítását
tudja idehozni az alacsonyabb
költségek miatt. Ha jelenlegi
rendeléseik megmaradnak, és
tavaszra ide tudják hozni az új
termékeket, akkor bővíthetik
a foglalkoztatottak számát.
Természetesen a válság
az átalakulóban lévő céget is

A Hőtechnikai és Gépipari Kft. az orosz-ukrán gázvita hatására a termelés csekély növekedésével számol.

most stabilnak tűnik, ugyanakkor a válság miatt nagyobb
költségekkel jutnak hitelhez,
növekszik a bérek költsége, az
energia és az alapanyagok ára
is, ezek csökkentik az egyébként is szűk profitot.
– A könyvek vásárlása
Magyarországon
erősen
függ a jövedelmi viszonyoktól. Könyveket általában ajándékozás és ismeretszerzés céljából vásárolnak.
Sajnos, ez utóbbi motiváció
– az oktatással és az általános műveltséggel összefüggésben – csökkent. A szakmában azt feltételeztük,
hogy a karácsonyi ajándékozásban a könyv előtérbe
kerül, de nem fogyott több
belőle, mint év közben bárm
mikor – hallhattuk Papp
L
Lajostól.
A Gyomai Kner Nyomdda Zrt. vezérigazgatója kiffejtette, mivel árakat nem
eemelhettek, már tavaly is
ccsökkentették az üzemi
kköltségeket, beruházásaiik egy részét elhalasztottták, mert nem tudtak olccsó pénzforráshoz jutni.
A
Az elmúlt években mindig
vvolt 13. havi bér, tavaly ez
eelmaradt, mert nem volt
m
miből kifizetni. A kiadók
iis óvatosak, most sokkal
kkevesebb a megrendelésük,
m
mint tavaly év elején volt.
– E gondok miatt elkerrülhetetlenné vált a létsszámcsökkentés.
Tavaly
vviszonylag sok, havonta 15220 szerződéses dolgozót alkkalmaztunk, róluk az idén
lle kellett mondanunk. Jellenleg azt vizsgáljuk, hogy
a nyugdíjasok közül kinek
a munkáját tudjuk pótolni
úúgy, hogy meglévő dolgozzókkal helyettesítjük őket.
M
Megközelítően tíz nyugddíjastól kell megválnunk.
Ö
Összességében mintegy tíz
sszázalékos
létszámcsökkkentéssel számolunk a válsság hatására – tájékoztatta
llapunkat Papp Lajos.

Csökkennek a
foglalkoztatási terhek
Simon Gábor, a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium
államtitkára, a Magyar Szocialista Párt országos választmányának elnöke Földesi Zoltán országgyűlési képviselő
meghívására január 27-én
Gyomaendrődön tartózkodott. Először a munkaügyi
központ kirendeltségén a térség polgármestereivel és vállalkozóival találkozott, majd
a művelődési központban lakossági fórumon vett részt.
A két esemény között a sajtó
képviselőivel találkozott.
Az államtitkár szól arról,
speciális feladataik megoldását segíti elő a kormányzati
válságkezelő központ, ez az
elmúlt hetekben több tárca képviseletével – benne a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium
is – jött létre. Ez nem egy új
hivatal, hanem egy szakmai
politikai együttműködés. Két
feladatot lát el: elősegítik a
szabályozási döntések meghozatalát, illetve egyedi esetekben a beavatkozásokat, amikor
például egy nagy foglalkoztató
csoportos létszámleépítést jelent be, akkor megvizsgálják,
hogy gyors állami beavatkozással meg lehet-e előzni az
elbocsátást.
– A válságban egyszerre
több gondot kell megoldanunk
– fogalmazott Simon Gábor az
újságírók előtt. – Egyrészt kezelnünk kell a válságból adódó
aktuális gondokat, illetve ki
kell dolgoznunk a közép- és
hosszú távú nemzetstratégiát,
amely választ ad arra, hogy
a válság után Magyarország
merre veszi az irányt. Épp a
válságból adódóan lehetőség
nyílik a nagy ellátó rendszerek szerkezeti átalakítására.
Az adóterheket nem növelve
szerkezeti átalakítást hajtunk

végre, ennek egyik fontos eleme, hogy a bérre
me
bérre, a munkára
jutó terheket csökkentjük, ez
járulékcsökkenéssel és a bérre
jutó költségek csökkentésével jár majd. Ennek feltételeit
most dolgozzuk ki. A másik
része az adóreformnak, hogy
megnézzük, hogy az igazságosabb közteherviselést miként
lehetne megvalósítani.
Simon Gábor néhány
konkrét foglalkoztatást javító intézkedésről is szólt. A
elmúlt hetekben munkahelyek megőrzésére hirdettek
meg pályázatokat, erre 16,7
milliárd forintot szánnak.
Munkahelyek teremtésére 2
milliárd 250 millió forintot
terveznek. A foglalkoztatás területén a harmadik elem, hogy
tavaly a Parlament elfogadta
az Út a munkához elnevezésű
programot. Ezzel azt a célt
tűzték ki, hogy a több mint 200
ezer szociális segélyezettnek
legalább a felét a közfoglalkoztatás keretében munkához
juttassák. A konzultáció során
az önkormányzati vezetők ezt
a programot támogatatták, és
nagy várakozással tekintenek
az áprilisi indítása elé. Erre
a kormány jelenleg 50 milliárd forintot szán, de ha ez
kevésnek bizonyul, akkor az
összeg bővíthető.

Hulladékból energiahordozót gyártanak
Dr. Oláh Lajos, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium államtitkára
január 15-én Békés megyei
útja során Gyomaendrődön
a PE-FA Asztalosipari Vállalkozáshoz is ellátogatott,
hogy ott a biobrikett gyártásáról tájékozódjon.
A családi vállalkozás
tagjaként Pelle Andrásné
elmondta, az asztalosipari
munkák során keletkezett
forgáccsal és fűrészporral
nem tudtak mit kezdeni,
ezeket műanyag zsákokban
tárolták az udvaron, és már
nem fértek tőlük. Brikettáló
gép vásárlásával 2007-ben
ezen a gondjukon segítettek.
Eddig csak a saját faipari hulladékukat dolgozták fel, de
szóban már megegyeztek
három másik gyomaenrődi
vállalkozással, hogy tőlük
is átveszik a forgácsot és a
fűrészport. Az utóbbi hónapokban megnőtt a kereslet a
biobrikett iránt, nincsenek
raktározási gondjaik. A következő lépésnek azt tartják,

hogy mezőgazdasági melléktermékekből próbálnak meg
biobrikettet gyártani.
Ifjabb Pelle András ezt
azzal egészítette ki, hogy a
biobrikett valamennyi fűtőtestben használható, drágább
a tűzifánál, de jóval kisebb
nedvességet tartalmaz, a fűtőértéke a barnaszénnel vetekszik, és száz kilogramm
elégetése után csupán 1,4
kiló hamu keletkezik. Most
vásárolnak egy jóval nagyobb
teljesítményű gépet Olaszországból, ennek működtetése
új munkahelyeket teremtését
jelenti.
A halottakra dr. Oláh Lajos
úgy reagált, nagyon értékesnek tartja, hogy a hulladékot
nem kidobják, hanem ebből új
terméket állítanak elő, emellett megoldják néhány család
energiaellátását, és különösen
fontos, hogy ezzel munkahelyeket teremtenek. Mindhárom tényező külön-külön
is nagyon lényeges, de így
együttesen különösen értékes,
akkor is, hanem nem nagyvállalkozásról van szó.
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Új fakultáció a gimnáziumban
Már utazás és turizmus is tanulható
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
a kor kihívásainak megfelelően időről-időre új képzési
formákat vezet be. Korábban a hat osztályos gimnáziumi
képzést indították el, most érettségizik első intenzív nyelvi
tagozatos öt éves osztályuk, illetve a 2009/2010-es tanévtől
bevezetik az utazás és turizmus fakultációt – tájékoztatta
lapunkat dr. Kovács Béla.
A gimnázium igazgató- 12 órában – csoportbontásban
ja kifejtette, az új fakultáció – angol vagy német nyelvet
11-12. évfolyamán heti négy tanulnak, heti öt órában inórában – modulszerű oktatási formatikai ismereteiket bővíprogrammal – szakmai tárgyat tik. A fennmaradó 12 órában
tanítanak, és ehhez hatvan óra pedig képességeiket fejlesztik
gyakorlati tapasztalatszerzés is matematikából, magyar nyelv
társul. Az itt végzettek a meg- és irodalomból, kommunikációs
szerzett korszerű ismeretek ismeretekből és testnevelésből.
birtokában munkát találhat- A végzős osztály (13/A) a 30
nak az idegenforgalomban, tanulójából 22-nek van nyelva gyógyturizmusban. E tan- vizsgája. Többnek kettő-három,
tárgyból a diákok érettségit is és van, akinek felsőfokú is, péltehetnek. Az iskola tervezi az dául Csorba Máténak.
érettségizettek részére OKJ-s
Fontos megjegyezni, hogy
képzésként az idegenforgalmi a végzős szakközépiskolai
szakmenedzser, illetve a proto- osztályban is van felsőfokú
koll és utazás ügyintéző nappali nyelvvizsgát tett tanuló: Medve
képzés bevezetését.
Barbara. Az informatika napjaDr. Kovács Béla szólt arról, inkban fontos szerepet tölt be. A
iskolájuk 2004. szeptemberé- 12/A osztályban (még egy évig
ben indította a nyelvi előkészítő ide járnak) a 30 tanulóból már
osztályt, és tapasztalataik rend- húszan teljesítették az ECDL
kívül kedvezőek. A diákok heti teljes vizsgaanyagát.

Az igazgató megemlítette,
hogy négy évfolyamos emelt
óraszámú gimnáziumi osztályukba azokat várják, akik szívesen tanulnak, és egyetemre
vagy főiskolára szeretnének
menni. A négy évfolyamos
általános gimnázium azoknak való, akik a középszintű
érettségi megszerzését tűzték ki célul. A gimnázium
rendvédelmi fakultációján
érettségizők automatikusan
felvételt nyerhetnek a rendőrtiszt-helyettesi iskolába.
Szakközépiskolai osztályaikban a 9-10. évfolyamon a
közismereti tantárgyak mellett
heti hat órában pályaorientációs gyakorlatot tartanak. A
11. osztálytól válik külön a
kereskedelmi és közgazdasági
képzés. A szakmai alapozó
tantárgyakból érettségi tehető,
ezt követően pedig az iskolában felsőfokú szakképesítést
adó Eu üzleti szakügyintéző, valamint kereskedelmi
szakmenedzser, illetve reklámszervező szakmenedzser
végzettség szerezhető.

Úszók az országos döntőben

Ismét szép eredményeket
értek el a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda diákjai.
Varga Tamás Megyei Matematika Versenyen január
13-án, Békéscsabán R. Nagy
Tibor hetedik, Epresi Konrád tizenkettedik, Fülöp
Béla huszonegyedik helyezést ér el, mindannyian 7.b
osztályos tanulók. Felkészítő
tanáruk: Palicskáné Szegedi
Katalin.
Január 7-én a helyi Liget
Fürdőben megtartott körzeti
diákolimpia úszóversenyen
a három gyomaendrődi és a
két dévaványai általános iskola
tanulói indultak. A Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda

diákjai összesen 9 arany-, 6
ezüst- és 7 bronzérmet szereztek. A legeredményesebb
tanulók: Tótka Sándor három
aranyéremmel, Sabján Nóra
két arannyal és egy ezüsttel és
Epresi Konrád egy arany- és
két ezüstéremmel.
A körzeti diákolimpiáról
a legjobbak továbbjutottak a
január 21-én Békéscsabán, az
Árpád fürdőben megtartott megyei úszóversenyre. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
tanulói közül tizennégyen álltak
rajthoz. A következő diákok
dobogós helyezéseket értek el a
különböző úszásnemekben:
I. helyezettek: Tótka Sándor 100 m-es mellúszás, Kéri

Virág 100 m-es gyorsúszás,
4x50 m-es gyorsváltó (Tímár
Tímea, Sabján Nóra, Kéri Virág, Ágoston Kata).
II. helyezettek: Zrubecz
Réka 50 m-es mellúszás, 4x50
m-es gyorsváltó (Csulák Anett,
Zrubecz Réka, Csatári Zsófia,
Bela Lili).
III. helyezettek: Tótka Sándor 100 m-es gyorsúszás, Ágoston Kata 100 m-es mellúszás,
valamint Sabján Nóra 100 m-es
mell- és 100 m-es hátúszás.
A megyei első helyezettek
részvételt nyertek a Diákolimpia B kategóriás úszó országos
döntőjébe. Felkészítő nevelők:
Kocsisné Beranek Gizella, Uhrin
Attiláné és Cs. Nagy Lajos.

Ú
Újévköszöntő
Mezőtúron!
Január 3-án a Mezőtúri
I
Ifjúsági
Fúvószenekar és a
Színfolt Mazsorett Csoport
S
kközösen újévköszöntő hangvversenyt adott a mezőtúri főiiskola sportcsarnokában.
Az együttes legnagyobb
kkorosztálya táncolt, három új
műsorszámmal készült erre
m
aaz alkalomra. A Radetzky
iindulóra szalagos koreogrráfiát mutattak be, később
ffelcsendült Strauss ismert
ppolkája, az Éljen a magyar.
Záró műsorszámként pedig
Z
eegy hangulatos szambát
ttáncoltak a Copacabana
ddallamaira.
A DATE csarnokának
tteltházas közönsége vastapsssal jutalmazta a zenészek
éés a táncosok produkcióját,
majd lelkesen énekelte a
m
„„Boldog születésnapot...”
kkezdetű dalt, hiszen a fúvószzenekar nagykorú lett, a 18.
éévébe lépett! Begördült az
iilyenkor elmaradhatatlan finnomság, a feldíszített torta.
A taps kitartott a Holiday in
Rió című ráadás zeneszám
R
kközben is.

Tartalmas volt az első félév

A Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskolában eseményekben gazdag
volt az első félév, most a
legfontosabb történésekről
számolunk be.

Atlétáink minden ősszel
számon tartják a Békéscsabán megrendezett Vodafone
őszi futógálát. A több mint
kétezer induló közül Szerető
József 5. a osztályos tanuló a felnőtt női győztest is
megelőzte. Gyomaendrődöt
Szentpéteri Balázs 8. a osztályos tanuló képviselte az
Aquaprofit-Polgár Sakknap a
sakk királynőivel budapesti
rendezvényen. Polgár Zsófival játszott szimultánban
tizennégy lépésen át kitartott,
és nem mindennapi élményekkel tért haza.
Beiskolázási délutánra
hívtuk az óvodás gyerekeket
és szüleiket. A nagycsoportos
szülőknek már második évben mutatjuk be iskolánkat.
Amíg a szülők a tájékoztatót
hallgatták, és az azt követő
beszélgetésen vettek részt,
addig a gyerekeknek játszó-

házat szerveztünk.
Szakmai fórumot rendeztünk Esélyegyenlőség
a közoktatásban címmel
intézményfenntartók és vezetők részére. A rendezvényen
Várfi András polgármester
köszöntője után Hegyiné
Pallaghy Szilvia, az Oktatási
és Kulturális Minisztérium
Esélyegyenlőségi Főigazgatóság osztályvezetője tartott
előadást Középtávú tervek az
esélyteremtés szolgálatában
címmel. Nyolcadikosaink
a lengyel testvérvárosban,
Pilznoban töltöttek négy felejthetetlen napot. Ez alkalommal nem angolul, hanem
németül beszélő családokhoz
kerültek. Programjuk során
városnézésen voltak, játékos
vetélkedőkön vettek részt, és
többek között megtekintették
a wieliczkai sóbányát is.
Tanulóink a könyvek
világában is tájékozottak,
ezért szívesen vettek részt
a Megyei Tini Könyvtári
Napok rendezvényein. A
„Szeretet, barátság, szerelem” témakörben búvárkodtak. A békéscsabai Belvárosi

Iskolában megtartott döntőn
száz százalékos teljesítménynyel korosztályában megyei
I. helyezett lett Varga Rita
5. a osztályos tanuló.
A tehetségesen rajzoló diákok is szép eredményeket
értek el ebben a félévben.
Az „Office Deport” országos
rajzpályázaton Liszkai Kata
6. a és Nemes Zita 6. a különdíjasok, az „Aquincumi
Múzeum” országos rajzpályázatán Mitrocsák Vanda
1. c, Gyuricza Zsófia 3. b,
Koloh Róbert 2. b I. helyezettek, Csüllög Zsófia 6. a
III. helyezett lett.
Az óév utolsó eseménye
a Szilveszteri futógála volt.
Békéscsabán a fagyos, hideg időben kilenc tanulónk
futott, és a legjobb eredményt Nándori Nándor 8.
c osztályos tanuló érte el.
Az iskolával kapcsolatos
hírek, információk honlapunkon olvashatók: www.
rozsahegyiiskola.hu.
Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános
Iskola nevelőtestülete

Már tizennégy évesen regényt írt
A 15 éves diáklány, Valuska
Sára Frèsylla című regényét
február 6-án mutatták be az
OMart könyvesboltban. A
kötet alig néhány hete került ki a nyomdából, de a
helyi Kner Gimnázium 9.
évfolyamos tanulója már
a tervezett regénytrilógia
következő részén dolgozik.
Miként a legtöbb tollforgató,
Sára is olvasmányélménye
hatására kezdett el írni. Még
12-13 éves korában olvasta J.
R. R. Tolkien A Gyűrűk Ura
című regényét, és nagyon
megtetszett neki ennek a világnak a bája. Ezt a világot
átláthatóbbnak tartja, mint a
miénket. E műfajt megkedvelve 14 évesen, 2007. nyarán
fogott hozzá regénytrilógiája
első részének megírásához.
Mivel az iskola komoly elfoglaltságot jelent számára, napi
rendszerességgel nem tud írni,
de minden szabadidejét ennek
szenteli.
– A tizenöt fejezetből kilenccel készültem el, amikor
felfedeztük az Océ Hungária

Kft. pályázatát, melyet fiatal,
első kötetes szerzők részére
írtak ki – meséli Sára. – Tavaly
nyáron megírtam a hátralévő hat fejezetet is, és Novák
Hanga elkészítette az illusztrációkat és a könyv borítóját,
így beadhattuk a pályázatra.
Az országban összesen heten
kaptunk lehetőséget arra, hogy
az írásunk könyv formában
megjelenjen. A könyv kiadását 250 példányban vállalta a

pályázatot kiíró cég, kötését a
Gyomai Kner Nyomda Zrt. oldotta meg, forgalomba hozását
pedig az OMart könyvesbolt,
illetve a családunk.
Sára már dolgozik a regénytrilógia második kötetén.
Távolabbi tervei közé tartozik
egy gyerekeknek és felnőtteknek szóló mesenovella-füzér
írása, amelyben sajátos módon keverednek a mesevilág
és valóság elemei.

A könyvesbolt valóban kulturális műhely
Tavaly ünnepelte negyedik születés napját az OMart
Könyvesbolt és Kulturális
Műhely. Az elmúlt négy évben számos hangulatos íróolvasótalálkozón, zenés esten
és kiállításon töltődhettek
fel a hozzánk látogatók.
Az induláskor úgy gondoltuk, elsősorban gyomaendrődi
kötődésű alkotókat mutatunk
be, s ez 2008-ban is így történt.
Márciusban Juhász Katalin
néprajzkutató Meg is mosakodjál… című kötetéről tartott
előadást, ekkor nyílt meg Juhos Sándor retrospektív foto
kiállítása, amely nagy sikert
aratott. Májusban a Tűzmenedék együttes énekelt ver-

sekből összeállított koncertjén
tapsolhatott a nagy létszámú
közönség. (Az együttes újabb
sikereit áprilisban érte el Győrben az I. Internetvers Fesztiválon, s 2009. január 17-én a
„Szülőföldünk Békés megye”
kulturális fesztivál sarkadi
elődöntőjén pedig arany minősítést kapott).
Szeptemberben egy rendhagyó reneszánsz koncertre
csalogattuk a zenekedvelőket
a Gyomai Református Templomba. A Carmina Danubiana
együttes igazi zenei csemegével szolgált, a Hunyadiakról
szóló népi énekeket adott elő.
Színesítette az estet a Tűzmenedék együttes, valamint
a Gyomaendrődi Zeneba-

rátok Kamarakórusa, akik
reneszánsz kórusműveket
énekeltek.
Novemberben a Kulturális
Egyesülettel közös szervezésben, Határ Győző-estet tartottunk. Jeles vendégünk volt:
Dinnyés József daltulajdonos,
aki a Kossuth-díjas költő verseiből saját megzenésítésében
adott elő. A dalok között Balázs Andrea színművész és
Turnár Mariann versmondó
előadása színesítette a műsort.
Ezen a napon nyílt kiállítás B.
Molnár Zsuzsa alkotásaiból.
Az idén – ha erőnk engedi
– folytatjuk a rendezvények
sorát.
Molnár Albert és
Oláh Gizella
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Közélet

Számoltassuk el a kormányt a közpénzekkel!
Dr. Cser Ágnes szerint nálunk a demokrácia csak papíron létezik
Ma a kormány semmibe veszi a szociális partnerséget, hanem az uniós jogszabályok
a munkaadók érdekképviseletével párbeszédet nem is előírják a szociális partfolytat. Ebből adódóan csak írott demokráciánk van, nerekkel való párbeszédet,
törvényeink csak papíron léteznek, de a demokrácia de a kormány a költségveelve a valóságban nem működik. Az a kérdés, hogy el- tési tervezett egyik formászenvedői kívánunk-e maradni ennek az áldemokráci- ját sem egyeztette velünk –
ának, vagy elszámoltatjuk a kormányt, hogy hová tette hallhattuk a szakszervezeti
a közpénzeket, mindnyájunk vagyonát – hangsúlyozta elnöktől.– Mikor az ország
dr. Cser Ágnes, az Egészségügyi és Szociális Dolgozók költségvetése úgy készül
Demokratikus Szakszervezetének elnöke a február 30- el, hogy azt nem előzi meg
án a Katona József Művelődési Központban megtartott szakmapolitikai vita, akkor
az elosztás nem felelhet meg a
lakossági fórumon.
Várfi András polgármester kö- mennyi beteget láthatnak társadalom igényeinek, hanem
szöntője után Domokos Lász- el, és költségvetésüket ehhez azt a különböző lobbiérdekek
ló, Gyomaendrőd országgyű- szablya, és ha már mínuszban pillanatnyi erőviszonya dönlési képviselője, a Parlament vannak, a sürgős esetekben ti el. A demokrácia nem azt
költségvetési bizottságának sem segíthetnek, akkor az jelenti, hogy el kell szenvedalelnöke kiemelte 2008 végéig állampolgárokat megfoszt- nünk azt az őrületet, hogy
az egészségügyben elszen- ja törvény által biztosított Magyarországon a közpénzek
tervezése, felhasználása nem
vedett legsúlyosabb vesz- egészségügyi ellátástól.
teségeinket. A privatizáció – Nem csak a Magyar Alkot- átlátható.
miatt rémálommá vált a be- mány és a hazai törvények, – Mi azt mondjuk, nézzük
tegszállítás, arra sok esetben
hosszú ideig várnunk kell. A
mobil tüdőszűrést nem finanszírozza tovább az OEP, így
azt az ÁNTSZ megszüntette.
Hivatkoznak arra, hogy pazarló a magyar egészségügy,
ez nem igaz, összehasonlítva
nálunk fejlettebb országokkal,
egy-egy beteg kezelése nálunk kevesebbe kerül. További
megtakarítás ára az lenne,
hogy csökkenne az ellátás
minősége.
Dr. Cser Ágnes mondandóját
azzal a megdöbbentő adattal
kezdte, míg egy olasz férfi
átlagban 71 évet él egészségesen, addig egy magyar
csak 53-at. Az unió 27 tagállama közül Magyarországon
a legpesszimistább a lakosság,
itt a legrövidebb a várható
élettartam. A kórházak teljesítmény volumen korlátját a
szaktárca továbbra sem akarja
visszavonni. Ha egy ország
jogszabályban leírja, hogy Dr. Cser Ágnes mellett Várfi András és Domokos László

meg, hol vannak a pénzek,
az eddig felvett hitelek mire
használtuk fel. Ne elszenvedői
legyünk a neoliberális gazdaságpolitikának, hanem a
nemzeti értékeinket kell
megerősítenünk. A politikai
felelősség ma üres lózung,
ezt meg kell töltenünk valódi
tartalommal. Számoltassuk el
őket, mert a közszolgáltatások,
az önkormányzati tulajdon a
mindnyájunké. Itt az elmúlt 18
évben soha senkit nem vontak felelősségre azért, mert
eltüntetett milliárdokat. Itt az
ideje, hogy ezt megkezdjük.
Nem vádaskodjunk, hanem
felelősséggel, tisztességgel
kérjük számon a közpénzek
felhasználását – fejezte be
előadását dr. Cser Ágnes.

A gyomai városrészen is lesz tájház
került, a gerincre cserépszegés
készült, valamint a közfalak
és fő tartófalak statikai megerősítését elvégeztük. Az idei
évben folytatjuk a munkálatokat. Hamarosan elindul a
vizesblokk kialakítása és a
külső-belső festési munkák.
Terveink szerint a tájház április vagy május hónapban
fogadhatja a látogatókat. Az
első szobában helytörténeti
és néprajzi kiállítást rende-

Tavaly áprilisban a tájházban rendeztek ételkiállítást
Nagyanyáink öröksége címmel, felvételünkön a kiállítás
főzőcsapata.

zünk a gyomai gyűjtésekből.
A további helyiségek foglalkoztató térként működnek, helyet adva a csoportos gyerekfoglalkozásoknak, a családi
programoknak, gasztronómiai
bemutatóknak. Folyatódnak
a tudományos konferenciák.
Az áprilisi néprajzi konferencia témája az élővíz szerepe a népi kultúrában. A
meghívott neves előadók a
folyamszabályozásról, az
áártéri gazdálkodásról, a víz
sszakrális szerepéről és sok
más érdekes témáról tartanak
m
eelőadásokat. A tavaly útjára
indított halászati tanácskozást
in
aaz idén is a halfőző verseny
nnapjára tettük. A tájház múzeuumi közleményei sorozatban
aaz idei évben a Vásárok és
más régiségek című könyvet
m
sszeretnénk kiadni, Kunkovács
László és Szonda István szerL
zzőpáros közös munkáját.
A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény és Vátö
rrosi Képtár 2009-ben friss
kkiállításokkal jelentkezik.
Március 14-én a város 20.
M
ééves születésnapján átadjuk a Holló László-termet,
ju
mely állandó tárlat anyagát
dr. Ujváry Zoltán professzor

A Térségi Humánsegítő
Szolgálat Gyomaendrőd,
Hunya és Csárdaszállás
településeken látja el feladatát. Intézményünkre
jellemző, hogy évről évre
egyre többen ismerik meg
a munkánkat.
Alap tevékenységeinken
túl egyéb programokat is
szervezünk az ellátott településen élők és a társintézmények számára. Minden évben megrendezzük
a gyermekvédelmi konferenciát, ahol az észlelő- és
jelzőrendszer tagjai (nevelési-oktatási intézmények,
orvosok, védőnők, rendőrség stb.) beszámolóval készülnek, és együtt értékeljük az eltelt évet.
Tavaly is megrendeztük
a hagyományos mikulás
üünnepséget a kollégiumi
ddiákok számára, ahol kis
ccsomagot kapott mindenki.
Múlt évben fejeződött be
M
eegy HEFOP program, ahol
iintézményünk partnerként
vvett rész Gyomaendrőd
Város Cigány Kisebbségi
V

Önkormányzata mellett, és
szociális szakemberek és
önkéntesek képzésével foglalkoztunk.
Immár hagyományosan,
minden évben szervezünk
öt-hét évesek számára képességfejlesztő tábort, ahol
játékos fejlesztő gyakorlatokkal készülnek az iskolára. Ezen kívül szabadidős
tábort is tartunk tíz-tizennégy éveseknek, ahol játékos programok, kirándulás
és fürdőzés színesíti a programot. A táborokról mindig
pozitív jelzések érkeznek
vissza mind a szülőktől,
mind a gyermekektől.
Hunyán számháborút szerveztünk az iskolások számára, ahol nagyon jól érezték
magukat. A csárdaszállási
gyermekeknek egy éjszakai
akadályversenyt rendeztünk,
ahol óvodások is részt vettek,
szülői segítséggel, de legtöbben az iskolás korosztályból
jöttek. Szinte minden gyermeket megmozgattunk, aki a
településen él.
Czikkely Erika
intézményvezető

A város zajától messze

Holló László állandó kiállítása a képtárban
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény életében
a 2008-as év az új programok
elindulásának éve volt. Bővült
a múzeum, hiszen a gyomai
városrészen lévő Zrínyi út 2.
szám alatti ház megvásárlásával elindultak a gyomai tájház
kialakításának munkálatai.
Az udvar kitakarítása után
elvégeztük a legszükségesebb
állagmegóvó munkákat. A
nádtető alá új tetőszerkezet

Egyre ismertebbek

emeritus adománya képezi.
Holló László Kossuth- és
Munkácsy-díjas, Érdemesés Kiváló Művész, a magyar XX. századi festészet
jelentős alakja volt. A megnyitó napján mutatjuk be a
gyomaendrődi Holló-terem
alkotásait reprezentáló művészeti albumot, mely a képtárat
működtető közalapítvány kiadásában és a Gyomai Kner
Nyomda áldozatvállalásával
készült.
Tavasztól őszig folytatódnak az időszaki kiállítások
melyeken, városunkban még
nem szerepelt művészek fognak bemutatkozni. Szeretnénk
megrendezni a nemrégiben
elhunyt Honti Antal sokrétű
munkásságát bemutató emlékkiállítást is. A 2008-ban
elindult művésztelep az idén
is várja művészeit, és nagy
érdeklődéssel fogadjuk az itt
készülő alkotásokat bemutató
kiállítást.
Rendezvényeinkre, hagyományápoló programjainkra
szeretettel várjuk városunk
lakóit és természetesen minden érdeklődőt.
Szonda István

Gyomaendrődön eddig csup néhány magánszállásadó
pán
kkérte felvételét a Békés Megye
Falusi Turizmusáért EgyesületF
bbe. Az ország 19 megyéjének
eegyesülete hozta létre az orsszágos szervezetüket: a Falusi
éés Agroturizmus Országos
Szövetségét. Hogy városunk
S
éélénkebben bekapcsolódhassson a falusi turizmusba, a helyi
Tourinform-iroda szervezéT
ssében Frankó Pál, a megyei
eegyesület elnöke január 27-én a
vvárosházán tartott tájékoztatót
aaz érdeklődőknek.
Frankó Pál elmondta, hogy
a falusi turizmusban a vendégek a város zajától mesze,
tiszta természeti környezet-

ben megismerkednek a falusi
életmóddal, szokásokkal és
hagyományokkal, a tájjellegű ételekkel és italokkal.
Erre elsősorban a belföldi
nagyvárosi családok, kisebb
közösségek tartanak igényt.
Falusi vendéglátás nem csak
falvakban, hanem városok falusias jellegű részén is folytatható, Gyomaendrődön a
lakótelepek kivételével szinte
mindenhol. Békés megye és
benne városunk adottságai
erre a célra kiválóak, hiszen
itt a vízpart: a Körösök és a
holtágak, ide nyúlik a KörösMaros Nemzeti Park területe,
illetve már működik egy-két
lovastanya.

GELLAI
ÉPÍTėANYAGKERESKEDÉS
GyomaendrĘd, HĘsök útja 51.
Telefon: 66/282-440; 30/33-26-075; 30/48-80-326

TeljeskörĦ építĘanyagkereskedelem:
- Terranova termékek - hĘszigetelĘ rendszerek, ragasztók, fugázók,
felújító rendszerek
- Frühwald betontermékek, térburkolók
- Gipszkartonok, gipszkarton szerelési anyagok, lécek, gipszek,
glettek
- Téglák, tetĘcserepek, tetĘzsindelyek, lemezes tetĘfedĘ anyagok
- HĘ-,hang-, és vízszigetelĘk
- OSB lapok, tetĘfóliák, párazáró fóliák, tetĘkiegészítĘk, szellĘzĘk
- ÉlvédĘk, szegĘk, szilikonok
- Schiedel kéményrendszerek, Ytong-Xella falazó elemek
- Kazettás álmennyezeti rendszerek, függesztĘk, lapok
- Prokoncept energiatakarékos házépítési renszer
- Grünpower vákumcsöves napkollektor
- Rozetták, stukkók, hászámok, betĦk kül-és beltérre
- Kéziszerszámok, csavarok, szegek, segédanyagok
- Hagyományos építĘanyagok - sóder, cement, homok, mész
- és még sok más, ami építkezéshez, felújításhoz szükséges.
Árainkból:
- Fagyálló csemperagaztó
880,- Ft/zsák (25kg)
- Estrich
685,- Ft/zsák (40kg)
- Flex ragasztó
2.435,- Ff/zsák (25kg)
- AljzatkiegyenlítĘ
2.200,- Ft/zsák (25kg)
80,- Ft/m 2-tĘl
- TetĘsíkfólia
- Dry-háló
135,- Ft/m 2-tĘl
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Közélet - Sport

Új férfi kézilabda klubot alakítottak

A tartós kapcsolat erőfeszítést igényel

Az utánpótlás nevelését tartják a megoldásnak

Február 14. Valentin-napja

A város megyei I. osztályú férfi kézilabda csapata a
2007-2008-as bajnokságban indult utoljára, majd tavaly ősszel az új bajnokságba már nem nevezett. Ennek okairól a Gyomaendrődi Férfi Kézilabda Clubot
képviselő Fekete Lajossal beszélgettünk. A jövőt pedig
Levente György, az új Körös Kézilabda Club Egyesület elnöke vázolta.
Fekete Lajos elmondta, elnöke eltűnt, évek óta senaz önkormányzat ifjúsági és ki sem látta, így le se tudott
sportalapjától tavaly tavasz- mondani. Tavaly év elejétől
szal 900 ezer forintot kaptak, megpróbáltam összefogni a
ennek feléből kifizették az gazdátlanná váló klubot, de
egyesület tartozását a sport- a hiányos iratok miatt ez necsarnoknak, ugyanis elma- héz feladat volt, ezért jobbnak
radtak terembérleti díj fize- láttuk, ha egy új egyesületet
tésével. Tavaly augusztusban alakítunk.
Levente György az újonlátták, hogy a megmaradt
450 ezer forint nem elegen- nan megalakított Körös
dő arra, hogy induljanak az Kézilabda Club Egyesület
új bajnokságban, hiszen 160- elnöke 18 évig igazolt játé170 ezer forint lett volna csak kosként kézizett a Budapesti
a felnőtt és az ifi csapat neve- Spartacusban, majd itthon,
zési díja, az utazási költségre illetve 18 éve játékvezetőként
és a sportcsarnok bérleti díjá- tevékenykedik.
– Mikor tavaly ősszel a jára már nem maradt volna elegendő pénzük. A megmaradt tékosok segítségemet kérték,
és fel nem használt összeget azzal a feltétellel vállaltam,
az egyesület visszautalta az hogy egy új klub létrehozásával jogilag tiszta helyzetet teönkormányzatnak.
– A klub körül az igazi remtünk. Így tavaly október
nagy gondot az okozta – ma- 11-én megtartottuk az alakugyarázta Fekete Lajos – hogy ló ülésünket. A cégbíróság a
a 2002-ben megválasztott benyújtott alapszabályunk

módosítását kérte, ennek január 12-én eleget is tettük, és
most várjuk a bejegyzést.
Az elnök kifejtette, mivel
a jelenlegi felnőtt csapatuk
idősebb játékosokból áll,
céljuk megfelelő utánpótlás
megszervezése, e nélkül komoly eredményt még megye
I. szinten sem érhetnek el.
Céljuk eléréséhez szeretnék
megnyerni a testnevelő tanárok támogatását. Az új egyesületüknek jelenleg egy fillére sincs, de őszre annyi pénzt
mindenképpen összeszednek, hogy az ifjúsági csapatot
elindítsák a bajnokságban,
természetesen szeretnék a
felnőtteket is szerepeltetni, de
a fontossági sorrendet az ifik
vezetik. Maga a csapat most
is együtt van, minden héten
kedden 20 órától tartják a
sportcsarnoknak az edzéseiket, erre várnak minden
kézilabdázni szerető fiatalt.
Remélik, hogy munkájuk
eredményeként három-négy
éven belül az lesz a kérdés,
hogy miként szedjék össze a
pénzt az NB II-ben való induláshoz.

Kié a legszebb galamb és baromfi?
A korábbi évekhez
hasonlóan az idén is sok
érdeklődőt vonzott a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége 243. számú Egyesületének gyomaendrődi
kiállítása a Varga Lajos
Sportcsarnokban.
A január 10- és 11-én
az egyesület tagjai mellett
szárnyasaikat bemutatták a
Magyar King Klub, az Amerikai Óriásposta Fajtaklub,
a Magyar Autósex Tyúkgalamb Fajtaklub. A Kis Bálint Általános Iskola Hősök
útjai tornatermében pedig
a Chabo Fajtaklub, illetve
az egyesület szervezésében
más tenyésztők mutatták be
a legszebb baromfi kat.
A Magyar King Klub
66 tenyésztője – a határon
túlról jöttek Erdélyből, Felvidékről, illetve Cseh- és
Horvátországból is – 700
galambot mutatott be. Az
Amerikai Óriásposta Fajtaklub 46 tenyésztője 354
szárnyasát hozta el. A Magyar Autósex Tyúkgalamb
Fajtaklub 9 gyomaendrődi
tagja 58 galambot állított ki.
A tenyésztői versenyt Tímár
Vince nyerte meg, ezzel Molnár Imrét és Kruchió Gábort
előzte meg. Az egyesület
szervezésében a kiállításra

79 tenyésztő hozta el galambjait főleg a Tiszántúlról, ők különböző fajtákat
mutattak be. Itt a tenyésztői
versenyt Czoher János nyerte meg Körösladányból, de

a harmadik helyen a hazai
színeket képviselő Tímár
Vince végzett.
(Részletek a Gyomaendrőd
Online-on: gyomaendrod.
mconet.biz.)

Valentin 270 körül római pap volt, aki császár tilalma
ellenére titokban párokat adott össze, ezért bebörtönözték, majd kivégezték. Szent Valentin-nap megünneplését
496-ban rendelte el a pápa. A középkorban ő volt Anglia
és Franciaország egyik legnépszerűbb szentje. Halála
napján, február 14-én hívők és hitetlenek az ő emlékére
jelképként papírszívet cserélnek. Hazánkban ünnepe
a kereskedelmi reklámoknak hatására a ’90-es évek
elején terjedt el. Mi a szerelem, és miért vágyunk erre
az érzésre? – kérdeztük Valentin-nap alkalmából Vasas
Réka pszichológustól.
– Ezekre a kérdésekre tüntetve fel partnerünket.
nincs egységes álláspont a Emellett pedig a személyisétudományban – kezdte vála- günk másik számára előnyös
szát a fiatal szakember. – A oldalainak hangsúlyozása is
szerelmet mindenki másképp alábbhagy, mert végső soron
éli meg. Ennek magyarázatára egy kapcsolatban a saját kitelszolgálhat a szerelem pszi- jesedésünk is elengedhetetlen.
chológiai háromszögelmélete, Persze a másikhoz való kellő
mely szerint eme érzés há- alkalmazkodás és bizonyos
rom elsődleges összetevője: kompromisszumok kötése
az intimitás, a szenvedély még nem jelenti önmagunk
és az elköteleződés. Ezek feladását, hiszen ez hoszkülönféle kombinációi, il- szabb távon megtérülő az
letve mindhárom együttes, erőfeszítés.
de eltérő mértékű jelenléte
más-más típusú szerelmet
eredményez.
– A szerelmek egy része
olyan, mint a szalmaláng,
a másikban saját ideálunkat véljük megtalálni, majd
később, jobban megismerve
csalódnunk kell. Hogyan
védhetjük meg magunkat a
csalódásoktól?
– A csalódás bármikor
bekövetkezhet, kivédésére
sajnos nincs megbízható
recept. A kezdeti „rózsaszín
köd” szertefoszlásával sokszor
fény derül azokra a tulajdon– Korábban a szerelmet a
ságokra, amiket korábban nem fiatalok kiváltságának tekinvettünk észre, vagy mással tették, ma elfogadott, hogy
magyaráztunk, önmagunknak az időseket is megérintheti
ezzel is kedvezőbb színben ez az érzés? Miben más az

idős kori szerelem?
– Ez inkább a szerelem
szenvedélyes megnyilvánulásaira vonatkozik. Idősebb
korban már megfontoltabbak
az emberek, több tapasztalattal rendelkeznek, ezért a
szerelemben is tudatosabbak.
Így kisebb eséllyel esnek csupán érzelmeik irányítása alá.
Bizonyára a régebbi korokban
is előfordult mindez, csak a
társadalom hozzáállása volt
eltérő. Évtizedekkel ezelőtt
például általános elvárás volt
a fiatalkori párválasztás, és
a válást, az újraházasodást
nem nézték jó szemmel.
– Ma általában a kapcsolatok válságát éljük. Csökken
a házasságkötések száma, és
ezek fele is válással végződik.
Mit tehetünk azért, hogy a
kapcsolat, a szerelem, a szeretet tartós maradjon?
– Ezek az adatok – bármilyen megdöbbentőek és
m
eelgondolkoztatóak is – nem
sszükségszerűen járnak együtt
a szerelem és a szeretet jellentőségének csökkenésévvel. Részben indokolhatja,
hhogy a párok fel merik válllalni esetleges tévedésüket
a közös életükre nézve, így
aadva esélyt mindkettejüknek
eegy boldogabb életre, immár
eegymástól külön. Másrészről
aazonban, ahogy a válás elfoggadottabbá vált, úgy csökkent
aaz emberek igyekezete is,
hhogy megpróbálják rendbe
hozni a házasságukat. Erőltetni nem tanácsos, de egy
őszinte, „dolgos” próbálkozást
mindenképpen megér.

Öngyilkosság helyett vonatra szállt
A gyomaendrődi rendőröktől kért segítséget a fehérvári lány

Az ifjú tenyésztőnek Várfi András polgármester gratulál,
mögöttük Uhrner Antal, a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége elnöke.

PAPÍRDOBOZ
Stancés szitaforma,
szitázás

RÓZA KFT.,

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.
Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

Január 15-én 16 óra 40 perckor egy 17 éves székesfehérvári lány kért segítséget a gyomaendrődi rendőrősön.
Elmondta, hogy nem sikerültek a vizsgái, és úgy gondolta,
a szülei emiatt haragudni fognak rá, ezért üzenetében
arról tájékoztatta őket, hogy öngyilkos lesz. Székesfehérvárott vonatra szállt, és útközben rájött arra, hogy
milyen butaságot tett.
Január 14-én, szerdán jutott a birtokukba. Egy fiatal
este Székesfehérvárott a fiút találtak, aki elmondta,
lány édesanya kért segít- hogy a lány e-mailt küldött
séget a helyi rendőrségtől. neki azzal, hogy még PesElmondta, hogy 17 éves lá- ten van, de nagyon fázik,
nyuk lakásukról déltájban és nem tudja, mit tegyen.
eltávozott, számítógépükön A körösladányi fiú – a lány
búcsúüzenetet hagyott hátra. régi barátja – felajánlotta neki,
A szolgálatban lévő járőrök a hogy utazzon le hozzá. A fiú
lányt fotója alapján kezdték el közben értesítette a szülőket
keresni szórakozóhelyeken, is arról, hogy mit tudott meg.
pályaudvarokon, de hiába. A A lány végül nem érkezett
nyomozók folytatták a meg- meg Körösladányba, mert
hallgatásokat, az adatgyűjtést, a helyi rendőrőrsön feladta
mígnem csütörtökön délután magát. Meghallgatása után
fordulatot hozó információ értesítették a szüleit, akik a

A gondozott kertért, parkért
• kaszálás, nyírás, parlag-fűmentesítés
• elhagyott telkek rendbetétele
• facsemete ültetése, park- és erőtelepítés
• szántás, rotálás, magágy-előkészítés, fűmagvetés
• veszélyes és egyéb fák vágása, metszése, permetezése
• vízi létesítmények (stég) építése

Hermann Mihály
20/388-2263

hermannkert@fibermail; fax: 66/610-419

jó hír hallatán azonnal autóba
ültek, és érte jöttek.
Már a marihuánával is házalnak. Január 16-án a délutáni órákban érkezett bejelentés
a rendőrőrsre, hogy az egyik
tanya előtt megállt egy férfi
gépkocsijával, és megkérdezte a tulajdonost, hogy akar-e
füvet, azaz marihuánát vásárolni. A tulajdonos nem élt a
felkínált lehetőséggel, inkább
értesítette a rendőrséget. A
kiérkező rendőr átvizsgálta a
férfi ruházatát és gépkocsiját,
ezekben két tasak marihuána
gyanús anyagot és a fogyasztásához használt szipkát talált.
A férfi beismerte, hogy aznap
megközelítően egy gramm
mennyiséget fogyasztott, ellene kábítószerrel való visszaélés miatt folyik eljárás.

MAZSI
PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

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

-ajándékok, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

Farsangi ruhák óvodások és kisiskolások részére!

Avon és Oriflame termékek heti rendeléssel!

Személybiztonsági szolgáltatást,
vagyonvédelmet, magánnyomozást,
cégek leinformálását vállalom.
Hermann Mihály, 20/388-2263;
hermannkert@fibermail.hu; fax: 66/610-419.
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Tájékoztató

IV. Gyomaendrődiek Világtalálkozója
2009. március 13-15.

Programtervezet
2009. március 13. péntek
15,30 órától

16,30 órától

19,30 órától

Gyülekezés, regisztráció, vacsorajegyek átvétele
Helyszín: Katona József Művelődési Központ, Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Gálaműsor:
Ünnepélyes megnyitó: Várfi András polgármester
Táncegyüttesek szereplése: Színfolt Mazsorett Csoport, Rumba TSE, Körösmenti
Táncegyüttes, Kner TSE
Vidám színdarab - a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
diákszínjátszóinak előadásában
Helyszín: Katona József Művelődési Központ, Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Vacsora a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda ebédlőjében,
Gyomaendrőd, Kossuth és a Fürst S. u. sarka

2009. március 14. (szombat)
9 órától
11 órától

14 órától

15 órától
17 órától
19-20 óra

Sétabusz a városban, megállók: iskolák, főtér, temetők, stb. A busz a buszmegállókban áll meg, és ott veszi fel az érdeklődőket, előzetes igényfelmérés
szerint. Idegenvezető: Varga Zsófia, a Tourinform-iroda vezetője.
Holló László-kiállítás megnyitója és könyvbemutató
helyszín: Városi Képtár, Gyomaendrőd, Kossuth u. 11.
Ünnepi testületi ülés a polgármesteri hivatalban:
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Napirendi pontok:
-Várossá avatás 20. évfordulója
-Dr. Ujváry Zoltán professzor úr adománya Gyomaendrőd városának
-Kitüntetések átadása
-Sághy Gyula Kállai Ferenc életéről szóló filmjének bejelentése
-Meghívás a vetítésre
Hangverseny a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében
a polgármesteri hivatalban
Filmvetítés – Sághy Gyula filmje (1óra 10 perc ) a Katona József Művelődési
Központban, Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Állófogadás a Katona József Művelődési Központban, Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

2009. március 15. (vasárnap)
9 órától
12 órától

-Ünnepi mise az endrődi Szent Imre Katolikus Templomban
-Városi ünnepség a Hősök terén a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Óvoda rendezésében (Endrőd)
-koszorúzás
Záró ebéd és búcsúzás, Hídfő étterem, Gyomaendrőd, Hídfő u. 2.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Gyomaendrőd Város Jegyzője
PÁLYÁZATOT HIRDET
a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályához
közterület-felügyelői munkakör betöltésére.
Ellátandó feladatok: a közterületek jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának védelme, a rendet megbontó, veszélyeztető jogsértések megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött
tevékenységek ellenőrzése, közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében.
Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet
– cselekvőképesség
– egészségügyi alkalmasság, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása
Pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget tanúsító okiratok másolatát
– szakmai önéletrajzot
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
– hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok kezeléséhez

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. február 20.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. február 28.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Az illetmény megállapítására a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII.
tv. alapján kerül sor.
A pályázatokat Gyomaendrőd Város Jegyzőjéhez (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Liszkainé Nagy Mária osztályvezetőtől kérhető, tel: 66/521605

FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) KT számú
rendeletének 2007-es módosításakor döntött arról, hogy „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Elismerő Oklevele”-t alapít az alábbi kategóriában:
• „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” kitüntető oklevél
Az elismerő oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes oklevelet kapnak. Az elismerő oklevelekből évente kategóriánként maximum egy adományozható. Javaslatot
nyújthat be bármely gyomaendrődi lakos, civil szervezet, társadalmi szervezet, intézmény.
Az elismerő oklevelek adományozására az adott kategóriákhoz kapcsolódó ünnepnapokon,
vagy az azt követő képviselő-testületi ülésen kerül sor.
Gyomaendrőd város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a 2009-es év elismerő okleveleinek kategóriáit, a javaslatok benyújtásának határidejét, az oklevelek adományozásának
időpontját:
Adományo- Az oklevél adomárészesíthető Javaslatok
Oklevél meg- Oklevélben
benyújtászó- nyozásának időszemélyek, civil szerve- sának ha- zásról
nevezése
ló
döntés
zetek, intézmények köre
pontja
tárideje
időpontja
„Gyomaendrőd A közbiztonság védelmében
A Magyar Rendőrség
Város Bizközreműködő
személyek,
2009.
2009.
Napján 2009. április
tonságáért” szervezetek (rendőrség, pol- március 02. március 26. 30.-i
Képviselő-testükitüntető
gárőrség,
tűzoltóság)
leti ülés
oklevél

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

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
VÉRADÁST szervez Gyomaendrődön.
Egy-egy véradás alkalmával nem csak másokon,
hanem saját magunkon is segíthetünk. Kutatások
szerint a véradás által erősödik immunrendszerünk, valamint önkontrollt is jelent számunkra.
Most a téli megbetegedések, gyakoribb balesetek miatt még nagyobb szükség van az Önök
segítségnyújtására.
Egy véradás alkalmával három életet menthet
meg, és ehhez annyi szükséges, hogy eljöjjön
2009. február 16-án /hétfő/ az Endrődi
Közösségi Házba 8.00 – 11.00 óra között.
(Véradók felvétele:10.30-ig!)
Személyi igazolványát és TAJ-kártyáját
feltétlenül hozza magával!
Köszönettel: a MVK Területi Szervezete

Ingyenes munkavédelmi
tanácsadó szolgálat
Ingyenes munkavédelmi tanácsadó szolgálat
kezdte meg működését, amely tájékoztatást nyújt
a munkavédelemmel kapcsolatos jogosultságokról és kötelezettségekről a munkáltatók, a
munkavállalók, az érdekképviseleti szervek és
minden, a munkavédelem kérdései iránt érdeklődő számára.
A segítő jellegű, tájékoztató, tanácsadó, felvilágosító tevékenységet Békés megyében Vízhányó László munkavédelmi tanácsadó felügyelő
látja el.
Helyszín: 5600 Békéscsaba, Haán L. u. 3.
Ügyfélfogadás: minden héten kedden és csütörtökön 9-tól 14 óráig.
Telefon: 66/529-452, 30/817-55-12
E-mail: vizhanyol@ommf.gov.hu

Köszönet az 1 százalékért

Köszönet az 1 százalékért

Köszönet az 1 százalékért

Az Élet Másokért Közhasznú Egyesület köszöni 2008. évben az felajánlott SZJA 1%-át,
ebből 19.335,-Ft gyűlt össze. Az
összeget a 2008. december 19-én
megrendezett karácsonyi adakozási ünnepség keretében átadott
ajándékcsomagok összeállítására
fordítottuk, ennek keretében 25
tartósan beteg gyermeket nevelő
család karácsonyát tettük szebbé
és boldogabbá.
Vaszkó Sándorné
elnök

A Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi
Egyesülete tisztelettel megköszöni 2007-évi SZJ adó 1%-át,
ez az összeg 245.560,-Ft volt.
Az így befolyt összeget mozgássérült sorstársaink érdekében
az alapszabályunkban rögzítetteknek megfelelően használtuk
fel.
A jövőben is számítunk az
Önök segítségére!
Adószámunk:
19057134-1-04

A Gyomaendrődi Városi
Sportegyesület köszöni mindazoknak, akik adójuk 1 % - ával
2008. évben is támogatták a
sportegyesületet. A kapott támogatás 61942.- Ft. Ezen összeget az
egyesület a működési költségére
fordította. Várjuk a 2009. évi
adójuk 1 %-át is. Adószámunk:
18370827-1-04.

Köszönet az 1 százalékért

Köszönet mindazoknak, akik
adójuk 1 %-át a Bónom-Zug Vizéért Egyesület javára ajánlották
fel. A felajánlott összeg 248.
570 Ft, amelyet őshonos halak
telepítésére használtunk fel.
Tisztelettel:
az egyesület vezetősége

Gyomaendrődi VSE elnöksége

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Gyomaendrőd
Közéletéért Egyesület. Engedély szám: 163/0613-1/2007; Felelős kiadó: Szabó Balázsné. Szerkesztő: Molnár Lajos. Grafika és nyomdai
előkészítés: Kürti Csaba, (70) 275-5673, www.agstudio.hu; Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon/fax: (66)
581-237, elektronikus levél: hirmondo@gyomaendrod.hu. Hirdetésszervezés: Molnár Lajos, telefon: (30) 561-47-71.Terjeszti: Fazekas
Jánosné vállalkozó, telefon: (30) 481-52-32.

Hirdetés

Nyílt árverés
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban
felsorolt tulajdonában lévő ingatlant meghirdeti értékesítésre
nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi
szám
1038/2

Terület nagysága (m2),
egyéb megjegyzés
3 725 m2 beépítetlen terület, belterület

Kikiáltási ár
(Ft)
372 000

Licitlépcső
(Ft)
1 000

1. Az árverés időpontja: 2009. február 27-én 10.00 óra.
2. A licitálandó ingatlanra – legkésőbb 2009. február 27-én 9.00-ig –
a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a polgármesteri hivatal pénztárába befizetni.
Az árveréssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni,
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386-122/136 mellék.

i

Körös Nyaralóházak
mobil: 06-30/742-11-66
web: www.korosnyaralohazak.hu
e-mail:info@korosnyaralohazak.hu

