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közéleti havilap

Így szavazott Gyomaendrőd!

Kigyulladt a gyomaendrődi raklapgyár

Várfi András maradt a polgármester

Az október 3-i önkormányzati választás érvényes és
eredményes volt városunkban. A nyolc egyéni válasz-

tókerület mellett, hárman
listáról jutottak be a képviselő-testületbe. A lakosság
további négy évre Várfi

Az égig értek a lángok

Andrásnak szavazott bizalmat a polgármesteri székben.
Folytatás a 2. oldalon

Bakondi György: a tűzoltóknak
ne kelljen másodállást vállalni!
Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság(OKF) vezetője is
részt vett azon a gyomaendrődi
ünnepségen, ahol a magyar
tűzoltóság jelentős személyiségeit ábrázoló szobrokat helyeztek el a helyi lánglovagok

székhelyén. Az OKF vezetője
szerint a korábban megkezdett
rendszerüket szétrombolták
(Bakondi szavainak különös
nyomatékot adott a későbbi
vörösiszap-katasztrófa és a
helyi raklapgyár-tűz).
Folytatás a 3. oldalon

Több tízméteres lángok
fogadták a Gyomaendrődi
Hírmondó tudósítóját, mikor
október 13-án este fél hét körül

megérkezett a Gyomaendrődi
Ipari Parkban lévő raklapgyárhoz. A tűz által okozott kár
több tízmillió forint is lehet.

Az eset körülményeit a szarvasi tűzoltóság vizsgálja.
Folytatás a 2. oldalon

Lovas Kiss Antal: nem csak a
fővárosban zajlott a forradalom
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 54., illetve a
Magyar Köztársaság kikiáltásának 21. évfordulója alkalmából tartott ünnepi műsort
Gyomaendrődön a hősök
emlékére állított kopjafánál
rendezték.

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

Dr. Lovas Kiss Antal elmondta, ma már a világtörténelem része az 54 évvel
ezelőtti forradalom, ami
egyfajta igazodási pontként
is szolgál a jelenlegi nemzedéknek.
Folytatás a 3. oldalon
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Így szavazott Gyomaendrőd!
Várfi András maradt a polgármester

Gyomaendrődön négy
polgármesterjelölt indult az
önkormányzati választásokon.
A 41,34 százalékos részvétel
mellett lezajlott voksoláson
Várfi András(Fidesz-KDNP)
kapta a legtöbb szavazatot(1776). A második helyen
a korábban már a várost irányító Dr. Dávid Imre végzett,
őt 1631-en támogatták. Dr.
Busai György 1181, míg Dezső
Zoltán 248 szavazatot kapott.
Az 1. egyéni választókerületben Betkó József(FideszKDNP) végzett az élen. A
kettes evk-ban a polgármesteri
székért is induló, Dr. Busai
György(független) nyert. A
hármasban a Fidesz-KDNP által támogatott Marton Dániel
lett a befutó. A négyesben a
Körösök Vidékéért Egyesület tagja, Béres János végzett
az első helyen. Az 5. evk-t
Toldi Balázs(Körösök Vidékéért Egyesület) nyerte. A
hatodikban Dr. Farkasinszky
Erzsébet(Körösök Vidékéért
Egyesület), a hetedikben
Poharelec László(Körösök
Vidékéért Egyesület) kapta
a legtöbb szavazatot, a 8.
evk-ban Lehóczkiné Timár
Irén(FIDESZ-KDNP) nyert. A
kompenzációs listáról hárman
jutottak be a képviselő-testületbe: Iványi Lajosné(FideszKDNP), Arnóczi István

János(Jobbik) és Márjalaki
József(Körösök Vidékéért
Egyesület). A várost 2014ig továbbra is Várfi András
irányíthatja, aki az október
14-én tartott alakuló ülésen
polgármesteri beszédében
elmondta, hogy nemcsak a
rá szavazókat akarja képviselni, hanem Gyomaendrőd
összes polgárát. A most induló ciklusban a már elkezdett
beruházások folytatását tűzte
ki célul, így az Ipari Parkot,
a szennyvíz-beruházást, valamint az egészségügy és az
oktatás további fejlesztését
favorizálja. Úgy fogalmazott, hogy egy stabil gazdasági alapokon nyugvó,
élhető, dinamikusan fejlődő kisvárost szeretne elérni
Gyomaendrődön. Kiemelte,
hogy a gyomai vasútállomáson
egy közlekedési csomópontot
lehetne létrehozni, ez az Európai Unió stratégiájával is

megegyezik, vagyis a környezetkímélő szállítási módokkal kapcsolatos. Az alakuló
ülésen az oktatási-kulturáliskisebbségi-esélyegyenlőségi
bizottság három tagját sikerült
megválasztani, Lehóczkiné
Tímár Irén vezetheti a bizottságot. Várfi András két
alpolgármestert jelölt, közülük Toldi Balázs kapta meg a
minősített többséget. Fekécs
Lászlót(Fidesz) külsős tagként jelölte a polgármester, a
12 tagú képviselő-testülettől
a titkos szavazáson öt igen
szavazatot kapott, így őt
nem választották meg. Véleményünk szerint ezzel az
alpolgármesteri kérdés nincsen még teljesen lezárva, hiszen a testület elfogadta Várfi
András kezdeményezését, miszerint két alpolgármesteri
pozíciót javasol (a november
4-i testületi ülés lapzártánk
után ért véget).

Kigyulladt a gyomaendrődi raklapgyár
Az égig értek a lángok

A helyszínen több tucat
tűzoltó próbálta megfékezni
a tüzet, a helyi tűzoltókon kívül Szarvasról, Szeghalomról,
Mezőtúrról, Békéscsabáról is
érkeztek lánglovagok. Az
egyik szemtanú kérdésünkre
elmondta, hogy korábban több
robbanást is hallott a raklapgyár égő raktárépületéből.
Információk szerint a robbanásveszélyes anyagokat,
gázpalackok, vegyszerek
többségét sikerült kimenteni az épületből. Megtudtuk,
hogy személyi sérülés nem
történt, a kár több tízmillió

forint lehet. Nagyné Paulik
Krisztina, a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta,
hogy szerda este fél tíz körül
sikerült megfékezni a lángokat. Korábbi értesülésünket
megerősítette, miszerint két
gázpalack robbant fel a katasztrófánál, négyet sikerült
kimenteni. A sajtószóvivő
hozzátette: október 14-én még
egyes fokozatú riasztás volt
érvényben, a gyomaendrődi
tűzoltók a csarnok elbontását
végezték. A tűz következtében
a raklapokkal teli épület teljes

terjedelmében égett, a nagy
hőterhelés miatt a tetőszerkezet megrogyott és teljesen
összeomlott. A tűzeset körülményeit a szarvasi tűzoltóság
vizsgálja –tette hozzá.

Robbanás az OTP-ben
A gyomaendrődi Szabadság téren lévő OTP-bankfiókot érte támadás szeptember
23-án, a rendőrségre hajnali három órakor érkezett a
bejelentés. A pénzintézet
előterében lévő automatát
robbantották be, a rendőrség
nem adott tájékoztatást arról,
hogy az ATM-ből vittek-e el
pénzt. Információnk szerint a
köztéren nem volt ipari kamera, de az OTP-bankfiók előterében lehetett. A rendőrség
folyamatos ellenőrzés alatt
tartotta a Gyomaendrődről
kivezető utakat. Úgy tudjuk,
hogy az esemény időpontjá-

ban egy román rendszámú
autó tartózkodott a közelben,
a Békés Megyei Rendőr-főka-

pitányság nem kommentálta
információnkat.

Dankó Béla átvette mandátumát
Mik lehetnek a régió kitörési pontjai?

Szarvason vehette át
Dankó Béla országgyűlési
mandátumát október 8-án.
A Békés megyei 5. számú
választókerületben a FideszKDNP jelöltje kapta a legtöbb szavazatot az időközi
választáson.
A Fidesz-KDNP Dankó
Bélát, az MSZP Földesi Zoltánt, a Jobbik Samu Tamás
Gergőt, az LMP pedig Fonád
Zoltánt indította. A szavazásra azért volt szükség, mert a
Békés megyei 5. számú választókerület áprilisban megválasztott egyéni képviselője
(Domokos László) később az
Állami Számvevőszék élére
került. Az ünnepélyes eskütételt követően Dankó Béla
elmondta, hogy nemcsak a
pártja szimpatizánsait, hanem
a választókerület összes polgárát szeretné képviselni az

Országgyűlésben. A térség
felzárkóztatását három pontban jelölte meg szerkesztőségünknek. A turizmus további
fejlesztését elkerülhetetlennek
tartja, a megújuló erőforrások
hasznosításában is potenciát lát, lásd szarvasi biogáz
üzem. – Lehet, hogy sokan
nem értenek velem egyet, de
én a mezőgazdaságban is látok
még kiaknázatlan területeket
– vázolta elképzeléseit a politikus. Dankó Bélát először
Babák Mihály köszöntötte,
a szarvasi polgármester azt
kívánta párttársának, hogy
Domokos László nyomdokaiba léphessen, akit négy
cikluson keresztül választottak meg a térségben. Az
időközi választáson szintén
induló Földesi Zoltán „útravalójában” azt tanácsolta az
országgyűlési képviselőnek,

hogy az uniós támogatással
megvalósuló pályázatokat
továbbra is folytassa. A szocialista politikus hozzátette:
a mi vidékünket a kettősség
jellemzi, egyrészt épült-szépült a térség, másrészt a jövedelmi viszonyokat tekintve az
országos átlag alatt vagyunk,
ráadásul, ha valaki elveszíti munkahelyét, akkor kevés
lehetősége van újat találni.
Ezen kellene változtatni! -véli.
Az eseményen Gyomaendrőd
is képviseltette magát, Várfi
András, dr. Csorba Csaba és
Megyeri László révén.

Értékelték a választást
A helyhatósági választás
eredményének értékelésére
kértük fel a gyomaendrődi
képviselő-testületbe bejutott pártokat és civil szervezetet.
Várfi András (FideszKDNP), polgármester: először
is szeretném megköszönni a
bizalmat a lakosságnak, hogy
tovább folytathatom az elmúlt
négy év munkáját, úgy tűnik,
értékelték azt a teljesítményt,
amit 2006 óta együtt elértünk, egyúttal tolmácsolom
a képviselő-testületbe bejutott fideszes képviselők köszönetét is. A polgármesterválasztással kapcsolatban el
kell mondanom, hogy ez az
egyetlen „sportág”, ahol csak
az első hely számít, a dobogós helyeket nem jegyzik.
A képviselő-testület túl van
az alakuló ülésen, történtek
egyeztetések a különböző bizottsági helyeket illetően is.
Kompromisszumkész, ugyanakkor nem megalkuvó ember
vagyok. Bízom benne, hogy
a város fejlődése érdekében
a testület együtt tud majd
dolgozni a ciklusban.

Csányi István, a Körösök
Vidékéért Egyesület elnöke:
csendesen, normális zajlott a
választásokat megelőző kampány, annak külön örülök,
hogy a szélsőséges megnyilvánulásoktól mentes volt. A polgármester-választás szerintem
megosztotta a voksolókat, ezt
mutatja a szavazatok aránya
is, mi mindenesetre tudomásul
vesszük az eredményt. Az
önkormányzati képviselőkkel
kapcsolatban elmondhatom,
hogy a legtöbb egyéni képviselőt a mi szervezetünk adja,
tehát sikeres volt a kampányunk. A jövőben egy olyan
egyetértést kell teremteni a
képviselők között, hogy az
a város érdekét szolgálja, az
önkormányzatnak a település
érdekét kell figyelembe venni.
Az egyesületnél elkezdtünk
egy fiatalítást, ami úgy tűnik,
hogy a választók számára is
szimpatikus volt. Toldi Balázs
személyében egy olyan alpolgármestere lett a városnak, aki
törekvéseivel sokat segíthet
Gyomaendrődnek. Úgy látom,
hogy más településeken, ha
fiatal vezetők vannak, akkor

ők sikeresen tudják megoldani
a feladatukat.
Arnóczi István János, a
Jobbik gyomaendrődi szervezetének elnöke: erre az
eredményre számítottunk
helyi szinten, vagyis, hogy
a kompenzációs listáról tud
bejutni egy jobbikos képviselő a testületbe. Őszintén
megmondom, országosan
jobb eredményt vártam. A
gyomaendrődi választással
kapcsolatban el kell mondanom, hogy nem ismert embereket, új arcokat indítottunk,
nagyjából reálisnak tartom
az eredményt. Meglepett
a kormánypárt szerényebb
szereplése, a helyi civil öszszefogással egálban vannak a
testületben. Kőkemény egyezkedésekre lesz szükség, meg
kell találni a közös pontokat
az elképzelésekben. Azt még
hadd tegyem hozzá, hogy
helyi szinten nem pártokra,
szervezetekre voksolnak az
emberek, a választók saját
képviselőiket juttatják be a
testületbe, ennek megfelelően
fog a Jobbik politizálni az elkövetkezendő négy évben.

Felhívás íjászkodásra!
Azokat kívánom megszólítani, akiket a hagyományos /tradícionális/ íjászat, a magyar hagyományok őrzése, ill. ápolása,
gyarkolása érdekel. Tisztelettel gondol Őseleinkre és szándékában áll minél többet
megtudni a „honfoglalás” koráról és az azt
megelőző időkről.
Telefon: 06-20/278-81-76
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Bakondi György: a tűzoltóknak
ne kelljen másodállást vállalni!
A Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság elnöke, egyben a város
polgármestere, Várfi András
köszöntötte szeptember 24én az endrődi Hősök terén
összegyűlt helyi és megyei
tűzoltókat, valamint katasztrófa-elhárítási szakembereket.
Takács Árpád a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője tájékoztatást
adott a gyomaendrődi tűzoltóság eddigi eredményeiről és
a jövőbeli terveket is vázolta.
Bakondi György korábban, a
2000-es évek elején is vezette
már az OKF-et, akkor 2001.
szeptember 11-én az eddigi
legnagyobb terrortámadás
érte az Egyesült Államokat, a
Világkereskedelmi Központ
túlélőinek mentése során több
száz tűzoltó vesztette életét.
Ennek kapcsán a főigazgató
megjegyezte: többen kérdezték már tőlem, hasonló esetben én beküldtem volna-e a

tűzoltókat. Nem kellett volna
küldeni őket, rég bent lettek
volna már maguktól, mert ez
a hivatásuk, hogy emberi életeket mentsenek, ennek során
a legdrágábbat, a saját életüket is feláldozzák, ők a mindennapi hősök - mondta. Az
OKF vezetője a helyi önkéntes
tűzoltók kapcsán kiemelte,
mennyire fontos, hogy az események közelében legyen a
székhelyük, rendelkezzenek
azzal a tudással és technikai
eszközökkel, ami a sikeres
beavatkozáshoz szükséges.
Hozzátette: el kell érni, hogy
a tűzoltóknak ne kelljen másod-, harmadállást vállalni
a megélhetésük érdekében.
Szerkesztőségünknek nyilatkozva kiemelte, hogy az
utóbbi 6-8 évben a korábban
általuk elkezdett rendszert
szétrombolták, amit most újjá
kell építeni. A Központi Tűzoltókar előadása mellett vonultak át az esemény vendégei

a szoboravatásra, ami a helyi
Polgármesteri Hivatal Kirendeltségén történt meg. Oláh
Mátyás László szobrászművész öt, a magyar tűzoltóság
szempontjából meghatározó
személyiség arcplasztikáját
készítette el, köztük Gróf
Széchenyi Ödönét, aki az
önkéntes tűzoltóság meghonosítása mellett tört lándzsát és
minden erejével az önkéntes
tűzoltótestület megszervezésén fáradozott.

Két villanybiciklist ütöttek el
egy nap alatt Gyomaendrődön
Két baleset is történt október 12-én Gyomaendrődön,
mindkét esetben elektromos
biciklivel közlekedőt ütöttek el.
Reggel nyolc órakor a Szabadság és a Selyem út sarkán
gázoltak el egy elektromos biciklivel közlekedőt, aki nyolc
napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett. A másik eset a
Hősök úton történt dél körül,
szintén egy elektromos biciklivel közlekedő középkorú
nőt ütött el egy személygépkocsi, a helyszínelés idején
teljes útzár volt érvényben.
A hölgyet mentő szállította
kórházba, nyolc napon belül

gyógyuló, könnyű sérüléseket
szenvedett - közölte Vargáné
Szombati Andrea, a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság

sajtószóvivője. A rendőrség
mindkét esetben vizsgálja a
baleset körülményeit – tette
hozzá.

A Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP
1.1.2) keretében zajló a „Decentralizált programok a
hátrányos helyzetűek foglalkoztatására” elnevezésű
európai uniós pályázaton
nyert pénzből a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ Gyomaendrődi kirendeltsége is részesült. A 180
Millió forintot meghaladó
összeg felhasználásával,
több mint 233 regisztrált
álláskeresőnek adtak esélyt
a foglalkoztatásra. Eredetileg
179 Fő volt a programba vonni
kívánt létszám.
A program ezen részét
is túlteljesítettük – tudtuk
meg Tímárné Buza Ilonától,
a Gyomaendrődi Kirendeltség vezetőjétől. A terveinkben
azt tűztük ki célul, hogy az
érintettek legalább 62 %-a
képzésben vegyen részt,
s 90 %-a sikeresen fejezze be a képzést, szerezzen
képzettséget, szakképesítést
valamint az ügyfelek 80%-a
sikeresen fejezze be a programot. Amikor elindítottuk a

programot figyelembe vettük a
munkáltatók igényeit. A képzéseink kialakításában is ez
a szempont vezérelt minket.
Ügyfeleink számára különféle
szolgáltatásokat és támogatásokat kínáltunk: pszichológiai
tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, motivációs tréningek, álláskeresési tanácsadás.
Az ügyfelekkel közösen, személyre szabottan alakítottuk
ki az egyéni programjukat. Az
új elem, a mentori segítségnyújtás által egy magasabb
szintű szolgáltatást tudtunk
biztosítani azoknak, akik
ebben a programban vettek
részt. A mentor az ügyfelek
képzésbe vonását, valamint
a képzés sikeres kimenetelét
segítette elő személyre szabott tanácsadással, mentálhigiénés gondozással, majd
minden szükséges esetben
az aktív, önálló állásfeltárásban is közreműködött. A
képzés idejére keresetpótló
juttatást adtunk. Az ügyfelek
többségének lehetősége volt

a képzést követően bérköltség
támogatással munkaviszonyt
létesíteni.
Az Európai Unió és a
TÁMOP 1.1.2 program segítségével eddig több mint
140 ügyfelet támogattunk a
képzettség megszerzésében
és 130 ügyfelet az elhelyezkedésben. Bár sokak esetében
a hatásvizsgálat még tart, de
akik elhelyezkedtek és azt
követően a 180. napon dolgoznak már közel 50 %-ot ér el,
a program II. szakasza 2011.
április végén zárul. A program
során az önkormányzatok,
civil szervezetek, a munkáltatók és az álláskeresők
aktív részvétele segítette a
megvalósítást.
Az eredmények eléréséhez
hozzájárult az is, hogy ez a
program új szolgáltatásokkal,
kedvező támogatási formákkal
segítette a hátrányos helyzetű
személyek foglalkoztatási esélyeinek megteremtését, képzési szintjének növelését.

Lovas Kiss Antal: nem csak a
fővárosban zajlott a forradalom
Ünnepi megemlékezés Gyomaendrődön

Valami megmozdult Gyomán
Nagy nap volt október 4-e

Nagy napra ébredtek
Gyomaendrődön október
4-én. Kiderült, hogy a helyiek kiket választottak meg az
önkormányzati voksoláson és
még egy fontos dolog történt
a város életében, valami megmozdult… „élet” költözött a
vasútállomáson lévő liftekbe.
A Mezőtúr-Gyomaendrőd
vasútvonal rekonstrukciós
munkái során már korábban

Európai Uniós program a
munkanélküliség kezelésére

új külsőt kapott a gyomai állomás. A várótermet a modern
technikai vívmányokkal szerelték fel, teljesen kicserélték
a nyílászárókat és a peron is
a kor követelményeinek megfelelő színvonalon várja az
utasokat. Egy apró bibi volt
a történetben, nevezetesen a
mozgássérülteknek készített
lift beüzemelése október elejéig váratott magára. A helyi

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

önkormányzathoz is sok panasz érkezett ezzel kapcsolatban, ők nem tehettek azon
kívül semmit, mint hogy a
kivitelező céget többször is
felkérték a szerkezet üzembe
helyezésére. A hosszú hónapokig nem működő lift október
elején mozgásba lendült, így
nyújtva nem kis segítséget az
arra rászorulóknak.

Lovas Kiss Antal beszédében hangsúlyozta, hogy a
rendszerváltozás óta sokféle
’56-ot ünnepeltek az emberek,
de gyakran külön-külön, a
szabadságharc a politika színterévé vált, ám úgy érzi, mára
kezd kialakulni egyfajta konszenzus. A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének
docense kiemelte: nemcsak
a fővárosban, hanem vidéken
is forradalom zajlott. Példaként, az akkor még gyomai és
endrődi eseményeket hozta
fel, ahol véres leszámolás nélkül sikerült átvenni a közösségeknek az önszabályozást.
A több mint fél évszázaddal
ezelőtti történések kapcsán
megemlítette, hogy a helyiek
nemzetőrséget állítottak fel a
közbiztonság megerősítésére,
a pártfunkcionáriusokat erőszak nélkül távolították el a

hatalomból. Az ünnepi műsort
a Kis Bálint Általános Iskola
és Óvoda diákjai színesítették előadásukkal, az esemény

végén a gyomaendrődi szervezetek, pártok, intézmények
képviselői helyezték el az
emlékezés koszorúit.

Köszönjük mindazoknak,
akik adójuk 1%-val a
Gyomaendrődi Mentőalapítványt
támogatta.
Adószám: 18379716-1-04

4

Közélet/Kultúra

Dávid István: egy baloldali párt létezik
Dávid Istvánt a Magyar Kommunista Párt
gyomaendrődi
elnökét
kerestük fel a napokban.
A politikus szerint ma Magyarországon csak egy baloldali párt létezik.
- Mi a véleménye az
országgyűlési választások óta eltelt időszakról?
- 2010 áprilisa óta megtudtuk,
mennyit érnek a tőkés pártok
ígéretei, addig vagyunk fontosak nekik, amíg a választás
tart, aztán azt csinálják, ami
nekik jó. Úgy tűnik a munkás,
a dolgozó ember érdeke csak
a mi számunkra fontos. bárki
ellenőrizhet bennünket. Mi
nem tűrjük a korrupciót, a
hatalmaskodást, a lopást, a
csalást. Az önkormányzatra
azért van szükség, hogy segítse az embereket, azt akarjuk,
hogy egyetlen önkormányzat
se packázhasson az emberekkel. A munkanélküliség

ma a legnagyobb probléma,
nem engedjük, hogy a kormány kétharmados babérjain ülhessen. Mi vagyunk az
egyetlen baloldali párt, amely
a szegények, a munkásember,
a kisnyugdíjasok és a nagycsaládosok érdekeit szolgálja.
- Békés megyében milyen az MKP helyzete?
- Alapszervezeteink, sejtjeink
vannak, a Munkáspárt nincs
leírva, bár a média nincs velünk. Nem értük el az 1 százalékot az országgyűlési választásokon, ezért nem kapunk
költségvetési támogatást. Mi
saját pénzünkből tartjuk fenn
a pártot, és ez nem kis dolog.
- A szélsőjobboldal nagyon
megerősödött az utóbbi időben, a szélsőbaloldalnak
miért nem volt erre esélye?
- A háborúhoz és a politikához is három dolog kell:
pénz, pénz, pénz. Ami nekünk nincs. A szélsőjobboldal

sem sokáig fog hangoskodni, huszonegynéhány éves
fiatalok követelőznek, akik
még semmit nem raktak le a
társadalom asztalára. Törnekzúznak, lásd a tévészékház
ostromát. Van néhány gondolatom a jelenlegi felsőoktatás színvonaláról is, ha
egy iparosnál nem tudja az
alapvető dolgokat a tanonc,
akkor nem sok esélye van
kiváló szakembernek lenni.
Márpedig ma a felsőoktatás
szerintem nagyon alul teljesít.
Több pénz kellene az oktatásra, egészségügyre is.

Daltól volt hangos a hivatal
Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára
az UNESCO október 1-jét
a Zene Világnapjának nyilvánította. Mindez 1975-ben
történt, azóta a világ minden
pontján ezen a napon különös
figyelmet szentelnek annak
a csodának, amit zenének
hívnak. A Polgármesteri
Hivatal nagyterme adott
otthont a Zene Világnapja
gyomaendrődi eseményének. A Városi Alapfokú
Művészeti Iskola tanárait,
valamint egykori diákjait és a
Gyomaendrődi Zenebarátok

Kamarakórusát hallgathatták
meg a jelenlévők. Akikből volt
jócskán, hiszen az előadásra

pótszékeket is kellett szerezni,
annyian voltak a teremben.

•
•
•
•
•
•
•
•

2010. szeptember 29-én,
Budapesten, a Vajdahunyad
várában adták át a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda
Százszorszép Óvodájának a
„Zöld Óvoda” címet, amelyet
Ágostonné Farkas Mária
igazgatónő és Cserenyecz
Éva intézményegység-vezető
vett át. Békés megyéből
mindössze három óvoda
jogosult három évig használni

ezt az elismerő címet. A
Százszorszép Óvoda a Nemzeti
Erőforrás Minisztériumtól
a
kisgyermekkori
környezeti nevelés terén
végzett
tevékenysége
elismeréseként kapta meg
a díjat. Az óvoda eddig is
felvállalta a környezettudatos
nevelést, és továbbra is ezen
értékrend alapján nevelik a
legkisebbeket.

A Bónomban barangoltak
A
Rózsakert
Idősek Otthonának lakói a
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Bt. jóvoltából egy csodálatos napot
tölthetett a Tüskevár Gyermektáborban, a Bónomzugban. - Délelőtt érkeztünk
24 vállalkozó kedvű lakónkkal. Kis pihenő, egy pohár
meleg tea után hozzáfogtunk
a főzéshez. Amíg főtt a csirkepörkölt sétáltunk, beszélgettünk, labdáztunk. Az idő
kegyes volt hozzánk, gyönyörűen sütött a nap. Nagyon jól éreztük magunkat
a csodaszép őszi színekben
pompázó holtág-parton, felejthetetlen
élményekkel
gazdagodtunk – tájékoztatta
szerkesztőségünket
az idősek otthona, akik ezúton szeretnének köszönetet
mondani a Gyomaendrődi
Idősekért
Alapítványnak

és a Hétszínvirág-Tüskevár
Bt-nek azért, hogy támogatásukkal létrejöhetett ez a
kirándulás, az Idősek hónap-

jában egy ilyen csodálatos
programmal kedveskedhettek a lakóknak.

Megújuló emlékhelyek Öregszőlőben

Konferencia a sikeresebb
iskolai karrierért
A Térségi Humánsegítő
Szolgálat a „Vackor-program” zárásaként konferenciát rendezett „A sikeresebb iskolai karrierért”
címmel a Katona József
Művelődési Házban 2010.
október 29-én. A 19 hónapos programot a Társadalmi Megújulás Operatív
Program támogatásával
valósították meg.
A rendezvényt Várfi
András polgármestere nyi-

Zöldben pompázik a Szivárvány

totta meg, majd Czikkely
Erika az intézmény vezetője bemutatta a „Vackor
programot”, ismertette az
elért eredményeket. Ezt követően Csepregi András a
Békés Megyei Tudásház
és Könyvtár vezetője tartott előadást a pedagógiai
szakszolgálatok aktuális feladatairól. A beilleszkedési
és magatartási nehézségek
kezeléséről Molnár Marianna a sárospataki Egységes

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

Pedagógiai Szakszolgálat
vezetője tartott előadást. A
szünetet követően Csepregi
András vezetésével fórum
kezdődött a résztvevő szakemberek között. A rendezvényen megjelent közel
100 szakember, nevelési
tanácsadókból, nevelésioktatási intézményekből,
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoktól érkezett
az eseményre.

Az öregszőlői városrész
élenjár a fogadalmi keresztek és iskolai emlékhelyek
felújításában, gondozásában.
A tanyai iskolák helyén kereszteket, emlékoszlopokat
állítottak, melyek hirdetik az
utókornak a letűnt tanyavilág
jelentőségét. Az egykori diákok, hívők és kultúremberek
munkálkodása eredményeként 2006-ban Polyákhalmon,
2007-ben a Décspáskumon,
2008-ban az Ugaron kerültek keresztek, emléktáblák
az egykori iskolák helyére.
A mozgalommá kiszélesedő
„emlékhely állító” lelkesedés
2009-ben az első szőlőskerti

iskola helyére állított keresztet, majd 2010. szeptember
25-én két felújított emlékhelylyel gazdagította Öregszőlőt.
Az egykori Csáki iskola előtt
felállított kereszt, melynek öntött vas feszületét a Szakálos
család ajánlotta fel-e nemes
célra, és a Szent Imre Iskola
előtt álló kereszt megújulva,
talapzatra helyezve jelzi az
utókor gondosságát. Köszönet
mindenkinek, akik segítették
ezen emlékhelyek megújulását, megóvását!
Szonda István

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 tanfolyam indulása: 2010. november 10. (szerda), 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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Kinyitotta kapuit az Őszi Tárlat
Szerencsés tizenhármas

A gyomaendrődi Városi
Képtárban október 8-ától
november 20-ig látható a
XIII. Őszi Tárlat.
Huszonhét kiállító, hatvanegy alkotása tekinthető
meg a XIII. Gyomaendrődi
Őszi Tárlaton. A megnyitón
Sass Ervin a számmisztikára
hagyatkozva szerencsésnek
nevezte azokat, akik láthatják a kiállítást. Az újságíró
hangsúlyozta, hogy Békés
megyében egyedülállónak
nevezhető a gyomaendrődi
tárlat, ami kimondottan a helyi
alkotókra épít, immár több
mint egy évtizede. Dr. Szonda
István, a Katona József Művelődési Központ igazgatója
a képtár őszi rendezvényével

kapcsolatban elmondta, hogy
az állandó kiállítások mellett,
talán ennek a tárlatnak van az

egyik legnagyobb szerepe a
helyi kulturális életben.

Tök jó buli a Margarétában
Az egészséges életmód
jegyében töltöttek el egy
vidám októberi délutánt a
Margaréta Óvodában a résztvevők. A Palinta Társulat
Zöldségcirkusz című zenés
műsorában a mai magyar költészet megzenésített verseivel
ismerkedhettek a gyermekek.
A program további részében
már a szülők is aktívan részt
vettek. A családi vetélkedőn
szülők és gyermekek közösen oldották meg a sportos,
játékos feladatokat. Az óvoda
dolgozói és a szülők tökből
készült ételekkel, italokkal
készültek a délutáni uzsonnára, ezzel is népszerűsítve
az egészséges táplálkozást.
A családi délután másik
eseménye a tökfaragás volt.
Ötletes és változatos töklámpások, tökfigurák készültek
a szülők és gyermekek közös

A Templárius alapítvány
évről-évre kedveskedik egyegy zenei élménnyel, nyári
orgonahengversennyel a
zenekedvelő gyomaendrődieknek. Az idei esztendőben
2010. szeptember 24-én,
pénteken este 5-órától
az Endrődi Katolikus
Templomban jótékonysági
hangverseny keretében a
világhírű szoprán, Sass Sylvia
kápráztatott el mindenkit
csodálatos és magával ragadó
hangjával. A művésznő az
előadás utáni rövid beszélgetés
keretében elmondta, hogy a
világ leghíresebb színpadjain
lépett már fel, így pl. a londoni
Covent Gardenben, a moszkvai
Bolsojban, a New York-i
Metropiltanban is. Ő maga
pedig nem Magyarországon
él, hanem Franciaország déli
részén. A művésznő elmondta,
hogy nem csak énekel, hanem
fest és grafikákat is készít.
A hangversenyen, orgonán
Teleki Miklós orgonaművész
kísérte, aki már nem először
járt a templomban, hiszen Pitti
Katalin kísérője is volt már
városunkban. Az Endrődi
templom orgonája régen szólt
ilyen szépen, mint ezen az
estén. Sass Sylvia többek
között Bach, Mendelssohn,
Hahn, Liszt Ferenc, Mascagni
műveiből énekelt. Richard

Strauss művével, a Zueignung
aratta a legnagyobb sikert a
szép létszámban összegyűlt
érdeklődők körében. A
közönség állva, vastapssal
köszönte meg a nem minden
napi zenei élményt. Többszöri
ráadás után a város nevében
Várfi András polgármester
virággal és Gyomaendrődről
készült
könyvekkel
kedveskedett a művészeknek.
A végén külön is sokan
gratuláltak az előadáshoz,
többek között Bezsán
Magdolna, aki Moldvából,
Magyarrekecsinből
volt

jelen a programon. A
szervezők
köszönetüket
szeretnék kifejezni azoknak,
akik elmentek a moldvai
csángóknak
rendezett
jótékonysági hangversenyre,
és azt összesen 64 ezer Ft
felajánlással segítették. - Ebből
a pénzből hittankönyveket és
tartósélelmiszert szeretnénk
vásárolni, végül, de nem
utolsósorban köszönetünket
szeretnénk kifejezni Várfi
András polgármester úrnak
a hangverseny fellépőinek
nyújtott anyagi támogatásért
– mondta Ungvölgyi János.

Első helyezés az Amerika napon
munkája által, de néhányan
egyéni munkával is készültek
a kiállításra. - A rendezvény
célja elsősorban az volt, hogy
lehetőséget nyújtsunk az óvoda és család közötti kapcsolat
elmélyítésére. Minden évben
felajánlunk néhány közös
programot, tevékenységet.
Az a tapasztalatunk, hogy

évről évre egyre több szülő
él ezzel a lehetőséggel, hiszen
ilyenkor sokkal több mód nyílik a kötetlen beszélgetésekre,
mint a mindennapok során.
– mondta Kovács Péterné a
Margaréta Óvoda vezetője.

Népmese Napja Gyomaendrődön
2010. szeptember 30.án, a NÉPMESE NAP-ján,
2053 gyomaendrődi (1324
gyerek, 729 fő 14 éven felüli) mondta ugyanazt a
mesét, egy időpontban.
A 12 helyszínen zajló mesélésben 3 általános
iskola, két középiskola,
6 óvoda és a Városi Gon-

Világhírű operaénekes Endrődön

dozási központ egységei,
valamint magánszemélyek vettek részt. Az idei
Népmese Nap tematikája a Dráva menti, bácskai
népmesék voltak. Ezek
közül került kiválasztásra
a Csalóka mese, amelyet
a résztvevők a különböző helyszíneken, 10 óra 15

perckor kezdve, egyszerre mondtak el.
Legfiatalabb résztvevő:
Bajics Szonja, 2 éves, a legidősebb: Bartók Gáborné,
96 éves.
Határ Győző
Városi Könyvtár

A Rózsahegyi Iskola meghívást kapott a budapesti
Amerikai Nagykövetség, a
Magyar- Amerikai Partnerség
Egyesület és a mezőberényi
Petőfi Sándor Gimnázium által szervezett Amerika nap
programjaira, melynek keretein belül vetélkedőt szerveztek
nyolcadik osztályos tanulóknak. A rendezvény színvonalát több amerikai diplomata,
konzul illetve nyelvoktatási
iroda képviselője is emelte.
A vetélkedő témája természetesen az Amerikai Egyesült
Államok volt, azon belül a
gyerekeknek számot kellett
adniuk tudásukról az ország
történelmét, földrajzát és kultúráját illetően. A versenyre
Békés megye számos iskolájából 12 csapat nevezett, a
gyomaendrődi iskolát Liszkai
Kata Danicza, Paróczai Zsófia
ás Vaszkó Áron képviselte. A
versenyben amerikai elnökök

PAPÍRDOBOZ
Stancés szitaforma,
szitázás

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

www.rozakft.hu

és híres emberek felismerése,
államok neveinek felsorolása,
fontosabb évszámok, történelmi események képekben,
ünnepek és szokások, híres
épületek, jelképek szerepeltek.
Az alapvető tudás mellett fontos volt a talpraesettség, gyorsaság, illetve a csapatmunka.
Az angol nyelv használata

is főszerepet kapott, hiszen
Amerikát kellett népszerűsíteni, illetve reklámozni egy
angolul megírt hirdetésben. A
rangos mezőnyben a diákok
első helyezést értek el, maguk
mögé utasítva nagyobb városok csapatait is, felkészítőjük
Szedlák Réka volt.

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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A verhetetlen

Siroki Ibolya már a felnőttek között is letette névjegyét
Siroki Ibolya tovább folytatja kiváló szereplését. A
Gyomaendrődi Judo Klub
versenyzője június óta nem
kapott ki egyetlen versenyen
sem, az ifjúsági korú cselgáncsozó a közelmúltban a
felnőttek között is letette
névjegyét.
Október elején került
megrendezésre a Felnőtt
Országos Rangsorverseny,
ahol két versenyző képviselte a Gyomaendrődi Judo
Klubot. Mester(Varga István)
és tanítványa(Siroki Ibolya)
ezúttal egy versenyen állt
szőnyegre. A felnőttek között
rangsoroló versenyen először
indult a még csak első éves
ifjúsági korosztályú Siroki
Ibolya. Az első próbálkozás
annyira jól sikerült, hogy a
70 kg-os súlycsoportban
nem talált legyőzőre, így
aranyérmet szerzett az UTE

csarnokában. Sorozatos jó
versenyteljesítményének
köszönhetően, a második
félév versenyszezonjában a
hatodik aranyérmét szerezte
meg Csinci és június 6-óta
nem kapott ki tétmérkőzésen.
Pedig három alkalommal is
idősebb korosztályban ver-

senyzett.
A másik induló a klub
edzője, Varga István a 60 kgos súlycsoportban ezúttal egy
ezüstéremmel gazdagította a
Gyomaendrődi Judo Klub idei
(nem kicsi) eredménysorát és
saját kollekcióját.

Értékes helyezéssel tért haza
Lövei Kitti Szlovákiából
A közelmúltban Szlovákiában rendezték meg az
Európai Olimpiai Reménységek Versenyét (EORV), a
gyomaendrődi Körös Kajak
SE sportolója, Lövei Kitti
az előkelő ötödik helyen
végzett az 1000 méteres
egyéni versenyben.
A Körös Kajak SE legújabb

sikere, hogy szeptember 1719-én a szlovákiai Pöstyénben
megrendezett EORV-n ( Európai Olimpiai Reménységek
Versenye) ismét képviselhette
hazánkat egy gyomaendrődi
kajakos, ezúttal Lövei Kitti.
1000 m-en az elődöntőből
egyenesen a döntőbe kerülve végül az 5. helyen végzett

a gyomaendrődi lány. Tótka
Sándor, aki az idén ifjúsági
olimpiai bajnok lett, tavaly
szintén részt vett az utánpótláskorú versenyen.
A gyomaendrődi kajakos
felkészítői: Kovács Gábor és
Kovácsné Kozma Diána.

Kovács László és Kelemen Erika
világbajnokságra készül
A Magyar Tánc-Sport
Szakszövetség idén Kovács László-Kelemen Erika
gyomaendrődi érdekeltségű
párost delegálja a 2010-es
Latin-amerikai Táncok
Világbajnokságára.
A világbajnokságot New
Yorkban rendezik meg 2010.
november 13-án, melyen
minden IDSF tagország két
legjobb párosa vehet részt.
Erika és Laci a gyomaendrődi
Kner TáncSport Egyesület és
a békéscsabai Nyíri Lajos TSE
igazolt versenyzői. 7 éve táncolnak együtt, jelenleg S osztályban, azaz csúcsosztályban
versenyeznek. Aktív tagjai a
magyar válogatott keretének,
valamint a világjátékok felkészülési keretének is. Rengeteg
időt és energiát öltek abba,
hogy Magyarország egyik
legjobb versenytáncosaivá
válhassanak. Legkiemelkedőbb eredményeik: Közép-Európa bajnoki 4. hely, a Magyar
Bajnoki 3. hely, többszörös
Kelet-magyarországi és Diákolimpiai bajnokok. Ezen
felül még számos hazai és
nemzetközi versenyen is komoly eredményeket tudhatnak
magukénak. Kelemen Erikát
kérdeztük a rangos sportese-

ményről.
Hogyan készültök világbajnokságra?
- A világbajnokságra való
delegációt nagy örömmel
fogadtuk és már el is kezdtük a speciális felkészülést.
Növeltük az edzéseink intenzitását, több figyelmet
fordítunk a kiegyensúlyozott
táplálkozásra, mivel egy ilyen
versenyen nélkülözhetetlen
a megfelelő fizikai felkészültség. Általánosságban
napi 2-3 órát gyakorlunk,
de most beiktattunk a rutinunkba a délelőtti edzéseket
is. Ezen felül járunk úszni
és futni is.
Mi az, amit a tánc mellett
csináltok még?
- Párom a világbajnokság
miatt novemberre halasztotta az államvizsgáját a Gábor
Dénes Főiskola informatikusközgazdász szakán, én pedig
idén diplomáztam az Általános Vállalkozási Főiskola
Nemzetközi tanulmányok
szakán.
Hogyan tudjátok anyagilag finanszírozni ezt a
sportot?
- Ez nagyon nehéz. Sajnos a tánc Magyarországon
még mindig nem elég nép-

A gyomaendrődi atléták
meghódították az országot
A fiatal gyomaendrődi atléták az elmúlt időszakban
országos szinten is remek
eredményeket értek el – tájékoztatta szerkesztőségünket Vaszkán Gábor, az ifjú
sportolók edzője.
Vaszkán Gábor, a fiatalok
felkészítője elmondta, hogy
bármerre jártak az országban sikeresen szerepeltek a
tanítványai, és az aranyérmek
sem maradtak el. Nézzük az
eredményeket! Szabó László
13 éves atléta előbb Budapesten a Serdülő Csapatbajnokságon 300 m-en indult,
majd Balassagyarmaton a
Gyalogló Csapatbajnokságon a 3 km-t teljesítette, az
ezüstérmes Békés megye
válogatottjának a tagja lett.
Békéscsabán a Forg-Tech
Kupa Országos Minősítő Verseny került megrendezésre,
ide 30 tanulóval utaztak el
a gyomaendrődi atléták, 4
arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szereztek. Aranyérmesek: Szerető József, Dudás
Réka, Szerető Dorottya, Papp
Károly. Kelet-Magyarország
Regionális Gyermekatlétika
versenyt rendezték Miskolcon, ahol 8 arany, 2 ezüst és
4 bronzérem a mérleg. Dudás
Réka a 60 méteres sprintben
és gátfutásban, Kun Csaba
1000 méteren, míg Szigetvári Denissza 600 méteren
volt a mezőny legjobbja. A
tavaszi és őszi versenysoro-

zaton szerzett 5 aranyérmével
a mezőny legeredményesebb
atlétája a lányok mezőnyében
a 11 éves Dudás Réka lett,
aki különdíjban is részesült.
Tatabányán került lebonyolításra a Serdülő Országos
Bajnokság, ahol 2 atléta, 5
versenyszámban képviselte
Gyomaendrődöt. A sérülten
versenyző Szerető József az
1000 méteres akadályfutásban
negyedik, míg 2000 méteren
a hatodik helyen futott be a
célba. Bonyhádon, Magyarország legnagyobb fedettpályás
atlétikai csarnokában került
megrendezésre a Tolna Megye
Nyílt Ranglista Gyermekversenye, itt a remek formában
lévő Dudás Réka, valamint
Nagy Csilla és Kun Csaba
állhatott fel a dobogó legfelső fokára.Az Országos
Gyermek Csapatbajnokságot

Budapesten, a Puskás Ferenc
Stadionban rendezték meg,
ahol négy gyomaendrődi
képviselte Békés megye válogatottját és mindannyian
szépen szerepeltek. Dudás
Réka az egy évvel idősebb
korosztályban is megállta a
helyét összesítésben a hatodik
lett, csakúgy mint Kun Csaba.
Békéscsabán az FHB Családi
Sportnap került megrendezésre október 16-án. Az utcai
futóversenyen és ügyességi
versenyszámokban összesen
66 fővel vettek részt az atléták. Az általános iskolások
800 m-es futásán a lányok
mezőnyében Szerető Dorottya
az első, Tarsoly Nikolett a
második, a felső tagozatos
fiúknál 2600 m-en Szerető
József ezüstérmes, Kun Csaba
bronzérmes lett.

Ágoston bronzos lett
A Magyar Asztalitenisz
Szövetség, a megyei asztalitenisz szövetség, a Békés
Megyei Sportszövetségek
Érdekszövetségi Egyesülete és a Bándi család 2010.
október 9-én rendezte meg a
békéscsabai sportcsarnokban
a 21. dr. Bándi Andor-emlékversenyt, mely egyben nemzetközi veterán bajnokság is
volt. Hat nemzet, több mint

százötven versenyzője vett
részt a versenyen. Városunkat
Ágoston István képviselte az
50-59 évesek kategóriájában.
Egyéniben a legjobb nyolc
közé jutásért szoros mérkőzésen szenvedett vereséget
egy román versenyzőtől,
míg párosban dr. Záhonyi
Andrással /Jászkun Volán
Szolnok/ bronzérmet szerzett. (BMH)

Apróhirdetés
szerű. Éppen ezért anyagi
támogatókat találni is nagyon nehéz, nem úgy, mint
egyéb „sikerportágakban”.
Most abban reménykedünk,
hogy egy ilyen komoly verseny felhívhatja a figyelmét
a vállalkozóknak vagy magánszemélyeknek arra, hogy
támogatást nyújtsanak számunkra. Óriási szükségünk
lenne rá, mivel a kiutazásunkhoz szükséges anyagi fedezet
sincs még meg.

Eladó nyaraló
Gyomaendrőd Papzugholtágnál 800 m2-es telken
35 m2-es hőszigetelt nyaraló bebútorozva, konyhai
sparhettel eladó. Áram a
házban, fúrt kút, saját
keményfa stég, kocsibeálló.
Irányár:3,5 millió forint.Érdeklődni lehet:
06-30-44-66-091, vagy:
gka72@freemail.hu

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

Kiadó üzlethelyiségek
Szarvason és Gyomaendrődön városközpontban,
főút mellett üzlethelyiségek,
raktárak, csarnokok bérelhetők, 20-tól 1000 m2-ig.
Tel: 30/ 384 6045

Lakossági apróhirdetésüket egységesen 500 forintért közöljük maximum 400
karakter terjedelemben. Kérjük, hirdetésük szövegét és díját juttassák el szerkesztőségünkbe: Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 9.
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Helyi környezetszépítési verseny
2010.
A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért elnevezésű környezetszépítési verseny hagyományszerűen ismét megrendezésre került. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva 2010-ben is
hét kategóriában lehetett a versenyre nevezni, és ezen belül megkülönböztettük a családi házak
és a társasházak nevezését. Egy–egy ingatlan környezetszépítésével csak egy a nevező által
kiválasztott kategóriában lehetett nevezni.
A versenyre nevezett ingatlanokat négytagú zsűri értékelte szem előtt tartva a környezetalakítás összhatását. Minden évben új bizottsági tagok értékelik a nevezett kertrészeket, így a
2010-es évben a zsűri tagjai voltak: Hangya Lajosné, Marton Dániel, Izsó Csaba, önkormányzati
képviselők, valamint Kovács Edit korábbi években díjazott. A helyezések és a díjak a zsűritagok
önálló értékelése által 0-40 között adományozott pontszámok összesítése alapján kerültek megállapításra, vagyis az elérhető maximum pontszám 160 pont volt.
A versenyre 37 családi ház, 2 db társasház, 1 nevelési-oktatási intézmény, 3 szociális
intézmény, 2 vállalkozás és egy utca lakóközössége jelentkezett.
A nevezett kertek, közterületek ízléses kialakítása egy kis bepillantást engedett az ott
lakók életébe. Nagyon szép kertrészletekkel találkozhatott a zsűri: különleges és hagyományos
egynyári virágkiültetésekkel, sziklakerti kialakításokkal, örökzöld fenyőfélék és évelők, különleges növények gyűjteményével…
A versenyben az alábbi eredmények születtek:
A környezetszépítő versenyben való részvételért és munkájuk elismeréséül emléklapot és
mintegy 3000, -ft értékben élőnövényt kapott 24 nevező.
I.

A legszebb virágos közterület kategória:
I/1. A legszebb virágos közterület családi házak előtt:
• III. helyezést ért el Árvai Gyuláné (Bocskai 60/1.), ezért jutalmul az emléklap
és 2 db fürdőbelépő mellett egy 6000 ft-os vásárlási utalványt vehetett át.
• II. helyezést ért el Gombos Sándorné (B. Molnár 2/1.) ezért jutalmul az emléklap mellett és 2 db Alborétumi belépő mellett egy 8000,-Ft-os vásárlási
utalványt vehetett át.
• I. helyezést ért el Tóth Gáborné (Mátyás Király utca 34.), ezért jutalmul
az emléklap és 2 db Alborétumi belépő mellett egy 10000,-Ft-os vásárlási
utalványt vehetett át.
I/2. A legszebb virágos közterület társasház előtt:
• I. helyezést ért el Németh József és neje (Ifjúsági lakótelep 13/1.), ezért jutalmul az emléklap és 2 db fürdőbelépő mellett egy 10.000.- Ft értékű vásárlási
utalványt vehetett át.
II.
A legszebb virágos kert kategória:
• III. helyezést ért el Fekécs Béláné (Táncsics út 18/1.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy 6000,-Ft-os vásárlási utalványt vehetett át.
• II. helyezést ért el holtversenyben Bajics Márta (Tamási Áron 25.) és Gellai
Lászlóné (Sallai út 26/1.), ezért jutalmul az emléklap mellett egy-egy 8000,Ft- értékű vásárlási utalványt vettek át.
• I. helyezést ért el Nagy Pálné (Ugari út 26.), ezért jutalmul az emléklap mellett
egy 10000,-Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.
III.
A legszebb virágos intézmény kategória:
III./1 egyházi, egészségügyi, szociális intézmény:
• II. helyezést ért el holtversenyben az Őszi Napsugár Idősek Otthona
(Mirhóháti utca 8.) és az Őszikék Idősek Otthona (Mirhóháti utca 1-5),
ezért jutalmul az emléklap mellett egy-egy 8.000.-Ft értékű vásárlási utalványt vettek át.
• I. helyezést ért el a Református Szeretetotthon (Fő út 171), ezért jutalmul
az emléklap mellett egy 10.000.-Ft-os vásárlási utalványt adományozott
számukra a zsűri.
III./2 nevelési-oktatási intézmény:
• I. helyezést ért el a Gyermekliget Nonprofit Kft. (Selyem utca 101.), ezért
emléklapot és egy 10.000.-Ft-os vásárlási utalványt adományozott a zsűri.
IV.
Legszebb virágos homlokzat kategória:
IV/1. családi házak, legfeljebb 4 lakásos társasházak:
• III. helyezést ért el Mózes Gabriella (Szarvasi út 29.), ezért az emléklap
mellett egy 6000 Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.
• II. helyezést ért el Kovács Sándorné ( Bajcsy Zs. 29/1.), ezért az emléklap
mellett egy 8000 Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.
• I. helyezést ért el Duzs Károly (Kálvin J. 34/1.), ezért az emléklap mellett egy
10.000.- Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.
IV/2. 4-nél több lakásos társasházak kategóriájában:
• I. helyezést ért el a Fő úti társasház lakóközössége, ezért az emléklap mellett
egy 10.000.- Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.
V.
A legszebb virágos vállalkozás kategóriája:
• II. helyezést ért el Tímár Andrásné,(Szabadság tér 8.), ezért az emléklap
mellett egy 8.000.- Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.
• I. helyezést ért el Szúnyog Antal (Fő út 5. sz.), ezért az emléklap mellett egy
10.000- Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.
VI.
A legszebb virágos utca kategória:
• I. helyezést ért el Gubuznai Albertné (VI. kerület 540/E), ezért az emléklap
mellett egy 10.000.- Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.
VII.
Különleges belsőkert kategória:
• III. helyezést ért el Tímár Judit (Petőfi utca 13. sz.), ezért az emléklap mellett
egy 6000 Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.
• II. helyezést ért el Benkó Béláné (Akác utca 9/1.), ezért az emléklap mellett
egy 8000 Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.
• I. helyezést ért el Hanyecz Lászlóné (Könyves Kálmán út 3.), ezért az emléklap
mellett egy 10.000.-Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át.

A zsűri külön ajándékkal (fürdőbelépő, Alborétumi belépő) jutalmazta a közterület kategóriába
nevezett kertek tulajdonosait, melynek célja, hogy minél többen foglalkozzanak a közterületek
szépítésével, hiszen ezek kiemelten hozzájárulnak a szép, gondozott városkép kialakulásához.
Az eredményhirdetésre és a díjátadásra, a Szent István Napi Ünnepek keretében került sor,
valamint a kategóriák első helyezettjei külön az októberi hónapban egy emlékplakettet vehettek
át. A díjjakat átadta Hangya Lajosné és Várfi András Gyomaendrőd Város polgármestere.

Időben készüljünk a rosszabbra
Az őszi-téli időszak tudatos felkészülést igényel
a közlekedésben. Megváltoznak a közlekedési viszonyok, rövidebbek lesznek a
nappalok, esőáztatta utak,
ködös szakaszok lesznek
jellemzők, melyek növelik
a közúti balesetek kockázatát.
Az őszi hónapokban a
közúti közlekedési balesetek
jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem a megváltozott időjárási-, látási- és
útviszonyoknak megfelelően
vezetik járműveiket. A legtöbb problémát többnyire a
változó tapadó képességgel
rendelkező útburkolat, valamint a romló látási viszonyok
okozzák. Ezért lényeges, hogy
minden járművezető megfelelően felkészítse járművét a
megváltozott körülményekre,
és legyen önmaga is tisztában
azzal, hogy az őszi közlekedési viszonyok más járművezetői
magatartást követelnek.
A hetek előre haladtával
egyre korábban sötétedik,
látás útján nehezebbé válik
a közlekedéshez szükséges
információk szerzése, ezért
gyakrabban kell használni
a gépjármű világítóberendezéseit. Nagyon fontos a
világítóberendezések folyamatos tisztán tartása, az
izzók cseréje, és tartalékizzó beszerzése. A fényszórók
tisztán tartása nem csak azért
fontos, hogy azok optimális
távolságot világítsanak be,
hanem azért is, hogy más
közlekedőket ne vakítsunk el.
Sokan ugyanis nem tudják,
hogy a szennyezett fényszóró
felületek esetenként vakító
hatást idézhetnek elő.
A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút előtt ajánlatos alaposan átnézni,

megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Az akkumulátor, a
gumiabroncsok, a világítás
és a fékrendszer ellenőrzése
önmagában nem elég, hiszen
a jól működő és „csíkmentesen” törlő ablaktörlő lapátok,
a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő
egyaránt az őszi közlekedés
fontos kellékei.
A megváltozott látási és
útviszonyok – különösen esős
időben, ill. ködben – más
járművezetői magatartást
követelnek. Nagyobb követési távolságot kell tartani
az ilyenkor igen gyakori
utoléréses balesetek, azaz
„koccanások” elkerülése érdekében. Általában lassúbb
haladás és óvatosabb, körültekintőbb közlekedés szükséges
ahhoz, hogy megelőzzük a
közlekedési baleseteket.
Vigyázni kell az úttest
mellett haladó gyalogosokra (lakott területen belül és
kívül egyaránt), mindenkor
biztosítani kell a gyalogosok
elsőbbségét a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken, és fokozott figyelemmel kell lenni
a figyelmetlenül az úttestre
lépőkre. A gyermekek különösen az iskolák környezetében vannak nagyobb
veszélynek kitéve. Nem árt
tudni, hogy esős-szeles időben a gyalogosok általában
kevésbé körültekintők, hiszen
a kellemetlen időben – érthető módon - mielőbb célhoz
szeretnének érni. Sajnos esős
időben gyakran képződnek
„pocsolyák” az utak felszínén.
Ezért esős időben fokozott
figyelemmel, és amennyiben
lehetséges, a pocsolyák kikerülésével, továbbá a haladási
sebesség csökkentésével kell
vigyázni a gyalogosokra.

Különösen ősszel sokat emlegetjük a „látni és látszani”
szókapcsolatot. A fényvisszaverős dzseki, fényvisszaverő
karszalag, matrica láthatóvá
tesz, megvédhet. Lakott területen kívül mind a kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak
éjszaka és korlátozott látási
viszonyok esetén fényvisszaverő ruházatot kell viselni.
A fényvisszaverő anyagok és
prizmák nem helyettesíthetik a világítást, de növelik a
láthatóságot, és ezzel a biztonságot. Egy fényvisszaverő
prizmát már 100 - 200 méterről észre lehet venni. A
fényvisszaverő eszközök és
megfelelő öltözék viselete,
valamint a jól működő világítás esetén a gyalogosok
és a kerékpárosok sötétben
is jól láthatóvá válnak.
Ősszel általában a munkába
menet ideje is nő, ezért fontos,
hogy korábban induljanak el
otthonról. A késéseket soha
ne próbálják meg nagyobb
sebesség megválasztásával
behozni, mert ezzel szükségtelenül és aránytalanul nagy
veszélybe hozzák magukat,
családtagjaikat, valamint más
közlekedők testi épségét és
életét. A közlekedés során
soha ne feledjék, hogy annyira
vigyázzanak másokra, valamint mások értékeire, mint
ahogy azt másoktól a maguk
vonatkozásában elvárják.
Ha a fenti tanácsokat megfogadva közlekednek, ezzel
már sokat tettek a balesetmegelőzés érdekében. Valamennyi közlekedő biztonsága
érdekében kérjük, figyeljenek
egymásra, legyenek partnerek
a közlekedésben és tartsák
meg a közlekedési szabályokat.

Akadálymentesített Földhivatal

Ünnepélyes keretek között
adták át a gyomaendrődi
Földhivatal komplex módon
akadálymentesített épületét az ügyfélforgalomnak
október 18-án.
Az épület horizontális
és vertikális akadályoktól
mentes megközelítését a
kiszélesített bejárati kapu,
egy, az udvarban kialakított
mozgáskorlátozott parkoló,
az átalakított lépcsőhöz és az
új emelőlaphoz vezető kontrasztos színű járda segíti. Az

Ügyfelek fogadására szolgáló
tér kibővült. Itt kapott helyet
három ügyintézésre szolgáló
pult, így valamennyi közszolgáltatás akadálymentesen
igénybe vehető, és a játszósarok. Minden iroda bejárható
mozgáskorlátozottak számára.
Egy akadálymentesen megközelíthető, használható mellékhelyiség is készült pelenkázó-

val. Az info-kommunikációs
akadálymentesítés megvalósítása a kontrasztos burkolatok, ajtók kialakításával,
a lépcső-élek kontrasztos
jelölésével, Braille-feliratozással, nagyított kiírással
ellátott információs táblák
és piktogramok kihelyezésével, vészjelző berendezés
elhelyezésével, a pultokban
indukciós hurok biztosításával
történt. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával
valósult meg.

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Közművelődési- Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény. Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Szerkesztő: Varjú Zoltán. 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; Engedély szám: 163/0613-1/2007

8

KREATÍV KUCKÓ

TURUL-FA
TŰZIFA ÉRTÉKESÍTÉS
Kugli: 2200 Ft/q
Darabolt: 2400 Ft/q
Fa-Biobrikett: 4400 Ft/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
Kreatív foglalkozásainkra várjuk az érdeklődőket.

FŰRÉSZÁRU
Fenyő, Tölgy, Bükk, Akác
Pallók, Deszkák, Lécek,
Gerendák, Oszlopok, Nevelőkarók
Egyéni méretre vágás,
teljes keresztmetszeti megmunkálás,
gyalulás, marás, bérvágás.
ÉRDEKLŐDNI:
+36 30/481 77 61, +36 30/670 90 90
Nyitvatartás: H-P.: 8-17, Sz.: 8-12,
V.: Zárva

HÍRDETMÉNY
A Gyomaendrődi Ipari Park területén az idén
megvalósuló inkubátorházból - elsősorban kezdő vállalkozások részére - 2011 év elejétől
kedvező feltételekkel:
- csarnok épületrészek
(műhelyek, egyéb munkahelyi terek),
- szociális helyiségek,
- irodák bérelhetők.
A csarnoképület belső megosztásánál
egyedi igények is figyelembe vehetők.
Egyeztetés:
Egeresi András ügyvezető igazgató
Elérhetőség:
GYOMASZOLG Ipari Park Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel/Fax: 06-66/386-269
06-20/988-00-13

Tel.: 70/230-1883

Szeretné az ORIFLAME termékeit a
katalógus ártól 30%-al olcsóbban
megvásárolni?
Keressen bennünket!
Uhrin Emese 30/228-9344

Autók ingyenes
kivonása a forgalomból!
70/318-4621

Color Shop
papír és írószer bolt

5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
Tel.: 66/284-552; 30/228-9344
Papír, írószer, nyomtatványok, játékok, ajándéktárgyak.
Beiskolázási és vásárlási utalványokat elfogadunk.

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

PROGRA MAJÁNLÓ
November 06. (szombat) 9.00 óratól
(találkozó a Liget Fürdő pénztáránál)
Ingyenes gyalogtúra szakvezetéssel a Hármas-Körös árterében
November 06., 13., 20., 27. (szombat délutánonként)
Varga Lajos Sportcsarnok
Megyei Kézilabda Bajnokság mérkőzései
November 11. (csütörtök) 10.00 és 14.00 órától
Helyszín: Katona József Művelődési Központ
Piroska és a farkas – zenés-táncos gyermekszínház
November 13. (szombat) xx.14.00-18.00 óra között
Gyomai Táj-és Alkotóház
Szent Márton-napi program
November 20-ig hétköznapokon 9.00 órától 14 óráig
Helyszín: Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény
Városi Képtár (Kossuth u. 11.)
III. Gyomaendrődi Őszi Tárlat
November 27. (szombat) 7.00 órától
Helyszín: Hárs Hotel udvara – bejárat a Rákóczi u.felől
II. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny
November 30. (kedd) 16.00 órától
Helyszín: Katona József Művelődési Központ
„Hagyományápolás a Dél-Alföldön” fotókiállítás megnyitója
(megtekinthető: december 20-ig hétköznapokon 9.00 órától 18.00 óráig)
Mindenkit szerettet vár a rendezőség!

