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közéleti havilap

Olcsóbb a helyieknek a Liget Fürdő

Elhunyt Kállai Ferenc

Új gazdaságpolitika a láthatáron

Jelentős változások történtek a fürdőben, a helyieknek olcsóbb a belépőjegy
és a különböző szolgáltatásokat is kedvezményesen

vehetik igénybe. A változásokról Vodova Jánossal, a
felügyelőbizottság elnökével beszélgettünk. Kérdésünkre elmondta, hogy új

gazdaságpolitokát szeretnének bevezetni.
(Folytatás a 2. oldalon)

Farkas Bertalan sem hagyhatta ki az Űrtábort
Az egyetlen magyar űrhajós volt az esemény sztárvendége

Július
4-től
10-ig
rendeztek
Űrtábort
Gyomaendrődön. Az eseményt nem hagyhatta ki
Farkas Bertalan, az első
és idáig egyetlen magyar,
aki az űrben járt.
(Folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Tóth Ferenc

A Nemzet Színésze 85 éves volt

85 éves korában, július
11-én elhunyt Kállai Ferenc,
a Nemzet Színésze, a Nemzeti Színház örökös tagja.
Kállai Ferenc minden

szerepében új arcát tudta
megmutatni a közönségnek,
a társadalom szegényebb rétegéből származó embereket
ugyanolyan hitelességgel

tudta ábrázolni, mint a
legelőkelőbb nemest.
(Folytatás a 2. oldalon)

Az államfő kitűzte az önkormányzati
választás időpontját
Október 3-ra, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és a
polgármesterek általános
választásának időpontját
július 15-én hozott határozatában Sólyom László államfő. (Folyt. a 3. oldalon)

Zöld felületek,
kertek kaszálása,
gépi fűnyírása.
Fák gallyazása,
gallyaprítás egész évben,
akár éves szerződéssel is.
ZÖLDPARK Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Telefon: 20/27-88-176
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Olcsóbb a helyieknek a Liget Fürdő
Új gazdaságpolitika a láthatáron

Korábban már többször is
írtunk a gyomaendrődi fürdő
ügyéről. Július 1-től augusztus végéig a Liget Fürdő Kft.
ügyvezetői posztját Gurin
László a helyi Zöldpark Kft.
vezetője látja el, de pénzügyi
átutalásokat csak Vodova
János a felügyelőbizottság
elnökének a jóváhagyásával
végezhet, a létesítmény működését felügyeli még Vass
Ignác képviselő, a pénzügyi
bizottság elnöke. Az új stáb
első intézkedése az volt, hogy
a helyieknek olcsóbbá tették
a belépőjegyeket és a szolgáltatásokat.
A fürdő jelenlegi helyzetét Vodova Jánossal elemeztük.
- A gyomaendrődiek mintegy húsz százalékkal olcsóbban juthatnak be a strandra.
Többen a helyiek közül már
korábban is megfogalmazták ezen igényüket, látva
az országos tendenciát.
Meghallgatásra találtak a
kérések?
- Az árakat piaci megfontolásból csökkentettük, a
gyomaendrődieknek akartunk
egy még kedvezményesebb
lehetőséget adni, hiszen nem
túl magas a helyiek aránya
a fürdőben. A mai gazdasági helyzetben szerintünk
magasak voltak az árak, de
ha jobban megnézi az új táblázatot, akkor látja, hogy a

nagycsaládosok
30%-os
kedvezménnyel jöhetnek
be a strandra.
- Hogyan lesz kigazdálkodva a kedvezményre nyújtott
pénz?
- Feltett szándékunk egy teljesen új alapokra helyezett
gazdaságpolitikát elindítani,
erről a későbbiekben – várhatóan szeptemberben – az adott
ügyvezető és a tulajdonos,
vagyis az önkormányzat fog
dönteni.
- Hogyan zajlik most a munkamegosztás, hiszen tulajdonképpen Gurin László,
Vass Ignác és Ön felügyeli
a fürdőt.
- Gurin László munkáját Vass
Ignáccal közösen próbáljuk
segíteni. Természetesen a
képviselő úr (Vass Ignác
a gyomaendrődi fürdő korábbi igazgatója, jelenleg a
füzesgyarmati strand vezetője
– a szerkesztőség) a műszaki,
szakmai kérdésekben segít.
Én a többi területen próbálom
hasznosítani a tudásomat, de
hangsúlyoznom kell, hogy kötelességünk is volt elvállalni
a szerepet, mert mindenkinek

egy az érdeke, hogy a fürdő
működjön és jól működjön.
- Nem okozott gondot, hogy
a szezonkezdetkor volt a
váltás?
- Úgy gondolom, hogy a fürdőben most nyugalom van,
sok olyan változás történt a
kedvezményes belépőkön túl,
amire igény mutatkozott. Két
pénztár várja a fürdőbe látogatókat, a gyógyászat hoszszabbított nyitva tartással
szolgáltat, visszaállítottuk
a reggeli úszás lehetőségét
is, a felsorolt okok miatt
egyébként a fürdő munkatársai létszámban bővültek
is. Van munkánk, hiszen
sok dolgot kell helyretenni
a strand működésével kapcsolatban, megpróbáljuk ezeket
a problémákat súlyozni.
- Milyen a hangulat a fürdő
munkatársai körében?
- Úgy gondolom, hogy a hangulat pozitív irányba mozdult
el, hiszen mi is azt tartottuk a
legfontosabb feladatnak, hogy
leüljünk a strand dolgozóival
egy közös eszmecserére és a
szükséges szerződéseket is
megkötöttük mindenkivel.

A Nemzet Színésze 85 éves volt

Kállai Ferenc (Krampner
Ferenc) Gyomán született
1925. október 4-én. 1944ben végzett a Színművészeti
Akadémián, 1945-től a Belvárosi Színházban játszott,
1948-ban pedig a Nemzeti
Színházhoz került. 2000től a Pesti Magyar Színház
művésze, 1977-1990 között
a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára, 1987-től
egyetemi tanár. 1981-1990
között a Színházművészeti
Szövetség elnöke, 1985-1989
között országgyűlési képviselő, a kulturális bizottság
elnöke volt. 1945-ben vette
feleségül Csima Idát. Számtalan filmben, tévéjátékban
és színházi munkában láthattuk a művészt. Bacsó Péter A
tanú cimű filmjében Pelikán
gátőrt alakította feledhetetlenül, de játszott a korszak
máig emlékezetes filmjeiben
is, mint a 2X2 néha 5-ben,
a Hattyúdal-ban, a Beszélő
Köntös-ben, utolsó filmjét
2006-ban forgatta, a Rokonokban játszott. Színházi munkái szintén legendásak, a
Tartuffe-ben Orgont játszotta,
Goethe Faust-jában Mephisto
szerepét öltötte magára, természetesen a nagy magyar
klasszikus művek, mint Az
ember tragédiája, vagy a Bánk
bán szereposztásában is helyet kapott. Kállai Ferencet
pályája során számtalan díjjal
kitüntették. Kétszeres Jászai

Mari-díjas, Érdemes Művész.
A Kossuth-díjat 1973-ban kapta meg, 2000-ben a Nemzet
Színésze lett. Elnyerte a
Prima Primissima-díjat is,
Gyomaendrőd díszpolgárának
is vallhatta magát. Felesége,
rokonai, pályatársai, barátai
kísérték utolsó útjára Kállai
Ferencet július 23-án a Farkasréti temetőben. Almási Éva
és férje Balázsovits Lajos,
Garas Dezső, Avar István,
Szacsvay László, Sztankay
István, Alföldi Róbert, Tordy
Géza – csak egy pár nevet
említünk azok közül, akik
dolgoztak együtt Kállai
Ferenccel és utolsó útjára
kísérték a színművészt. A
gyomaendrődi származású színművésztől búcsút
vett a város polgármestere,
Várfi András. A személyes
élményekre támaszkodó elköszönésben helyett kapott
az a gondolat is, hogy nem
egyoldalú kapcsolat volt a város és a művész között. Természetes módon a település

büszke volt a színészre, aki
Gyomaendrőd díszpolgárának vallhatta magát, de Kállai
Ferenc is ragaszkodott szűkebb szülőföldjéhez, hiszen
bármikor hívták eleget tett a
kérésnek, sőt mikor pár évvel
ezelőtt árvíz veszélyeztette a
várost, jelentős pénzösszeggel
segítette a helyieket. Hegedűs
D. Géza a Magyar Színházi Társaság és a MASZK
Országos Színészegyesület
nevében, egyúttal barátként
osztotta meg gondolatait a
gyászolókkal. A II. világháborút követő magyar nyelvű
kultúra egyik legtündöklőbb
emberi és művészi teljesítményét fűzte Kállai Ferenc
nevéhez.
Pályatársai és a búcsúzók
leginkább a művész sokszínűségét, humanizmusát
emelték ki a gyászszertartáson. Mindenki egyetértett
abban is, hogy a XX. és a
XXI. század egyik legnagyobb színésze távozott.

Farkas Bertalan sem hagyhatta ki
az Űrtábort

Az egyetlen magyar űrhajós volt az esemény sztárvendége

Új képviselők a testületben?
Az őszi gyomaendrődi
önkormányzati választások
során a Fidesz, a KDNP-vel
és a gazdakörökkel közösen
a település mind a 8 egyéni
választókörzetében indít jelöltet. Illés János, Rácz Imre,
Lehoczkiné Tímár Irén és
Várfi András most is tagja
a képviselő-testületnek, rajtuk
kívül új jelöltek is indulnak
az október 3-i választáson,
Betkó József, Marton Dániel, Papp István és Fekécs
László is megméretteti magát.
Várfi András kérdésünkre elmondta, hogy a Fidesz szövetségeseivel jelölte a négy új
személyt. Hozzátette: megítélésem szerint a képviselői
munka, akkor hasznos, ha a
háttérből többen segítik ezt
a munkát. Az idén végre az
országgyűlési választásokon
egyértelművé vált a FideszKDNP többsége, a Fidesz
helyi szervezete aktívabb és
folyamatosan bővül. Egyéni képviselőként is indulok
csakúgy, mint négy évvel
ezelőtt, így kormánypárti
győzelem esetén a képviselő-testület 11 fős lesz. A
polgármester szerint reális az

Elhunyt Kállai Ferenc

a célkitűzés, hogy a FideszKDNP összes jelöltje bejut a
testületbe és célként is ez van
megfogalmazva. Várfi András
a fürdő kapcsán megjegyezte, hogy a képviselő-testület egyhangúlag támogatta,
azt az átmeneti megoldást,
hogy a fürdőt Gurin László
augusztus végéig vezesse.
Az eddigi tapasztalatok nagyon jók, hiszen a megbízott
ügyvezető, valamint Vodova

János és Vass Ignác remekül működnek együtt. Új
díjszabás lépett életbe, nőtt
a helyiek érdeklődése a fürdő
iránt és igaz, hogy az általam
megjelölt személy kilétét nem
ismerte a testület, de elfogadták, hogy szeptembertől
megvan a fürdő irányítására
alkalmas szakember – tette
hozzá a város vezetője.

Az Űrtábort szervező Magyar Asztronautikai Társaság
(MANT) változatos programmal várta azt a 39 fiatalt, akik
nyári kikapcsolódásként a
gyomaendrődi programot
választották. Az Űrtáborokat 1994 óta szervezik,
Veszprémtől Kecskemétig
hosszú az eseménynek helyet
adó települések névsora. Az
idei rendezvényre külföldről

is érkeztek diákok, Felvidék,
Kárpátalja is képviselte magát.
A középiskolások – minden
bizonnyal – legnagyobb élménye az lehetett, amikor Farkas
Bertalan is megjelent, az űrhajós a robotrepülőzés egyedülálló bemutatójára érkezett.
A tucatnyi előadás és az űrtevékenységgel kapcsolatos
ismeretek mellett jutott idő a
kikapcsolódásra is, a fiatalok

a városban is körülnéztek, az
Endrődi Tájház és a fürdő
is szerepelt a programban.
Természetesen a diákoknak
az egyhetes kaland végén
számot kellett adni a megszerzett tudásukról is, négy
csapatot verbuváltak, amiből
végül a Galilei csoport érte
el a legtöbb pontot.
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Az államfő kitűzte az
önkormányzati választás
időpontját
Október harmadikán újra voksolhatunk

Az alkotmány szerint a képviselő-testület tagjainak és a
polgármestereknek a választását (az időközi választás kivételével) az
előző általános választást követő negyedik év október hónapjában kell
megtartani. A választási eljárásról szóló törvény pedig megszabja,
hogy a választást legkésőbb 60 nappal a szavazás napja előtt kell
kitűznie a köztársasági elnöknek úgy, hogy a szavazás napja ne
essen nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve szerinti
munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő
napra.
Az őszi önkormányzati választás napján az eddigieknél kettővel
több, összesen 3.176 településen lesz voksolás, ugyanis a választással
két új település „születik”. A Zala megyei Tekenye és a GyőrMoson-Sopron megyei Mosonudvar községgé nyilvánításáról
szóló köztársasági elnöki határozatok a kihirdetésüket követő
(általános) önkormányzati választás napján lépnek hatályba.
Az önkormányzati választáson szavazati joga van minden,
Magyarországon lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és
uniós állampolgárnak. A települési önkormányzati választáson
szavazhatnak a menekült, bevándorolt, letelepedett státusúak
is, ha a településen lakóhelyet létesítettek. Az önkormányzati
választás egyfordulós, amely az ország település szerkezetéhez
igazodva településtípusonként más-más elemekből áll össze.
A 10.000 vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi
önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni
listás (korábban kislistásnak nevezett) választási rendszerben
választják meg, ahol a település egy választókerületet
alkot. A 10.000-nél több lakosú településen és a fővárosi
kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben - egyéni
választókerületben és kompenzációs listán - jutnak mandátumhoz.
A választópolgárok Budapest főváros közgyűlésének tagjait
fővárosi listán választják meg, ebben az esetben a főváros egy
választókerületet alkot. A megyei önkormányzati képviselőket
pedig megyei listán választják a választópolgárok, a választás
tekintetében minden megye egy választókerületet alkot, amelynek
nem része a megyei jogú város, valamint a főváros. A polgármestert
és a főpolgármestert a települések választópolgárai közvetlenül
választják, polgármester, főpolgármester az a jelölt lesz, aki a
legtöbb érvényes szavazatot kapta. (Forrás:MTI)

Rákóczi tábor: magyarok
barangolnak Magyaror- Megyei hírek
szágon
Sokan még nem jártak az anyaföldön

17. alkalommal indult
útjára a Rákóczi tábor, a
határon túli magyar fiatalok
két hét alatt bebarangolják
Magyarországot. Idén is
- csakúgy mint 2007 óta
mindig - Gyomaendrődön
startolt a program.
A Rákóczi Mozgótábor
1994-ben indult, a Kanadában létrehozott Rákóczi
Alapítvány irányítása és támogatása alatt. A táborban
minden évben mintegy 150
fiatal vehet részt, a határon
túli magyar diákok a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből,
a Délvidékről gyűlnek össze,
hogy tanuljanak egymástól,
előadásokat hallgassanak meg
a magyar nyelvről, történelemről, irodalomról, népi hagyományokról, építészetről és
a demokratikus intézmények
alapításáról. Varju László, a
Templárius Alapítvány segítőjeként vett részt az eseményen, kérdésünkre elmondta,
hogy a táborlakók két hét alatt
bebarangolják Magyarországot, jellemzően minden nap
más-más városban ébrednek,
keresztül-kasul bejárják az
anyaföldet, Sárospatak, Szeged, Sopron, Győr, Pécs is
szerepel az idei programban,
a végállomás pedig Budapest
lesz. A gyomaendrődi Bethlen
Iskola(a kollégiumban voltak

elszállásolva a táborlakók)
egyik ablakában kanadai
zászló jelezte, hogy a tengerentúlról is érkeztek az idei
eseményre. A fiatalok délutáni
programként csocsóztak, asztaliteniszeztek és ismerkedtek
egymással, hiszen, talán egy
életre szóló kaland kezdődött
számukra a június végén indult táborban. Az összefogás
erejét nem lehet nélkülözni, ha
a táborról van szó, a Sükösdről
érkezett Hornyák Józsefné
például 160 adag elemózsiás csomaggal segített. Csadi
Zoltán tíz évvel ezelőtt még
a tábor egyik lakója volt, ma
már a program egyik „motorja”. A fiatal színművész
kiemelte: az együtt eltöltött
idő változtat az emberen, bizonyítást nyer, hogy a határon
túli magyarság nincs egyedül.
Egy újfajta szemléletmódot is
megpróbálunk átadni a fiataloknak, miszerint tudással,
tehetséggel sok mindent el
lehet érni. Többen most járnak először Magyarországon,
azon túl, hogy megmutatjuk
nekik Magyarország szépségeit, előadásokra is invitáljuk
őket, ahol emberjogi kérdésekkel foglalkozunk, környezettudatos életmódra neveljük
őket, de sokat megtudhatnak
a történelemről is – mondta
kérdésünkre.

„Jó bőrben” voltak a szárnyasok

Békés megyében még ma
is több száz ember foglalkozik libatenyésztéssel, pedig
az ágazatra korántsem lehet azt mondani, hogy jelen
pillanatban a mezőgazdaság
„húzószekere” (vajon miért
hagyták cserben a gazdákat,
ki tehet róla?). Az egyik
gyomaendrődi vállalkozó
telephelyén jártunk, aki közel
három évtizede libatenyész-

tésből él, vagyis, ahogy fogalmaz: csak élnék, hiszen
közel 10 éve csak adósságokat
görgetek magam előtt. A média a mezőgazdaság kátyúba
ragadt szekerén sokat nem tud
mozdítani, ellenben leírhatja,
hogy mit látott és tapasztalt
a libatépésen. Merő véletlenségből nemcsak a szerkesztőségünk, hanem a Duna TV
stábja is a fosztásra voltak
kíváncsi. Nem csoda, nem is
olyan régen ült el a botrány,
a magyar lúdtépést támadta
a svéd agrárminiszter és állatvédők is. Utóbb kiderült,
hogy a hazai piac számára
próbáltak lehetetlen helyzetet teremteni – nem sikerült.
Szóval, a gyomaendrődi gazda
elmondta, hogy 4.400 libát
két nap alatt tépett meg 40
ember. A munkát egy nap
alatt is el lehetne végezni, de
most így alakult a helyzet –
tette hozzá. 75 forint plusz
áfát fizetek egy libáért, egy
„jókezű” napszámos, akár
százat is meg tud tépni egy
nap, egyébként jellemző, hogy

sokszor családok állnak össze
és így keresik meg a pénzt –
kaptunk egy kis bepillantást
a munkába. A tépők közben
jókedvűen beszélgettek, arra
azért megkértek, ha nem muszáj, ne nagyon fényképezzem
az arcukat. A mezőgazdasági
vállalkozó elárulta, hogy az
első tépésnél egy szárnyas, ha
már 10 dkg tollat ad, akkor az
jónak mondható. Kilónként
1200-1400 forintot adnak
a piacon nettóban a tollért.
Mindig ilyen rendben szokott
menni a tépés? – kérdeztük.
Szerencsére most jó brigádot
fogtam ki, de volt olyan eset,
amikor egy óra munka után
hazaküldtem a csapatot, olyan
borzasztó munkát végeztek
– válaszolt a mezőgazdasági
szakember, hozzátéve, hogy a
gazdától is nagyon sok minden függ, nevezetesen, nem
mindegy, milyen takarmányt
kap a liba a tépés előtt, hiszen,
ha nincs „jó bőrben”, akkor
a bőre bánja.

Farkas Zoltánt választotta
új elnökévé július 16-i soron
kívüli ülésén a Békés megyei
közgyűlés, ugyanis a testület
korábbi vezetője, Domokos
László az Állami Számvevőszék elnöki tisztségére történő
kinevezése miatt július 4-i
hatállyal lemondott képviselői
mandátumáról. Az új vezető, a
megyegyűlés eddigi alelnöke
az októberi önkormányzati
választásokig irányítja a testület munkáját.

Épül a
patológia
Közel 700 milliós beruházás keretében épül Gyulán
a Pándy Kálmán Kórház új
patológiai osztálya, amelyet
teljesen önerőből - hazai és
uniós források nélkül - valósít meg a fenntartó Békés
Megyei Önkormányzat. Idén
februárban kezdték meg a kivitelezést, amely várhatóan
augusztus végére fejeződhet
be. Magyarországon az elmúlt
ötven évben nem épült patológia, ezért a megyei önkormányzat és a Pándy Kálmán
Megyei Kórház közös és teljes
mértékben saját forrásokra
támaszkodó fejlesztése országos viszonylatban is egyedülálló.

Csíkország
festője a
Munkácsyban

A libatépésre a tévé is kíváncsi volt
Úgy tűnik, hogy a libatépés még mindig érdekes
lehet a média számára. Nem
volt összebeszélés, de egy
gyomaendrődi gazda telepén
szerkesztőségünk és a Duna
TV munkatársai egyszerre
voltak jelen.

Új elnök a
megye élén

Árvízi gyűjtés
Felsőzsolca lakóinak
Gyomaendrőd Város árvízi, lakossági gyűjtését
a Határ Győző Városi Könyvtár koordinálta
Ruhaneműk: ruházat, takarók, plédek, ágyneműk,
asztalneműk, több mázsányi
tisztasági - tisztálkodási szer
(mosópor, öblítő, hypó,stb)
mellett
lakás-felszerelési eszközök, berendezések,
valamint 2 db számítógép
gyűlt össze adományként. A
szintén több mázsa, jelentős
értékű tartósélelmiszerrel
(liszt, cukor, só, étolaj, kávék, teák, tésztafélék, rizs,
konzervek, zacskós levesek,
befőttek, savanyúság, lekvárok és ásványvíz) együtt, Kovács Péter magánvállalkozó
segítségével jutott el az árvíz sújtotta borsodi városba.
A pénzbeli támogatásokat a

gyomaendrődi takarékszövetkezetnél nyitott segélyszámláról a Felsőzsolcai
Polgármesteri Hivatal árvízi
számlájára utalták át.

A Csíkszeredához tartozó Csíkzsögöd művésze, a
2005-ben posztumusz Magyar Örökség-díjjal kitüntetett
Zsögödi Nagy Imre emlékkiállítását hozta el a Békés
Megyei Munkácsy Mihály
Múzeumba a Csíki Székely
Múzeum, a magyarországi
vándorkiállítás újabb állomásaként. A tárlaton közel
hatvan alkotás mutatja be az
erdélyi szellemiség következetes őrzőjének művészetét
és vele a ragaszkodást a szülőföldhöz.

Zúzós riffek?
Augusztus 22-én rendezik Békésen, azt az amatőr
rockzenekaroknak hirdetett
versenyt, ahová a szervezők a
megyei bandákat invitálják. A
szervezők kérik az együtteseket, hogy a jelentkezéssel egy
időben juttassák el hozzájuk
a bemutatkozó hanganyagokat is, ezek alapján dől el a
döntő résztvevőinek névsora.
Ezen felül egy pár mondatos
bemutatkozó leírást is kérnek a zenekarról július 31-ig.
Érdeklődni:Csökmei Gábornál, 06-30/347-7105).
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3 ezer forintból indult neki a 14 ezer
kilométernek
Bojtos István mozgássérültként kerekezi körbe az országot

Július 15-én Gyomaendrődre érkezett Bojtos
István, aki mozgássérültként
biciklizi
körbe
az
országot. Akciójával az
esélyegyenlőségre szeretné
felhívni a figyelmet.
Május végén indult el
a Magyarország összes
települését érintő túrájának
Bojtos István. Július 15-én
érkezett Gyomaendrődre,
majd másnap már Szarvas
felé vette az irányt. A hónap
közepéig egész pontosan
7246 kilométert kerekezett
le, szeptember végén érkezik
vissza
kiindulópontjára,
Zalaegerszegre. Az előzetes
tervek némileg felborultak,
hiszen a tervezett 16 ezer
kilométer helyett, több mint
20 ezret mutathat majd a
számláló. Kérdésünkre a
sportember elmondta, hogy
nem ez az első akciója,
amikor a mozgássérültek
esélyegyenlőségére szeretné
felhívni a figyelmet. Korábban
már görkorcsolyával is járta
az országot, pár évvel ezelőtt
– úgy, mint most – kerékpárra
pattant. A mostani túrán a
településeken lévő intézmények akadálymentesítését
„ellenőrzi”, mint mondja
az
önkormányzatoknál
és azok épületeinél nem
sok gondot lát, de főleg
a kistelepüléseken egyes
bankok, közintézmények
még nem tettek eleget a
törvényi
előírásoknak.
Bojtos István egyik napról
a másikra él, felkeresi az
önkormányzatokat,
és
ha segítséget nyújtanak,

azt örömmel elfogadja. A
mozgássérült sportembert
Gyomaendrődre érkezve
fogadta a város polgármestere,
szállással, étkezéssel járult
hozzá a település a nem
mindennapi teljesítményhez.
De nincs ez mindenhol így –
bosszankodott a kerekes, és
már sorolja is a településeket,
ahol az akciója nem talált
kedvező visszhangra, az egyik
éppen pár kilométerre van
Gyomaendrődtől. A naponta
50-60 kilométert kerékpározó
férfit jócskán érték kalandok
eddigi útja során, nem éppen
mindegyik szívderítő. Már
a zalaegerszegi indulásnál
is akadtak problémák, két
helyi vállalkozó megígérte
neki, hogy segíti a túrát,
azóta se hallott felőlük. A
májusi, júniusi viharok őt
is „megtalálták”, Sopronban
és Nógrád megyében járt
éppen akkor, de büszkén
meséli, hogy beállt az árvízi
védekezők közé dolgozni.

Máskor az alsónadrágjaimat,
zoknijaimat, pólóimat lopták
el, a defektjeimet már nem is
számolom – meséli nevetve.
Búcsúzásként még hozzáteszi:
most háromezer forint van a
zsebemben, ezzel indulok neki
a további 14 ezer kilométernek.
Alapvetően optimista vagyok,
de nem mindenhol találkozom
nyitott emberekkel, sokszor
megbámulnak, hogy színes
műlábam van. Csodabogárnak
tartanak, pedig egy „egyszerű
mozgássérült”
vagyok,
akinek
két-háromszor
annyit kell teljesítenie, hogy
felfigyeljenek rá, mint egy
ép embernek. Megadom még
a számlaszámom, ha már
4-5 ember tud 500 forinttal
segíteni, az nekem pár napra
elegendő, utána meg majd
meglátjuk…
Rajtunk nem múlik a segítség,
és Önön?
Számlaszám
11600006-0000000035194615

Ha megjön az ihlet

Diadalmaskodó dilettantizmus?
Így lehet megfialtatni 600 forintot!

Az ötöslottón a közelmúltban elvitt több mint
hárommilliárd forint mellett eltörpülhet az a 210
ezer, amit a közelmúltban
nyert Ugor Csaba az egyik
online fogadóirodánál,
úgy hogy 12 futballmérkőzés kimenetelére fogadott helyesen. De mint
tudjuk, aki a kicsit nem
becsüli…
A nemrég véget ért labdarúgó-világbajnokság
alatt nagyot kaszálhattak
a különböző online fogadóirodák. Lépten-nyomon
a hirdetéseikbe lehet botlani, de van, akit már nem

kell „behúzni a csőbe”.
Az egyik gyomaendrődi
olvasónk már legalább öt
éve játszik az interneten
keresztül. Ugor Csaba elmondása szerint nagyjából
eddig egálban van, ám május végén sikerült a mérlegen egy kicsit javítania.
600 forintos szelvényére
egészen pontosan 209.407
forintot fizetett az egyik
fogadóiroda. Nem rossz
summa, de hát ugye az
évek és a rutin. Volt már
egy komolyabb nyereménye, akkor egy ezresre
180 ezret kasszírozott. A
játékos kérdésünkre hoz-

záteszi, hogy havi szinten
körülbelül 4-5000 forinttal
„kínálja meg” Fortunát, a
világbajnokság alatt egy kicsit több pénzzel játszott, de
nyerő szelvénye nem volt,
ráadásul a titkos favoritjának számító Argentína is
kiesett. Amikor elkezdett
játszani nem nagyon értett a
focihoz, mint mondja, most
is vannak még hiányosságai,
de az európai bajnokságok
másod- és harmadosztályú
csapataival is képben van.
Az interjú után sem sikerült
eldönteni, hogy egy vérbeli
profiról, vagy egy szerencsés dilettánsról van szó.

Tudományos műhely Gyomaendrődön
Városunkban már több mint
tíz éves múltra tekint vissza
az Endrődi Tájház és a Debreceni Egyetem kapcsolata. A
Néprajzi Tanszék professzor
emeritusát Dr. Ujváry Zoltánt kérdezem arról, hogyan
kezdődött ez a gyümölcsöző
munkakapcsolat:
UZ: - Egyetemi oktatói
munkám során mindig felfigyeltem azokra tehetséges
hallgatókra, akik szülőhelyük
elhivatott emberei. Endrődre,
majd Gyomaendrődre kedves
tanítványom és tanár kollégám
Dr. Dénes Zoltán plébános,
egyetemi docens hívta fel a
figyelmemet. Sajátos kulturális kettőssége és gazdag
néphagyománya, mint kutatót
is érdekel. Az első hivatalos
látogatásom 2001-ben volt,
amikor Kunkovács László fotóművész kiállítását nyitottam
meg az Endrődi Tájházban.

Hamarosan tanítványom lett
Dr. Szonda István a tájház
vezetője, aki újra feltárta előttem Gyomaendrőd kulturális
értékeit.
- Miként vált Gyomaendrőd
tudományos konferenciák
színhelyévé?
UZ: -2004-ben elhatároztuk, hogy Gyomaendrődön
néprajzi konferenciát szervezünk. A konferencia fővédnökségét elvállalva a
tanszékünk szakmai segítségével elindult az a fajta
tudományszervezés, mely
eddig egyedülálló a dél-alföldi térségben. Az idén 7.
alkalommal megrendezett
konferenciasorozat az ország
jeles kutatóit vonultatta fel.
- Hogyan látja a város
fogadókészségét az Ön tudományszervező munkájában?
UZ: - Nagyszerű fogadta-

tásban volt részünk minden
alkalommal. A város vezetése
mindig támogatta rendezvényeinket, akár hallgatóink
szakmai gyakorlatában, akár
a konferenciák szervezésében
jelentős segítséget kaptunk.
Külön köszönetem fejezem ki
Várfi András polgármester úrnak, aki különleges figyelemmel fogad bennünket minden
alkalommal. A polgármester
úr nyitott nemcsak a tudomány, hanem a művészetek
felé is. Erről megbizonyosodva örömmel ajándékoztam
Gyomaendrődnek a Holló
László gyűjteményem jelentős
darabjait és támogattam az
idén harmadik alaklommal
megrendezett művésztelepet.
- Köszönöm az interjút. Jó
egészséget kívánva várjuk
szeretettel professzor urat
Gyomaendrődre!

Lehetőség a gyomaendrődi amatőr művészeknek
Gyomaendrődön
az
Endrődi Népházban indult
új kiállítás-sorozat, a szervezők alapgondolata szerint
a helyi amatőr művészeknek adnak teret a havonta
megújuló tárlatokkal.
Ungvölgyi János a kezdeményezést
felkaroló
Templárius Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte
házigazdaként az Endrődi
Népházban Fekécs Imrénét,
Erzsike nénit. Az amatőr művész festményeit, természetes
alapanyagokból készült asztali
díszeit láthatták az érdeklődők. Hozzá kell tenni, hogy a

•
•
•
•
•
•
•
•

paletta ennél is színesebb, hiszen versei, novellái is vannak
a nyugdíjas művésznek. Várfi
András, a város polgármestere
köszöntőjében kiemelte, hogy
az alkotások igazi értéket teremtenek a befogadónak, a
képek megszólítanak, egy
pillanatra kizökkentenek a
mindennapok szürkeségéből.
Pocsajiné Fábián Magdolna,
a Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesületének titkára
is részt vett az eseményen.
A szociológus elmondta,
hogy most találkozott először
Erzsike néni képeivel, de a
kreativitás, a színek szerete-

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
szolgáltatási ajánlata:
Épület (építés, felújítás, burkolatok cseréje)
Épületek hőszigetelése, tetőfedés cseréje
Térburkolatok, járdák, parkolók építése
Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése
Kerítésépítés, bontás
Betonszállítás (földnedves, mixer)
Hulladékszállítás
Munkagépek nappali és éjszakai őrzése, parkírozása
Tájékoztatás és ügyfélfogadás:
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel.: 66/386-269

te „süt” az alkotásokról. A
szakember örömének adott
hangot, hogy a művész ilyen
módon mondja el gondolatait
a világról, a képek árnyaltan,
érzékenyen jellemzik az alkotót körülvevő világot.
Fekécs Imréné szegény
pásztorcsaládba született,
a művészettel egy családi
tragédia után kezdett el foglalkozni. Azt mondja, ha megjön az ihlet, akkor nem tudja
abbahagyni a munkát, ám,
ha nincsen inspiráció, akkor
nem ül le a vászon elé.

Már adventoltak
A TÁMOP 3.1.4. pályázati projekt keretében a Kis
Bálint Általános Iskola és
Óvoda modern pedagógiai
módszertani elemeket is alkalmazott az idei tanévben.
Újszerű elemek voltak a tanév során szerveződő három
hetet meghaladó projektek
is, melyek az 5. a osztályban kerültek megvalósításra
Fekécs Éva és Hunya Jolán
kolléganők koordinálásával.
A második projekt „Advent”
címmel valósult meg. A projekt célja az adventi ünnepkör

jeles napjainak, szimbólumainak, valamint az ünnep
eredetének megismertetése
volt kooperatív munkával,
valamint a gyerekek közvetlen környezetüket(tanterem,
iskola közösségi terei) is dekorálták. Szintén a TÁMOP
3.1.4. pályázati projekt keretében lehetőség nyílt az
intézmény számára olyan
szakmai együttműködések
kialakítására, illetve szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek
az intézményi innováció

sikeres megvalósulásához,
illetve támogatják azt. Az
1-4. évfolyamon szervezett
témahetek eredményességét
támogató program megvalósítására, a mézeskalácssütésre az Endrődi Tájházban
került sor. A témahét célja
volt a különböző kézműves
technikák alkalmazása, a
természetes anyagok sokszínűségének megismertetése a
gyerekekkel, akik az ünnepekhez kötődően ajándékokat,
díszeket készítettek.

Gyomaszolg Kft. szolgáltatásai
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
A következő tanfolyam indul: augusztus 12., 17 óra
Endrődön: Endrődi Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth utca 18.

- Temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés
- Temetkezési kellékek értékesítése
Hétfő - péntek: 7 - 15 óráig
Telefon: 66/386-233
Ügyelet ideje alatt (hétvégén,
ünnepnapon, éjjel-nappal) hívható:
Gyomaszolg Kft.: 66/285-065
Csőke János:
30/630-8097
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Még jó, hogy bírták hanggal

A kamarakórus mozgalmas félévet tudhat maga mögött

Szent István Napi Program

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus mozgalmas félévet hagyott maga
mögött.
Alig múlt el a szokásos karácsonyi hangverseny, máris
készülhettek a Sváb bálra,
ahol évek óta színesítik az
est programját.
Február 23-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében
rendezett hangverseny következett, majd március 12-én a
kihelyezett megyegyűlésen
hallgathatták műsorukat a
jelenlévők.
Virágvasárnapján
az
endrődi Szent Imre templomban a virágvasárnapi
passióban működtek közre.
Május 9-én délelőtt a
Rózsahegyi napok és az
Endrődiek Baráti Köre által
szervezett ünnepségsorozat
vasárnapi miséjén énekelt a
kórus.
Közben nagy energiával
próbáltak két vidéki meghívásra. Az elsőre, a 21. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus
Fesztiválra május 14-15-16-án

2010. augusztus 20.
10:00 - Ünnepi szentmise a Szent Imre Katolikus Templomban
A misét tartja: Iványi László tb. kanonok
11:00 - Ünnepi megemlékezés
Helyszín: Gyomaendrőd, Hősök tere
Himnusz
Várfi Andás polgármester ünnepi beszéde
Műsor
Kenyérszentelés
Szózat
12:00 - Ünnepi testületi ülés
Díszpolgári Cím, Gyomaendrődért Emlékplakett adományozás
Helyszín: Gyomaendrőd, Déryné Művelődési Ház
18:00 - 20:00 - Esti térzene fúvószenekarok közreműködésével
Helyszín: Gyomaendrőd, Szabadság tér

Nagyot szólt a PartneRock
Egy hibája volt, hogy sokat kell várni a következőre

A nyár egyik legjobb buliját varázsolta Gyomaendrődre a
PartneRock. A háromnapos
fesztivál során egyebek mellett a Bikini, a Republic és az
Edda is fellépett a Bowling
Treff Söröző udvarán.
Évről-évre hagyomány
már, hogy a nyár közepén a
gyomaendrődi Bowling Treff
Söröző udvarán három napon
keresztül nyúzzák a gitárt,
verik a dobokat. Szerencsére
a hangoskodás ellen senkinek
sincs kifogása, sőt, tömegek
vesznek részt az eseményen.
Naná, nem sűrűn teszik
tiszteletüket, olyan bandák
a városban, mint a Bikini, a

Republic, a Hooligans, vagy
éppen az Edda. Németh Dezső, a program ötletgazdája
és az esemény helyszínét
biztosító étterem tulajdonosa
remek kapcsolatokat ápol a
különböző zenekarokkal és
fellépőkkel, például az idei
Republic 20. születésnapját
ünneplő budapesti koncerthez
is segítséget nyújtott. Cipőék,
csakúgy mint tavaly, most is
meghálálták a szívélyes fogadtatást és tömött sorok előtt
énekelték mára már klasszikus
dalaikat, de az új lemezről
is hallhattunk ízelítőt. Az
Edda frontembere szokásához híven ezer fokon égett,
Pataky Attila (ahogy mondani
szokták) szinte felszántotta
a színpadot. Tulajdonképpen Gyomaendrődön ez az
egyetlen, ilyen mennyiségű
és minőségű rockzenekarokat
felvonultató program, szóval
illik megbecsülni és várni
a következőt. Így csak egy
hibáról beszélhetünk, hogy
sokat kell még várni a jövő
évi rendezvényre.

Apróhirdetés
Tisztelt Szülők! Augusztusban előkészítő, ismétlő,
gyakorló, fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó,
pótvizsgára, középiskolai
felvételire felkészítő foglalkozások indulnak általános
iskolásoknak

(1.-8. osztály). A foglalkozások heti száma 1-2.
A napi felszerelés ingyen
biztosított. Minden dikáot
szeretettel várok! Az Ön
gyermekéért dolgozom!
Érd.: 0630/856-32-18
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Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
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PAPÍRDOBOZ
Stancés szitaforma,
szitázás

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

www.rozakft.hu

Csoportkép a kórus tagjairól
(elöl Várfi András és Gémesi György)

került sor. Az énekegyüttesek
és énekkarok három napon
keresztül több miskolci helyszínen léptek fel. Különleges
színfoltja volt a rendezvénynek a szerb kórus és az olasz
Voceversa Énekegyüttes. A
gyomaendrődiek 16-án vasárnap délelőtt a diósgyőri
Szent Imre templomban a Diósgyőri Vasas Kórussal és a
Fazekas Gyermekkarral egy
összeállításban énekelhettek.
Erre a találkozóra a Nemzeti
Civil Alap pályázatán nyert
pénzből jutottak el.
Hazatérve a május végi Hősök Napjára, s a július eleji
dévaványai kórustalálkozóra
készültek.
Május 30-án a Hősök Napján tudták meg, hogy Várfi
András polgármester a Szent
Imre templombeli produkciói
hatására meghívta a kórust
Gödöllőre, hogy énekeljenek
a Szentháromság templomban.
Június 19-én este Várfi
András vendégei voltunk,
amit egy rögtönzött minihangverseny követett. Este
a Múzeumok Éjszakája programjaként a Grassalkovichkastély rendezvényein vettek
részt a kóristák: séta a parkban, színvonalas hangversenyek az udvaron.
Másnap egy misekoncert
következett, később a kórus
az egyetem főépületével ismerkedhetett meg. Amerigo
Tot monumentális domborműve, A mag apoteózisa

mindenkit elbűvölt. Ebédre
az endrődi származású dr.
Gyuricza Csaba egyetemi
docens vendége volt a társaság
a gödöllői egyetem mezőgazdasági tangazdaságában, az
ebéd viszonzása verssel és
énekléssel történt. Délután az
együttes egyik tagja, Pepelán
Ferenc jóvoltából a premontrei
rend kis templomába tettek
látogatást a kóristák, akik
köszönik Gyomaendrőd polgármesterének a felejthetetlen
perceket.
Július 2-án a dévaványai
református
templomban
került sor az I. Dévaványai
Kórustalálkozóra, ahol a Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Kórusa, a békéscsabai Trefort
Ágoston Fiúkórus és a helybeli Vox Humana Vegyeskar
mellett mutatkozhattak be a
gyomaendrődiek. Utolsó műsorszámként a négy énekkar
közösen énekelte el Bárdos
Lajos Tábortűznél című művét.
A hangverseny után a kórusok meghívást kaptak egy
vacsorára, s itt lehetőség nyílt
ismerkedésre, beszélgetésre,
a kapcsolatok építésére.
A kamarakórus sikereinek
egyik letéteményese Gecseiné
Sárhegyi Nóra, a karnagy idejének és energiájának nagy
részét az együttesre fordította,
mint az írásból kiderül, nem
eredménytelenül.
OL-GI

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
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Central European Tour: cseh győzelem
a Gyomaendrőd GP-n
Eső és kánikula tarkította a versenyt

Kétkerekűek
vették
hatalmukba július 22-én
Gyomaendrőd utcáit. A
Central European Tour
keretén belül került megrendezésre a Gyomaendrőd
Grand Prix.

Csütörtök délután indult
Békésről útjára a Central
European Tour első etapja,
a magyarok mellett kelet- és
nyugat-európai résztvevőkkel. A versenyen az időjárás
mindkét arcát megmutatta,
hiszen amíg Mezőberényben
„leszakadt az ég”, addig
Gyomaendrődön kánikula
fogadta a kerekeseket. A
Gyomaendrőd Grand Prix
versenyzői Dévaványa érintésével tértek vissza a városba,
ahol az utolsó köreiket teljesítették. A szoros befutónál
cseh győzelem született, a
pályakerékpárosként világbajnok Alois Kankovski
haladt át elsőként a célvonalon. Legjobb magyarként

Lovassy Krisztián szerepelt,
aki a nyolcadik helyen végzett.
Kesjár Attila, a Békés Megyei
Kerékpáros Szövetség elnöke
kérdésünkre elmondta, hogy
nem volt tudatos döntés az,
hogy a Central European
Tour és a Tour De France egy
időben került megrendezésre,
de így a Szlovákiát is érintő
verseny még jobban a fókuszba kerülhet, hiszen ilyenkor
mindenki a kerékpársportról
beszél. A sportember hozzátette, hogy Ivanics Gergelyt
szívesen látta volna az első
háromban, de a sprinter defektek és bukások miatt nem
állhatott a dobogóra, de így is
a főmezőnnyel ért célba.

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz,
hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liszkainé Nagy
Mária osztályvezető nyújt, a 06-20/800-7250 -os telefonszámon vagy a
www.gyomaendrod.hu honlapon megtekintheti a részletes pályázati kiírást.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt
a csejti emlékmû állításának ötödik évfordulója alkalmából.
Találkozó
2010. augusztus 14-én (szombaton), 10.00-11.00 óra között
a Nagylaposi Birka Csárdánál.
Varga Istvánné, Földvári Krisztina 06-66/285-427
Varjúné Ambrózi Jozefa 06-70/511-5420

műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati fejlesztések, beruházások előkészítése, a kivitelezések figyelemmel kísérése, ellenőrzése. Részt vesz a pályázatok készítésében, közbeszerzési
eljárásokban. Összefogja az útépítéssel, útkezeléssel, nyilvántartással kapcsolatos
feladatokat. Feladata az ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos munkák szervezése,
az ivóvíz szolgáltatással valamint a közvilágítással kapcsolatos ügyintézés.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liszkainé Nagy Mária osztályvezető nyújt, a 06-20/800-7250 -es telefonszámon, valamint a
www.gyomaendrod.hu oldalon.

Akadálymentesített Önkormányzat
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata pályázatot
nyújtott be a Dél-alföldi
Operatív Program pályázati
felhívásai között meghirdetett
DAOP-2009-4.3.1 kódszámú
Akadálymentesítés
támogatása,
Egyenlő
esélyű
hozzáférés
a
közszolgáltatásokhoz
c.
pályázati felhívás alapján
Gyomaendrőd
Város
Polgármesteri Hivatalának
komplex akadálymentesítése

érdekében.
Önkormányzatunk
a
kedvező döntésről szóló
értesítést 2010 januárjában
vehette kézbe, mely szerint a
bruttó 13 157 000 Ft összegű
beruházást az Európai Unió
11 841 300 Ft-tal támogatja.
A fennmaradó összeget, a
beruházás összköltségének
10%-át
Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a
2010. évi költségvetéséből
biztosítja. A támogatási

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

szerződés megkötése és a
közbeszerzési eljárás után
megkezdődtek a kivitelezési
munkálatok. Az Európai Unió
által támogatott beruházás
megvalósítása után bárki,
köztük a fogyatékossággal
élő személyek számára
is biztosított lesz a
közszolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés.

A Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület
atlétika eredményei a 2009 - 2010 - es tanévben
Az elmúlt tanévben folytatva hagyományainkat, ismét
kiváló eredményeket értek
el atlétáink országos és nemzetközi szinten egyaránt!
Legeredményesebb atlétánk Szeretõ József volt, aki
immár harmadszor képviselte
a magyar színeket Varsóban, a
8 ország gyermekversenyén.
1000 méteren indulva a rangos mezõnyben a 3. helyezést
szerezte meg, csapatban a II.
helyezett magyar válogatott
tagja lett. Hazai szinten országos serdülõ bajnok lett 3000
méteren, csapattagként pedig
még további 3 alkalommal
állhatott a dobogó legfelsõ
fokán. Ezen kívül egyéniben
még 4 országos ezüstérmet
szerzett.
Szintén nemzetközi szinten bizonyítottak Debrecenben a következõ tanulóink:
Dudás Réka 60 méter gátfutás I. - , magasugrás II. hely,
illetve Nagy Csilla 600 méter
II. hely.
A különbözõ jellegû versenyeken a következõ tanulóink
büszkélkedhettek országos
bajnoki címekkel és további

dobogós helyezésekkel: Tóth
László, Szeles Szilárd, Szeretõ
József, Szabó László, Lakatos
Béla, Dudás Réka.
Összeségében:
Nemzetközi
versenyeken:
1 arany-, 3 ezüst-, 1 bronz,
Országos szakosztályversenyeken: 6 arany-, 9 ezüst-,
1 bronz;
Országos diákolimpián: 1 ezüst;
Országos minõsítõ versenyeken: 7 arany-, 8 ezüst-, 8
bronz-, 8 különdíj;
Regionális versenyeken:
9 arany-, 4 ezüst-, 1 bronz;
Megyei diákolimpiákon:
6 arany-, 4 ezüst-, 3 bronz;
Megyei
szakosztályversenyeken: 56 arany-, 43 ezüst-,
43 bronz;
Körzeti diákolimpiákon:
24 arany-, 22 ezüst 15 bronz
Összesítettben: 278 érem:
108 arany-, 95 ezüst-, 75
bronzérem és 8 különdíjat
szereztünk.
Vaszkán Gábor testnevelõ
tanár, atlétika szakedzõ

Vaszkán Gábor, Szerető József

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Kiadja: Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény.
Engedély szám: 163/0613-1/2007;
Felelős kiadó: dr. Szonda István. Szerkesztő: Varjú Zoltán (30) 349-63-66
Grafika és nyomdai előkészítés: Turna Lajos - Határ Győző Városi Könyvtár;
Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon/fax: (66) 581-237,
E-mail: hirmondo@gyomaendrod.hu;
Terjeszti: Fazekas Jánosné vállalkozó, telefon: (30) 481-52-32.
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A FIDESZ-KDNP által támogatott képviselőjelöltek az önkormányzati választáson
Rácz Imre (5. sz. választókerület)
Betkó József (1. sz. választókerület)
1963-ban születtem. A rendszerváltás előtt meliorációs ágazatvezetőként dolgoztam. Mezőgazdasági főiskolai diplomával
rendelkezem. Gyomaendrőd
külterületén élek több mint két
évtizede. Gátőrként dolgozom.
4 éve tevékenykedem a FIDESZ
munkás és alkalmazotti tagozatában. Az árvizek, közmunkaprogramok, és a mindennapok
alatt megismert emberi sorsok
megmutatták, hogy menyire
fontos a FIDESZ munkahely
teremtési programja. Ne segélyből, alkalmi munkából, vagy
olyan vállalkozásoknál végzett
munkából keljen tengődni, ahol
a munkabér kifizetése bizonyta-

lan. Méltó megélhetést biztosító
munkahelyekre van szükség. A
fiatalok elvándorlását is, ez tudja
csak megállítani.
Több gyomaendrődi tájvédelmi és környezetvédelmi
egyesületben vállaltam aktív
szerepet. Meggyőződésem,
hogy természeti adottságaink
továbbra is kihasználatlanok.
A Hármas-Körös, és holtágai
turisztikai vonzásának növelésében, komoly tartalékaink
vannak. A város környezetvédelmének további javítása, valamennyi Gyomaendrődön élő
ember életminőségében pozitív
változást fog hozni.
Most érkezett el a lehetőség,

hogy városunkban is egy erős,
kormánypárti többségű képviselőtestület alakuljon, Várfi András
vezetésével. Ezért kérem Önöket,
tiszteljék meg szavazataikkal a
FIDESZ – KDNP jelöltjeit.

Illés János (2. sz. választókerület)
Illés János vagyok, a
gyomaendrődi Hárs Hotel tulajdonosa. A könnyűiparban
szereztem diplomát és 1983.
óta vállalkozóként dolgozom.
Az elmúlt 27 év alatt tapasztaltam jót, rosszat egyaránt,
de biztosan állíthatom, hogy
a rendszerváltás óta a magyar
tulajdonú vállalkozásokra rossz
idők járnak. Egyre jobbat várunk
a gazdasági fellendüléstől, de
rá kell döbbennünk, hogy előbb
vagy utóbb, de a globalizálódó
nagytőke modernkori rabszolgái
leszünk.
A rendszerváltás nagy szabadságérzete és a szabad vállalkozást segítő banki hitelek mellé
megérkezett az árfolyamkockázat okozta veszteségek felhalmozódása, mind a lakossági,
mind a vállalkozói szférában.
A belső piac védelmére semmilyen intézkedést nem tett az

előző kormányzat. A vállalkozói
körök tulajdonai folyamatosan
átalakulóban vannak és a nyugati tőketulajdon került előtérbe.
A több pénz és a megélhetési
kényszer elvándoroltatja a munkaerőt a nyugati tőke kiszolgálására. Ez nem perspektíva! Ez
jövőkép?
Hol van a nemzeti értékek
megbecsülése, hol van az egészséges nacionalizmus az ország
versenyképességének érdekében?
Nem tudom, de azt tudom,
hogy szűkebb környezetemben, Gyomaendrődön a város
vezetőinek, a vállalkozókkal jó
problémamegoldó kapcsolatot
kell teremteni a város fejlődése
érdekében.
Hogy miért szeretnék a 2.
sz. választókörzet képviselője
lenni? Azért, mert magam mögött tudom vállalkozó társaim
biztatását, mert tudják, hogy

a demokrácia, az igazságosság megszállottja vagyok. A
FIDESZ-KDNP, a gazdakörök
támogatásával úgy gondolom,
hogy új színt tudunk vinni a
képviselőtestületbe.
Hiteles emberekre van
szükség, akik bírják a választók bizalmát. Megválasztásom
esetén nemcsak a körzet, de a
város érdekeit is méltón tudnám
képviselni.

Marton Dániel (3. sz. választókerület)
Székesfehérváron születtem,
majd a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Természetvédelmi mérnöki szakán szereztem
diplomát, továbbá gomba-szakellenőri végzettséget. Szakmai
gyakorlatomat a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóságnál
töltöttem, a diplomázás után pedig ugyanitt természetvédelmi
terület-felügyelői beosztásban
végeztem munkámat a HármasKörös duzzasztott szakaszán,
illetve Gyomaendrőd, Hunya,
Kondoros, Kardos, Csabacsüd és
Örménykút külterületein. Munkám során részletesen megismertem a Gyomaendrődöt is ölelő
védett folyószakaszt illetve az
egyes települések külterületeit.
Jelenleg a Szarvasi Arborétumban dolgozok intézeti mérnök-

ként, ahol többek között parkfenntartási-kertészeti munkák
irányításával, látogatói csoportok
vezetésével és az aktuális felújítási munkák koordinálásával
foglalkozom. 2010. márciusa
óta a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság tagja vagyok. Célom,
hogy Gyomaendrőd természeti
környezete nagyobb hangsúlyt
kapjon mind a fenntartás, mind
a környezeti nevelés szintjén.
Magánemberként már elkezdtem
ezt a munkát a túravezetésen keresztül, de az Ön bizalmával és a
majdani testület együttműködésével magasabb szinten tudnám
folytatni ezt a feladatot. Célom,
hogy a településen olyan döntések szülessenek, amelyek az
esztétikum mellett a funkciót is

előnyben részesítik a közterületek, parkok, játszóterek esetében.
Célom, hogy minden intézkedés
a helyben lakók javát szolgálja,
segítse az itt élni és dolgozni
akaró embereket.
Ehhez kérem most az Ön
segítségét az októberi választásokon.

Papp István (4. sz. választókerület)
Papp István vagyok. A
FIDESZ-KDNP és Gazdakörök támogatottságával indulok
a 4. számú választókerületben
képviselőjelöltként.
1959. 08. 10-én születtem
Kondoroson.
Gyermekkoromat Hunyán
töltöttem, általános iskolába
is ott jártam. Mezőgazdasági
gépszerelőként végeztem Gyulán, az iskolaévek után, első
munkás éveimet ott is éltem
meg. Majd később visszatértem
Hunyára, a TSZ-ben találtam
munkát. Katonai szolgálatom

után Gyomaendrődön kezdtem
dolgozni, a Győzelem Termelőszövetkezetben. Mindeközben
érettségit is tettem. A Termelőszövetkezet felszámolása után,
vállalkozásba kezdtem, azóta is
a saját gazdaságom fejlesztésével
foglalkozom. 2002 óta töltöm be
a gyomai Felsőrészi Olvasó- és
Gazdakör elnöki posztját.
Gyermekeim: István, Katalin,
Norbert
Unokáim: Máté és Péter
Bízom abban, hogy olyan
képviselő
testülete
lesz
Gyomaendrődnek, amely ki

tudja mozdítani a települést
a stagnálásból. Bízom Várfi
András polgármester úrban,
aki demokratikus módon vezeti a várost.

Középiskolámat a szegedi
Déri Miksa gépipari technikumban végeztem. Diplomámat a
mezőtúri Debreceni Agrártudományi Egyetem főiskolai karán
szereztem 1974-ben. 1974-1991
között a Mezőtúri Állami Gazdaság Gyomai Fatelepén dolgoztam, mint műszaki vezető.
Azóta mezőgazdasági családi
vállalkozóként tevékenykedek.
Eddig sem voltam és ezután sem
leszek egyetlen pártnak a tagja,
az önkormányzati választáson a
Fidesz-KDNP és a megyei gazdakör által támogatott, illetve
felkért képviselőjelöltként indulok. Több dolog motivál munkám
során: az elmúlt négy évben si-

került választókörzetemben kitűzött céljaimat részben elérni
és megvalósítani (megtörtént a
Selyem út meghosszabbítása,
valamint a Fő úttal való összekötés; a Sebes György út felújítása;
új gyalogos járdák készültek,
valamint a régiek felújítása is
valóra vált; a csapadékvíz elvezetésének és karbantartásának
a gondja is megoldódott). Az
Ipari Parkban létesült beruházások: Spitzmüller raklapüzem,
Skylotec ipari kötélgyártó, hamarosan elkezdi működését a
Megyeri tésztagyártó, az inkubátorház építése elkezdődött.
Külön öröm számomra, hogy
a Magtárlaposi úton megnyíl-

hatott a fogyatékosok nappali
klubja. Célom az infrastruktúra
további fejlesztése, környezetvédelem, útépítés, járdaépítés
további folytatása Kérek minden gyomaendrődi lakost, hogy
menjen el szavazni. A problémák
nem oldódnak meg maguktól,
ki kell építeni számukra a megoldás útját.

Fekécs László (6. sz. választókerület)
Fekécs László vagyok, 41
éves többdiplomás értelmiségi
Gyomaendrődi lakos. Családom
és jómagam több szállal kötődünk a településhez, ahol elődeim köztiszteletnek örvendtek. A
vidéken töltött tanulmányi évek
után visszatértem városunkba és
a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában kezdtem el dolgozni.
Kellő ismeretekkel és jártassággal rendelkezem a településszervezés és irányítás
szakterületein, jól ismerem a
közigazgatást. Tevékenységi jellegű kapcsolatokat alakítottam
ki a Kereskedelmi és Iparkamarával, az Agrárkamarával és
annak vezetésével. Miért akarok
a hatos választókörzet képviselője lenni és a városunkért
dolgozni?
Gyomaendrődnek, ugyanúgy,
mint az országnak radikális
változásokra van szüksége!

Fiatalos lendületre, szemléletváltásra van szükség, amely az
emberek hagyományos értékeire alapoz, de figyelembe veszi
az újat, a kor szellemiségét és
elvárásait. Gyakorlatilag munkahelyteremtésről, megélhetésről,
településfejlesztésről, utcáink
szépítésről, modern és vonzó
városkép kialakításáról szól a
programom, ahová a belföldi és
külföldi ember eljön, és szívesen visszatér. Választókörzetem
problémáira aktívan keresem a
megoldást, elődöm – Dr. Palya
József – munkásságát folytatom,
igyekezve a polgárok kéréseit
és elvárásait figyelembe venni,
a közpénzeket és pályázati forrásokat az emberek érdekeiben
felhasználni. Azt akarom elérni
képviselői munkámban, hogy
Gyomaendrőd lakossága büszke
lehessen arra, hogy a Körösök
Völgyében olyan természeti

adottságok között él, ahol a
rend és a tisztaság alapvető. A
lakosság a munkájából tisztességgel megéljen, itt alapítsanak a
fiatalok családot, gyermekeiket
azokra az értékekre neveljék,
amelyek őseinktől fogva csak
ránk jellemzők. Gyerekeink tanuljanak korszerű ismerteket,
nyelveket, és igazi Európai polgárként öregbítsék településünk
hírnevét.

Várfi András (7. sz. választókerület)
A felkérésnek eleget téve
ismételten
elvállaltam
a
polgármester jelöltséget. 2006
októberében bizalmat szavaztak
nekem, s azóta, mint a város
polgármestere, a képviselőtestülettel
együttműködve
azon tevékenykedem, hogy
Gyomaendrőd a fejlődés útján
haladjon. Mint a környezetét
kedvelő és védő ember
mindig is fontosnak tartottam
a holtágak rehabilitációját és
védelmét. Városvezetésem alatt
elkezdődött ezek kitisztítása,
megindultak a belvízvédelmi
programok és Gyomaendrőd
végre árvízvédelmi szempontból
is teljes mértékben védett.
Ha valaki turistaként érkezik
Gyomaendrődre,
egy
összeszedett szép várost látogat
meg, ahová érdemes visszatérni.
Amire
igazán
büszkék

lehetünk, hogy Gyomaendrőd
a testvérvárosaival együttesen a
„Nők a közéletben” Európai Uniós
projekt lebonyolításáért 2009-ben
elnyerte az Aranycsillag díjat,
melyet a városok delegációja
Brüsszelben vehetett át.
Továbbra is a városért akarok
tenni. Elképzeléseim között egy
nyitott, dinamikusan fejlődő város szerepel. Úgy érzem, hogy
a Változás már 2006-ban megkezdődött. Gyomaendrőd végre
a fejlődés útjára lépett. Legyen
2010-ben sikeres a folytatás. Polgármesterként arra törekszem,
hogy a lakosság mindszélesebb
bevonásával tervezzük, és alakítsuk Városunk jövőképét. A
jelöltséget a lakosság, a FIDESZ,
a KDNP és a Gazdakörök biztatására vállaltam el ismét.
Fideszes polgármesterként
fontosnak tartom, hogy ne

csak a szavazóim, hanem a
teljes Gyomaendrődi lakosság
érdekeit képviseljem! Eddigi
munkám során mindig figyeltem az emberekre. Én nem az a
polgármester vagyok, aki megáll
és csak kezet fog a város lakóival,
én meghallgatom és próbálok
megoldást találni a problémáikra. Gyomaendrődnek továbbra
is a lakosság igényei szerint,
a lakossággal együttműködve
kell fejlődnie.

Lehóczkiné Tímár Irén (8. sz. választókerület)
Endrődön
születtem,
Gyomaendrőd endrődi városrészen lakom férjemmel és
édesanyámmal. A Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános
Iskolában pedagógusként dolgozom. Munkaidőm egy részében fejlesztőpedagógusként
tevékenykedek, illetve tanítok
az intézmény eltérő tantervvel
oktató tagozatán, de ellátom az
iskolánkban a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat is.
A közélet munkáiból mindig
is szerettem részt vállalni, így
az elmúlt évek során voltam utcabizalmi a szennyvízhálózat és
csatornázási program megszervezésében, népesség számláló,
valamint az önkormányzati választásokon, több cikluson át,
dolgoztam választókerületem

bizottságában tagként és elnökként egyaránt. 2007. márciusa
óta képviselőként tevékenykedek, és havi rendszerességgel
tájékoztatom a tisztelt érdeklődő lakosokat az Önkormányzat
munkáiról a „Városunk” újság
hasábjain is. 2008 januárjában
felkértek a „Kincs az Életed”
Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának irányítására. Az
alapítványt fogyatékkal élő
emberek támogatására hozták
létre. A jelenlegi ciklusban is,
de megválasztásom esetén az
elkövetkező időben is legfőbb
hitvallásomnak tekintem a másokért való önzetlen feladatvállalást, a tiszta, őszinte beszédet,
a nehéz helyzetben lévő emberek
megértését, segítését, az idős,
kisnyugdíjas emberek gondjainak

felkarolását, a szebb, élhetőbb,
tisztább környezet kialakítását,
valamint szeretnék a városban
folyó oktatás, a fiatalok jövőképének javításán munkálkodni.
Törekedni szeretnék változatlanul az infrastruktúra további
fejlesztésének támogatására, s
arra, hogy városunkban egyenrangú polgárként lehessen élni
és dolgozni mindenkinek.
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KREATÍV KUCKÓ

NYÁRI TÜZIFA AKCIÓ!
TÖLGY, BÜKK

AKÁCFA

RÖNK: 1850Ft/q

RÖNK: 2100Ft/q

HASÍTOTT RÖNK: 1950Ft/q

HASÍTOTT RÖNK: 2200Ft/q

KUGLI: 1950Ft/q

KUGLI: 2200Ft/q

DARABOLT: 2100Ft/q

DARABOLT: 2400Ft/q

Gondold ki, készítsd el! Kézműves bolt és műhely
alapanyagok, kellékek ötletek
Termékeink széles választékával
segítjük ötletei megvalósításában
-

gyöngyékszerek készítése rendelésre és saját kezűleg is
mozaik készítés
szalvéta technika
lakásdekoráció
ajándék készítés kicsiknek és nagyoknak

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL ÉS PONTOS SÚLYMÉRÉSSEL ÁLLUNK KEDVES
VÁSÁRLÓINK RENDELKEZÉSÉRE.

Kreatív foglalkozásainkra várjuk az érdeklődőket.

FENYĝ, AKÁCFA, TÖLGY, BÜKK

Tel.: 70/230-1883

ILLETVE GYERTYÁN FīRÉSZÁRU!
PALLÓK, DESZKÁK, LÉCEK, GERENDÁK, OSZLOPOK,
SZėLėKARÓK NAGY VÁLASZTÉKA!

Color Shop
papír és írószer bolt

5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
Tel.: 66/284-552; 30/228-9344

EGYÉNI MÉRETRE VÁGÁS, TELJES KERESZTMETSZETI
MEGMUNKÁLÁS, GYALULÁS, MARÁS, BÉRVÁGÁS.

Papír, írószer, nyomtatványok, játékok, ajándéktárgyak.
ÉRDEKLÖDNI:
TURUL-FA
Cím: 5500 GyomaendrĘd,
GyomaendrĘ
r d, Ipartelepi út 1.
(A régi Tüzép, ill. a volt FATESCO területén)

TANSZERVÁSÁR
Beiskolázási és vásárlási utalványokat elfogadunk.

Szolgáltatásaink
- Egyedi naptár és pólók készítése fotóról
- Fénymásolás, iratfűzés
- Bélyegzőkészítés
- Filmkidolgozás

Tel.:
06 66 386 251
Mobil.: +36 30 481 77 61
+36 30 670 90 90
NYITVATARTÁS:
H-P.:8-17 SZ.:8-12 V.:Zárva

33. CIBERE
GYEREKNAP
a Besenyszegi Játszótéren
2010. augusztus 14. (szombat) 15 óra

Mobiltelefonok már elĘfizetéssel 690.-Ft-tól

Színpadi mĦsorok:
15 órától
LFT zenekar
15.30-tól
Hastánc
16 órától
Játék Ciberével a Bohóccal
16.30-tól
A Békécsabai KutyakiképzĘ Iskola bemutatója
17.30-tól
Tóth Vera koncertje
18.30-tól
Mazsorett (Színfolt Mazsorett Csoport)
19 órától
Operettek, sanzonok (Csillagpor MĦvészeti Egyesület)
(Megyesi Hajnalka, Kis Alexandra, Köleséri Dóra)

UTCABÁL a Repeta Rock Benddel

Kártyás csomaggal: 6.990.-Ft-tól
Korlátlan mobilinternet csomagok elĘfizetéssel már 1.990.-Ft-tól*

GyomaendrĘd, FĘ út 214.

SZTÁRVENDÉG:
17.30 ÓRÁTÓL

Tel:06-66-282-822; 06-30-349-1325
Nyitva
HétfĘ – péntek: 09 – 1730
Szombat: 09 – 12

TÓTH VERA
LÉGVÁR

TĥZOLTÓAUTÓ

LOVASKOCSIKÁZÁS
TOMBOLA

JÁTÉK

RENDėRAUTÓ

PÓNILOVAGLÁS
ÖRÖMTĥZ

