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

AKCIÓS SZEMÉLYI KÖLCSÖN !
600.000.- 84 hónapra 11.995.- (THM 21.44%)

Nyári jelzálog és lakáshitel akció! A bank megtéríti 
az értékbecslési díjat!Hitelbírálati díj akár „0” Ft-ra 

csökkenthető! A hitelkihelyezés akár 100%-ig!
 Ilyen még nem volt:Jelzálog és lakáshitel akár 

jövedelemigazolás nélkül is. Ingyenes ügyintézés!

Gschwindtné Marika
06-20-410-5363

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

LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
ALAPKAMAT  1,99%-tól!!!

SVÁJCI FRANK (CHF)  ALAPÚ HITELEK ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

F O L Y A M A T O S   A K C I Ó  ! ! ! 
BANKI KÖLTSÉGEK TELJES VAGY RÉSZLEGES ELENGEDÉSE 

(AKÁR TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG)
Mindenkori aktuális akciónkról érdeklődésére telefonon vagy személyesen tájékoztatjuk. 

Több bank ajánlata közül választhat!

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

Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!
Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!

Hitelek már minimálbértől vagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhetőek!
FONTOS!!! A hitelszerződések mellé életbiztosítás kötése NEM szükséges!

A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelően lakásán,
vagy az irodánkban történik – személyre szabottan, gyorsan, szakszerűen!

Jelzáloghitelek ügyintézése SORON KÍVÜL akár 1 hét alatt is!
LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK!         HÍVJON BIZALOMMAL!

AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK!
Ügyfélfogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is),  időpont egyeztetéssel!

 Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

Tisztelettel:  TÓTH JÁNOSNÉ  TÓTH JÁNOS  BOROS KRISZTINA
  üzleti főtanácsadó   irodavezető  iroda/ ügyviteli asszisztens
  ingatlanközvetítő, értékbecslő  06-20/9-220-990  06-20/455-1211 v. 06-70/558-9247

               06-20/9-37-67-38      HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!       Tel./ Fax: 66/424-314
Irodánk címe: 5650 MEZŐBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.  (LOTTÓZÓ mellett)

Pl.:  1 millió Forint lakáscélú hitel esetén (JPY = Japán Yen) alacsony törlesztéssel az első 4 évben
10 évre 7.050,- Ft/hó 15 évre 4.830,- Ft/hó  20 évre 3.730,- Ft/hó 25 évre 3.050,- Ft/hó

H I T E L E K  -  H I T E L E K  - H I T E L E K
  ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS,  ADÓSSÁGRENDEZÉS,
 ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS,  SZOCPOL  ÜGYINTÉZÉS,   
 HITELKIVÁLTÁS,  GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
 HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS,  FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES KORIG) ,
 LAKÁS FELÚJÍTÁS,  SZEMÉLYI HITELEK,
 LAKÁS  KORSZERŰSÍTÉS,  LAKÁS LÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
 LAKÁS BŐVÍTÉS,  GÉPKOCSI LÍZING ÉS HITELEK,
 IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK,  IDŐSKORI  ÉLETJÁRADÉK,
 KÖZALKALMAZOTTI HITELEK,  KÖZTISZTVISELŐI HITELEK, 
 VÁLLALKOZÓI HITELEK,   TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ HITELLEHETŐSÉG     
 FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,  BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL (NFA PÁLYÁZATRA IS), stb. 

  
 

Megújult árukészlettel, szolid árakkal várjuk mező-
gazdasági, teher és személyautó tulajdonosokat.
KSZDÉSZ kedvzmény program műhelyünkben.

KATONA GYÖRGY gumijavító
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 107.

Telefon: (66) 285-127

Rövid hírek

Július 22-én, a Tour 
de Hongrie kerékpáros 
verseny után 19 órától 
Horgas Eszter koncerte-
zik Gyomaendrődön, a 
református templomban. 
A fuvolaművésznő Vi-
valdi: Négy évszak című 
művét fogja előadni egy 
órás műsor keretében. A 
koncertre jegyek vásárol-
hatók: Gyomaendrődön, a 
tourinform irodában: Erzsé-
bet liget 2., telefon: 386-851. 
A jegy ára: 2000 forint.

Július 22-én, a Tour

Horgas Eszter 
koncertje

A Gyomaendrődi Városi 
Sportcsarnok június 11-én 
Varga Lajos tornászolimpi-
kon nevét vette föl. E nap-
tól az új intézmény neve: 
Varga Lajos Sportcsarnok. 
Várfi  András polgármester 
köszöntője után Keszthelyi 
Rudolf olimpikon, a Magyar 
Diáksport Szövetség torna 
munkabizottságának veze-

tője emlékezett meg Varga 
Lajosról.

A Kis Bálint Napok kere-
tében megtartott ünnepség 
moderátora Szujó Zoltán, 
(felvételünkön) városunk 
szülötte, neves tévés sze-
mélyiség volt, vele a ren-
dezvény keretében Nyíri 
Dóra kommunikáció szakos 
egyetemi hallgató készített 

interjút. A névadást követő 
Varga Lajos Tornaversenyt 
Csollány Szilveszter, olim-
piai és világbajnok tornász 
nyitotta meg, őt 2002-ben 
Gyomaendrőd díszpolgárává 
választották. Lapunk vele is 
interjút készített, arról fag-
gattuk, hogy 2002 óta hogyan 
alakult az élete. 

(Részletek a 3. oldalon)

Új név: Varga Lajos Sportcsarnok
Vendégek: Csollány Szilveszter és Szujó Zoltán

Mint arról már beszámoltunk, 
július 22-én Gyomaendrődről 
rajtol a Tour de Hongrie – 
a 35. Magyar Kerékpáros 
Körverseny. E napon 16 órai 
kezdettel Gyomaendrődön 
forgalomtól elzárt pályán 
96 kilométeres szakaszver-
senyt tartanak. A start és cél 
a Kner téren lesz, a verseny a 
Kossuth Lajos utca, Bajcsy-
Zsilinszky utca, Budai Nagy 
Antal, Hősök útja vonalán 
halad.
  
Mint azt Kesjár Attilától, a 
verseny főszervezőjétől meg-
tudtuk, Európából 14 nemzet 
25 csapata 140 versenyzővel 
indul, hazánkat öt csapat kép-
viseli. Az idei évben is a Tour 

az egyetlen olyan hazai kerék-
páros esemény, amely átlépi az 
országhatárt. Az útvonal 95 
települést, ezen belül 69 magyar 
és további 26 szlovák telepü-
lést érint. A szlovák szakasz 
házigazdája ismét Miskolc 
testvérvárosa, Kassa lesz. A 
határainkon túli fejlesztések 
mellett az idén három új tele-
pülés került be a verseny útvo-
nalába rajt- vagy célállomás-
ként, köztük Gyomaendrőd is. 
A versenyzőknek öt nap alatt 
összesen 851,8 kilométert kell 
megtenniük, egy napra átlagban 
170,4 kilométer jut. A verseny 
mind átlagos napi távját, mind 
verseny teljes távját tekintve 
az utóbbi évtized legnehezebb 
erőpróbája lesz. 

Tour de Hongrie: 
rajt Gyomaendrődről

A 12. Nemzetközi VW Bo-
gár Partyt augusztus 1. és 3. 
között rendezik meg a Liget 
Fürdőben. Mint azt Kardos 
Ferenc szervező lapunknak 
elmondta, hazánkban ez az 
egyik legnagyobb ilyen jellegű 
esemény, nem véletlen, hogy az 
utóbbi négy esztendőben kiér-
demelték az év bogártalálkozója 
címet. A bogártulajdonosok 
már jól tudják, hogy minden 
esztendő augusztus első hét-
végéjén Gyomaendrődön talál-

koznak, tavaly 267 gépkocsival 
jöttek el. Ez Közép-Európá-
ban is kiemelkedő számnak 
tekinthető. A magyarok mellett 
sokan érkeznek a környező 
és távolabbi országokból is. 
A három napos esemény ki-
emelkedő programja lesz au-
gusztus 2-án, szombaton 18 
órai kezdettel a bogarak felvo-
nulása a városban. A menet a 
gimnázium előtti parkolóból 
indul, ott lehet megtekinteni 
a gépkocsikat.  

Az év bogártalálkozója címmel

A gyomaendrődi ipari 
park stratégiájának elkészí-
tésekor a gyulai székhelyű 
Intradelog Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Kkt. alapvetően 
három lehetőséget fogalma-
zott meg. Kitörési pont lehet 
egy energiatermelő vállalat 
betelepítése, és ez a cég ol-
csó energiával látná el az ott 
működő többi vállalkozást. A 
másik lehetőség: kis és köze-

pes vállalkozások betelepítése, 
és összefogásukkal vállalko-
zói centrum létrehozása. A 
harmadik alternatíva, hogy a 
tudásiparra alapozva a tudo-
mányos-technikai ipari parkot 
építenek ki Gyomaendrődön. 
A stratégiai tervről szóló tá-
jékoztatót a képviselők júliusi 
ülésükön elfogadták, azt igen 
hasznosnak találták.

(Folytatás a 2. oldalon)

Az ipari parkot fejleszteni kell

Elkezdődött  a ladányi út felújítása
A Gyomaendrőd-Körös-

ladány közötti igencsak le-
romlott állapotban lévő útnak 
két fel nem újított útszakasza 
van. Az egyik a Körösladány 
felől a 2,0 kilométer és a 8,1 

kilométer közötti szakasz, a 
másik a Gyomaendrődhöz 
közeli rész, a 16,0 kilométer 
és a dévaványai úti csomó-
pont közötti rész. Ez utóbbi 
szakasz felújítása elkezdődött. 

A 106 millió forintos munka 
befejezésének tervezett határ-
ideje: augusztus 6. – tájékoz-
tatta lapunkat Virág Mihály, 
a Magyar Közút Kht. megyei 
igazgatója.

A Mosolygó Kórház Ala-
pítvány – a Liget Fürdő és a 
tourinform iroda közreműkö-
désével – június 4-én a für-
dőben megtartott programja 
során összesen 40 ezer forint 
gyűlt össze. A befolyt összeget 
a civil szervezet Békés megyei 
programjaihoz használja fel – 
tájékoztatta lapunkat Tauszik 
Katalin, az alapítvány megyei 
koordinátora. 

Mosolygó 
délután



Rövid hírek

2 Közélet

(Folytatás az 1. oldalról)
A tájékoztatón elhangzott, 

a turizmus mellett az ipari 
park jelentheti a másik kitörési 
pontot a város számára, de 
megalakulása óta oda csak 
két vállalkozás települt be. Az 
ipari park fejlesztése lehetővé 
tenné, hogy a városban javul-
jon a foglalkoztatás, illetve az 
árbevétel növekedésével az 
iparűzési adóból több folyna 
be az önkormányzathoz. 

Gyomaendrődön nem csak 
egyszerűen munkahelyekre, 
hanem minőségi munkahe-
lyekre lenne szükség, ugyanis 
a ma működő vállalkozások 
kevés diplomást foglalkoztat-
nak, nagyrészt betanított mun-
kásokat alkalmaznak. Ebből 
adódóan a gyomaendrődiek 
átlagbére elmarad a környező 
településeken élőkétől. A vá-
rosból hiányzik a tudásipar, ez 
lehetne a fenntartható fejlődés 
ösztönzője. 

A város iparszerkezete 
nem egészséges, hiányoz-
nak a multik, legalább egyre 
szükség lenne, az kedvezően 
befolyásolhatná a környező 
vállalkozásokat, hiszen azok 
a multi beszállítóvá válhat-
nának. Gyomaendrődön az 

építő-, a fa- és nyomdaipar 
még jelentős a városban, a ha-
gyományos cipő- és textilipar 
ma már csak speciális termé-
kek előállításával maradhat 
a piacon. Az építőipari és a 
faipari cégek összefogással 
klasztert alakíthatnának ki, 
és együtt könnyebben fej-
leszthetnének. A városban 
nincs nagy cég, a szomszé-
dos Szarvason két vállalko-
zás árbevétele is meghaladja 
az évi 20 milliárd forintot, 
Gyomaendrődön ilyen nagy-
ságú cég nem található. 

Békés megyében jelenleg 
kilenc ipari park működik, 
Gyomaendrőd nem fogal-
mazta meg, hogy miért éri 
meg egy vállalkozónak épp 
ide települnie. 

Jól képzett szakemberek 
élnek itt, két középiskolája 
is van a városnak, jó a vasúti 
megközelíthetősége, a vas-
út mellett a vízi utat is ki 
lehetne használni, illetve a 
geotermikus energiát is. Az 
előnyöket számszerűsíteni 
kell, és a beruházásnak minél 
előbb meg kell térülnie. 

Gyomaendrődnek három 
testvérvárosa van, közülük 
elsősorban Schöneckkel 

alakítható ki gazdasági 
kapcsolat. A prominens 
elszármazottakkal rendsze-
resen tartani kell a kapcso-
latot, részvételükkel lobbi 
csapatot kell létrehozni. A 
csapat tagjainak át kell adni 
az ipari park betelepülési 
tervét, amelyben négy-öt-
oldalnyi terjedelembe meg 
kell fogalmazni, hogy egy 
vállalkozásnak miért éri meg 
ide jönnie. A lobbi csapat 
tagjai ezt eljuttathatják a 
lehetséges befektetőknek.     

Az ipari park irányítá-
sában feltétlenül szerkezet-
váltás szükséges, ugyanis 
a Gyomaszolg ügyvezető 
igazgatójának 14 más fel-
adata mellett kell az ipari 
parkkal foglalkoznia, gya-
korlatilag erre már kevés 
ideje marad. Az ipari park 
élére fi atal, energikus, több 
nyelvet beszélő szakember 
szükséges. 

A stratégiai terv készí-
tői hangsúlyozták, az ipari 
park fejlesztési akciótervét 
több évre le kell bontani, 
erre konkrét forrásokat kell 
elkülöníteni, évente megkö-
zelítően 150 millió forintot 
szükséges rá. 

Az ipari parkot fejleszteni kell
Egészségtelen a város iparszerkezete A képviselő-testület júni-

us 26-án megtartott ülésé-
nek legfontosabb napirendje 
egyértelműen az ipari park 
stratégiai terve volt. Már sok-
szor leírtuk, hogy a város két 
fő kitörési pontjának az ipari 
park fejlesztését és a turiz-
must tartja. A májusi ülésen 
az élmény- és wellnessfürdő 
megvalósíthatósági tanul-
mány tervéről tárgyaltak a 
képviselők, most pedig az 
ipari park stratégia tervéről 
hallgattak meg tájékoztatót. 
A fi atal szakemberekből álló 
gyulai cég nagyon hasznos 
dokumentumot tett le, vala-
mennyi képviselő elismerő-
en szólt róla, és sürgették, 
hogy az ipari parknak minél 
előbb önálló vezetője legyen, 
a Gyomaszolg ügyvezetője ne 

egyéb bokros teendői mellett 
foglalkozzon az ipari park-
kal is.

A belvíz II. program mű-
szaki ellenőrének meghallga-
tásakor Tótka Sándor építési 
vállalkozó nehezményezte, 
hogy a városban 97 építőipari 
vállalkozás működik, a mun-
kát mégis egy fővárosi szélhe-
lyű cég kapta meg. Illés János 
képviselő úgy válaszolt, hogy 
egyik gyomaendrődi cég sem 
pályázott. Próbáljanak meg 
összefogni, hogy megfelelje-
nek a pályázati feltételeknek. 
Dr. Csorba Csaba jegyző ezt 
azzal egészítette ki, hogy va-
lamennyi pályázat nyilvános, 
tehát a helyi vállalkozások is 
indulhatnak rajta, sőt azokra 
előre is felkészülhetnek, akár 
összefogva is. 

Fő téma: az ipari park 

Paluska Zoltán a belvíz II. 
ütem műszaki ellenőre szóban 
tájékoztatta a képviselőket a 
tavaly decemberben megkez-
dett munka haladásáról. A 
belvíz II. ütem tartalmazza 
a szénáskerti, valamint a 
Görbekút-vidólaposi csator-
nák felújítását és fejlesztését, 
továbbá a belterületi csapa-
dékvíz hálózat fejlesztését. 
A kivitelezőnek, a Sade 
Kft-nek a tervek szerint ez 
év novemberre végeznie kell 
a munkákkal.

Paluska Zoltán hang-
súlyozta, hogy – törvényi 
kötelezettségük ellenére – 
a közmű üzemeltetők nem 
adtak megfelelő információt 
az építkezéshez, ezért fordul-
hatott elő, hogy munka közben 
gázvezeték szakadt el. A hír 
országos vízhangra talált. A 
környéken kutatóárkokat ás-
tak, és a közelben elektromos 
vezetéket találtak, erről ko-
rábban információt nem adott 

az áramszolgáltató. A nehéz-
ségek ellenére a kivitelező a 
tervnek megfelelő ütemben 
halad a munkákkal. 

Az egyik képviselő föl-
vetette, a munkák miatt a 
lakosok sokáig nem tudták 
használni a kapubejárójukat. 
Paluska Zoltán válaszában 
elmondta, hogy ez esetben 
két gravitációs csatorna szint-
ben keresztezte egymást, és 
a vízművel való egyeztetés 
sokáig elhúzódott. Mások 
azt kifogásolták, hogy a Pe-
tőfi  utcában barbár módon 
megcsonkították a fákat. Az 
ülésen többen hangoztatták, a 
Sade Kft. áron alul vállalta el 
a munkát, ez is nehezíti a 200 
millió forint értékű megyei 
koordinációban megvalósuló 
program kivitelezést. Várfi  
András polgármester megfo-
galmazta, a műszaki ellenőr 
felelős azért, hogy a terveknek 
megfelelően valósuljon meg 
a beruházás.  

A közmű üzemeltetők 
hátráltatják a munkát  

Mindenkit szeretettel várunk! 

COLOR SHOP PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Petőfi  u. 4.

Telefon: 66/284-552, 
e-mail: uhrinzoltan@globonet.hu

Nyitva:
hétköznap: 700 – 1730

szombaton 800 – 1200

TANSZERVÁSÁR!

3.000 forintonkénti
 vásárlások esetén
 sorsjegyet adunk!

A testület elfogadta 
Paraizs Tamás őrsparancs-
nok tájékoztatóját a város 
közbiztonsági helyzetéről. 
Szóbeli kiegészítésében az 
őrsparancsnok elmondta, 
mind a közterületen elkö-
vetett bűncselekmények 
száma, mind a garázda jel-
legű bűncselekmények száma 
csökkent. Ezzel szemben a 
vagyonelleni bűncselekmé-
nyek száma növekedette, ez 

egy csalássorozat következ-
ménye. 

A lakosságot leginkább 
hétvégeken a diszkók és a 
kocsmák környékén randalí-
rozók zavarják, ezt általában 
14 év alatti gyerekek követik 
el. A rendőrség ilyen esetek-
ben annyit tehet, hogy ezekre 
a veszélyeztetett gyerekekre 
felhívja a családsegítő szol-
gálat fi gyelmét. A gyerekek 
hétvégi randalírozása a szü-

lők rossz hozzáállására ve-
zethető vissza.

Az írásos anyagból kitű-
nik, hogy a személy elleni 
bűncselekmények száma 
2006-hoz képest tavaly 56 
százalékkal csökkent, a köz-
lekedései balesetek száma is 
12 százalékkal mérséklődött. 
A vagyon elleni bűncselek-
mények száma egy 140-szeres 
csalássorozat miatt 56 szá-
zalékkal növekedett. 

Hétvégeken gyerekek 
randalíroznak a városban

A város önkormányzata 
alapító tagként részt kí-
ván venni a gyomaendrődi 
székhellyel megalakítandó 
köztestületi tűzoltóságban, 
és elindítja a köztestületté 
válás jogi folyamatát – er-
ről döntöttek a képviselők. 
Szemlits Gyula parancsnok 
számításai szerint, amennyi-
ben a köztestület létrejön, 
önkormányzati hozzájárulás 
nélkül, állami támogatásból 
fi nanszírozható lenne a tűz-
oltóság működése. 

A képviselők a köztestület-
be Várfi  András polgármestert 
és Szabó Balázsné képviselőt 
delegálták, míg a felügyelő bi-
zottságba Jakus Imre és dr. Ko-
vács Béla képviselőket, illetve 
Szilágyi Sándort, az önkén-
tes tűzoltó egyesület elnökét. 
Az ülés előtt Szemlits Gyula 
az egyesület két új járművét 
mutatta meg a képviselők-
nek. A Mercedes-Benz 1019 
HLF 16/25 típusú gépjármű-
fecskendőt Gerhard Stengel 
közbenjárásával vásárolta az 

egyesület az önkormányzat 
támogatásával az offenbachi 
tűzoltóságtól. A járművet 1 
millió forintból teljesen felújí-
tották. A felújítás költségeit a 
2007. évi katasztrófavédelmi 
pályázaton nyert összegből 
fedezték, valamint az egyesü-
let tagjai is tevékenyen részt 
vettek a felújításban. A másik 
jármű egy Mercedes-Benz 308 
típusú országúti gyorsbeavatko-
zó, ezt a Ti-Vi Technika Kft. és 
a Szent Flórián Alapítvány ado-
mányozta az egyesületnek.  

Elindított ák a köztestülett é alakulást

Szemlits Gyula (balról) az országúti gyorsbeavatkozó jármű előtt

A Rózsahegyi Kálmán Kis-
térségi Általános Iskola igazga-
tói álláshelyére kiírt pályázatra 
egyedül a jelenlegi igazgató, 
Farkas Zoltánné nyújtott be 
pályázatot. A testület zárt ülé-
sen újabb öt évre nevezte ki őt 
igazgatónak. 

Maradt 
Farkas Zoltánné

A májusi testületi ülésen fel-
merült, hogy a lakosok lomta-
lanítást igényelnek. A júniusi 
ülésen Izsó Csaba bizottsági 
elnök bejelentette, az akciót 
az önkormányzat 19-20-án 
tartja meg. Az elszállítást a 
lakosoknak saját maguknak 
kell megoldaniuk, de a sze-
métlerakón a Remondis Kft. 
az önkormányzat költségére 
befogadja a lomokat.

Lomtalanítás: 
július 19-20-án

A testülete jóváhagyta a Vá-
rosi Egészségügyi Intézmény 
dolgozóinak egységes, augusz-
tus 4-től augusztus 15-ig tartó 
szabadságolását. A helyettesítést 
a békéscsabai Réthy Pál Kórház-
Rendelőintézet vállalja.

Szabadság 
a szakrendelőben

A testület döntött arról, hogy 
a Körösmenti Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény szep-
tember 1-től a Városi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménybe 
integrálódik. Ez lehetővé teszi 
a gazdaságilag hatékonyabb 
működést. Az önkormányzati 
fenntartású intézmény kibő-
vül az alapítványi fenntartá-
sú intézményben oktatott két 
tanszakkal: a néptánccal és a 
társastánccal. 

Táncos 
integráció

Az önkormányzat pályázatot 
ír ki a 2008/2009-es tanévre 
felsőoktatási intézménybe 
felvett gyomaendrődi fi atalok 
számára havi 8000 forint ösz-
szegű félévenként egy összeg-
ben kifi zetésre kerülő 40.000 
forintos tanulmányi ösztöndíj 
elnyerésére. A pályázat beadási 
határideje: 2008. szeptember 
30. A pályázat részletes fel-
tételei megtalálhatók a www.
gyomaednrod.hu -n. 

Tanulmányi 
ösztöndíj

A helyi természeti örökség 
megőrzése érdekében az ön-
kormányzat védetté nyilvání-
totta a torzsási holtág mentén 
található szelídgesztenye-sor-
ból megmaradt 33 egyedet. 
Ezt még a múlt század első fe-
lében telepítette az Erdélyből 
származó Debreceni-család. 
Szintén védett lett a Kner Imre 
Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium udvarán lévő 26 
fajhoz tartozó 124 örökzöld 
és lombhullató fa. Különö-
sen értékes a lánykollégium 
mögötti parkrész, illetve a 
könyvtár mögötti fák. 

Védett  fák

FŐDÍJ:
1 db kerékpár
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(Folytatás az 1. oldalról)
Varga Lajos 1933-ban 

Gyomán született, innen 
a híres Kiskunfélegyházi 
Testnevelési Gimnázium-
ba ment tovább tanulni. Az 
Újpesti Dózsához 1957-
ben került, és itt 1965-ig 
számos kiemelkedő hazai 
és nemzetközi eredmény 
részese volt. A magyar 
tornászcsapat tagjaként a 
római olimpián 12., a tokiói 
olimpián 9. helyezést ért el. 
Öt évig, 1959-től 1964-ig a 

magyar tornász válogatott 
egyik legsikeresebb tagja 
volt. Sportpályafutása során 
13 országos bajnoki címet 
nyert. Az aktív sportolás 
mellett szakedzői oklevelet 
és testnevelő tanári diplomát 
szerzett. Mellékfoglalkozású 
edzőként 1965-től segítette 
az Újpesti Dózsa torna szak-
osztályának munkáját. Főál-
lásban testnevelő tanárként 
és sporttisztként különböző 
rendőriskolákban dolgozott. 
Nyugdíjba vonulása után 

feleségével visszaköltözött 
Gyomaendrődre, ahol aktív 
edzői tevékenységével útjára 
indította és sikerre vitte a 
Kis Bálint Általános Iskola 
fiú tornacsapatát.

A névadó ünnepség 
után Csollány Szilveszter, 
a „Gyűrűkirály” nyitotta 
meg a Varga Lajos Tornaver-
senyt. Elmondta, közel húsz 
évvel ezelőtt került először 
Gyomaendrődre Varga Lajos 
jóvoltából, aki elhívta ide 
csapatát edzőtáborozni. 

Új név: Varga Lajos Sportcsarnok
A névadó Gyomán született, és ide is tért vissza

Csollány Szilveszter, a 
„Gyűrűkirály” tornászként 
mindent elért, amit egy spor-
toló megszerezhet: 1998-ban 
az európai bajnok lett, majd 
2000-ben Sydneyben az 
olimpiát nyerte meg, végül 
sportpályafutására 2002-ben 
tette föl a koronát, amikor 
Debrecenben a világbajnoki 
címet is elhódította. Ebben 
az évben Gyomaendrőd is 
díszpolgárává választotta. 
Csollány Szilveszterrel a 
Varga Lajos Sportcsarnok 
névadó ünnepségén talál-
koztunk, arról faggattuk, mi 
is történt vele a díszpolgári 
oklevél átvétele óta. 

– Miután már minden jelen-
tős aranyérmet begyűjtöttem, 
nem volt már bennem igazi 
motiváció – kezdi beszélge-
tésünket. – Ráadásul már 32 
éves voltam, nem éreztem már 
indíttatást arra, hogy minden-
nap szenvedjek, fogyókúrázzak, 
utazzak a világban. Úgy döntöt-
tem, nekem a versenysportból 
ennyi elég volt, így sikerült a 
csúcson, világbajnokként befe-
jeznem a pályafutásomat. 

– A sportolók tisztában van-
nak vele, hogy a versenyzés 
nem egy életre szól. Te hogyan 
készültél a sport utáni úgymond 
civil életre?

– Az az igazság, hogy se-
hogy. Gondolkodtam azon, hogy 
miként alakítsam a jövőmet. Azt 
tudtam, hogy iskolában taní-
tani nem akarok, reggel 8-tól 
délután 5-ig irodában ülni sem 
szeretnék, és versenyzőkkel sem 
kívánok edzőként foglalkozni. 
Ugyanakkor az élet úgy hozta, 
hogy ezt a hármat már kipró-
báltam, mert valamiből meg 
kellett élnem. 

– A sport mellett milyen 
végzettséget szereztél?

– Több iskolát elkezdtem 
és nem fejeztem be. Jártam 
szakedzőire, médiaiskolába, 
de ezek nem tetszettek. Az 
volt a gond, nem tudtam, hogy 
igazán mit szeretnék csinálni, 
és fölöslegesen nem akartam 
tanulni. Az elmúlt évre sike-
rült egy kicsit megnyugod-
nom, elkezdtem gyerekekkel 
foglalkozni, de nem versenyzés 
céljából. A hozzám járók tornán 
alapuló testmozgást végeznek, 
és elsősorban nem az a célom, 
hogy olimpiai bajnokokat ne-
veljek, hanem az, hogy a gye-
rek mozogjon és egészséges 
legyen. Emellett Sopronban, 
szülővárosomban is dolgozom. 

Ott egy vállalkozó sport- és 
rendezvényközpontot alakít ki, 
amely az én nevemet veszi majd 
fel. Lehet, hogy ez kicsit furcsa, 
mert általában különböző léte-
sítményeket azokról neveznek 
el, akik már nincsenek közöt-
tünk, de úgy gondoltam, ez 
nagy megtiszteltetés számomra. 
A gyerekekkel való foglalko-
zás mellett a másik munkám 
a sportcsarnok igazgatása, a 
rendezvények szervezése. Ezek 
kitöltik az időmet, és jól érzem 
magam a bőrömben.

– Időnként találkozhatunk 
veled a kereskedelmi csator-
nák műsoraiban is, korábban 
korcsolyáztál, legutóbb pedig 
főztél. Milyen megfontolásból 
vállalsz ilyen feladatokat?

– Néha hiányzik a megmé-
rettetés, a korcsolyás műsorban 
nagyon jól esett a versengés. 
Kicsit féltem, hogy majd bot-
ladozni fogok a jégen, de hála 
Istennek a kiváló edző segít-
ségével sikerült megtanulnom 
korcsolyázni, és a párom is 
türelmes volt. Ez újra alkal-
mat adott a versenyzésre, újra 
átélhettem a versenyek izgal-
mát. A főzős műsor arra volt 
jó, hogy új embereket ismerjek 
meg, hogy megmutassam, sze-
retek és tudok főzni. 

– A versenysport után me-
lyek a főbb benyomásaid a civil 
életről? 

– Azt tapasztaltam, miként 
a sportban, úgy a civil életben 
is csak magamra számíthatok. 
Más országokkal ellentétben 
nálunk nem becsülik meg a 
sportolókat, csak addig foglal-
koznak velük, míg megnyernek 
egy-egy nemzetközi versenyt. 
Jellemző példa, miután vissza-
vonultam az aktív sporttól, négy 
és fél év után akartak hivata-
losan elbúcsúztatni. Erre azt 
mondtam, köszönöm szépen, 
nem kérem. 

– Az olimpiai bajnokok 
a kormánytól életjáradékot 
kapnak …

– Ez nagyon szép gesztus, 
és nagy segítség, csak azt nem 
tudom, miért csak 35 éves 
korunk után jár. Erre akkor 
lenne a legnagyobb szüksé-
günk, amikor abbahagyjuk a 
sportot. Melyik sportágban 
versenyeznek 35 éves korukig? 
Egerszegi Krisztina ’96-ban 
nyert olimpiát, és még mindig 
nincs 35 éves. 

– Általában úgy tartják, 
nincs sikeres ember sikeres 
magánélet nélkül. A te ma-
gánéleted, hogy alakult?

– Az első házasságom nem 
sikerült, és elváltunk. Abból a 
házasságomból van egy kis-
lányom. A második házas-
ságomból pedig két kislány 
született, így három kislány 
boldog édesapja vagyok. 

Csollány megtalálta helyét a civil életben is
Mindent megszerzett, amit egy sportoló elérhet

Szujó Zoltán,a gyoma-
endrődi születésű ismert 
tévés személyiség volt a 
sportcsarnok névadó ün-
nepségének moderátora. 
A rendezvénysorozat egyik 
programjaként Nyíri Dóra 
kommunikáció szakos egye-
temi hallgató készített in-
terjút vele.

  
– Hogy lettél újságíró? – 

hangzott az első kérdés.
– Erre röviden úgy vála-

szolhatok, hogy nem lehet-
tem élsportoló, és valamit 
ki kellett találnom, hogy a 
sport közelében maradhas-
sak. Szinte minden sportot 
kipróbáltam, ami csak utamba 
került, a kosárlabda máig a 
szívügyem. Elvégeztem egy 
edzői tanfolyamot is. A fő-
iskolás éveimben rájöttem, 
hogy nem én leszek az új 
Dávid Kornél, ekkor kezd-
tem el keresni olyan foglal-
kozást, amely kapcsolódik a 
sporthoz.

– Újságírói pályafutásod 
Békéscsabán a Csaba Rádió-
nál kezdődött. Mit csináltál 
ott?

– Híreket szerkesztettem, 
ez az újságírói munka alapja. 
Az újságíró-iskola elvégzé-
se után kerültem a Magyar 
Televízió sportosztályához. 
Most 31 évesen elmondhatom 
magamról, hogy mi voltunk 
az utolsó nemzedék, amelynek 
megadatott dolgoznia a nagy 
sportriporteri generációval: 
Vitray Tamással, Knézy Jenő-
vel. Ez meghatározó időszak 
volt az életemben. Megta-
nultam tőlük, hogy nagyon 
fontos a felkészültség, mert 
a váratlan helyzetekből csak 
ezáltal kerülhetünk jól ki.

– Négy éve kerültél a szá-
guldó cirkuszhoz, egy részüket 
te közvetíted. A Forma-1-es 
futamokra hogyan készülsz 
föl?

– Folyamatosan bújom a 
magyar és külföldi újságokat, 
az interneten óriási hírforrás 
áll rendelkezésre. Legkésőbb 
már szerdán ott vagyunk a 
hétvégi futam helyszínén, 
mert csütörtök az úgynevezett 
médianap, amikor a csapatok 
vezetői és a pilóták az újság-
íróknak nyilatkoznak. 

– Jóban vagy a pilótákkal?
– Az embernek el kell fo-

gadtatnia magát. Most már 
azt mondhatom, hogy vala-
mennyi pilótával köszönő vi-
szonyban vagyok. Ez sokat 
segít, amikor interjúkat kell 
készítenem velük. Nyilván azt 
is tudom, hogy mikor mehe-
tek oda hozzájuk, szerdától 
vasárnap délutánig pontosan 
ismerem a csapatok időbe-
osztását. Hízelgő rám nézve, 
hogy amikor elkezdek interjút 
készíteni például Ferdnando 
Alonzoval, akkor hét-nyolc 
televíziós stáb vesz körbe 
bennünket, és ők is hasz-
nálják a kérdéseimre kapott 
válaszokat. 

– Jól tudom, hogy tavalytól 
nem csak közvetíted a ver-
senyeket, hanem magad is 
versenyzel?

– Mindig azt hallottam, 
hogy érdemes kipróbálni azt, 

amivel a riporter foglalkozik, 
így sokkal hitelesebben tudok 
beszélni az adott sportágról. 
Tanulságos kicsiben megta-
pasztalnom azt a feszültséget, 
amit a pilóták a rajt előtt né-
hány másodperccel átélnek. 
Most már sokkal jobban meg-
értem a lelki világukat.

– Ökölvívó mérkőzéseket 
is közvetítesz. Jól tudom, 
hogy Erdei Zsolthoz barát-
ság fűz?

– Erdei Zsolt 2000. körül 
kezdett el komolyabban fog-
lalkozni a profi  ökölvívással, 
én is akkor kerültem a ke-
reskedelmi tévéhez. Így sok 
mindent együtt tapasztaltunk 
meg, és összekovácsolódtunk. 
Elmondhatom, hogy Erdei 
Zsolt hosszú-hosszú idő óta 
a barátom, egyébként is ő 
olyan személyiség, akivel 
nem nehéz jóban lenni. Ami-
óta barátság fűz Zsolthoz, a 
mérkőzések alatt én is inkább 
érte aggódom, mint a műso-
rért. Úgy gondolom, ha egy 
nemzetközi mérkőzésen az 
egyik versenyző a magyar 
színeket képviseli, akkor a 
sportriporternek nem sza-
bad objektívnek maradnia, 
kutya kötelessége szurkolnia 
neki.   

– Az idén januártól új 
szerepkörben láthatunk, a 
kereskedelmi tévé reggeli 
műsorát vezeted. Egyből 
igent mondtál a felkérés-
re?

– Hosszasan töprengtem 
rajta. A tévénézők többsége 
már elfogadott a sportripor-
teri szerepkörben. A reggeli 
műsor az teljesen más műfaj. 
Hosszas gondolkodás után 
arra jutottam, ha ezt elvál-
lalom, akkor munkámban 
tovább épülhetek, telje-
sebb munkát végezhetek. 
Ott szembesültem azzal, 
hogy semmit sem tudok 
arról, amit eddig csinál-
tam. Az első néhány reggeli 
műsor vezetése során azt 
éreztem, hogy az a sport-

riporteri eszközrendszer, 
amit eddig alkalmaztam, 
itt teljesen használhatatlan. 
Szeretném azt hinni, hogy 
ebbe most már belejöttem, 
és ezáltal teljesebb televí-
ziós leszek. 

– Mindig azt nyilatkozod, 
hogy számodra a családod 
a legfontosabb, ilyen sok 
munka mellett mennyi időd 
jut a rájuk? 

– Nagyon intenzíven 
használjuk ki azt az időt, 
amikor mind a négyen 
együtt lehetünk. Sokszor 
előfordul, hogy a mi csa-
ládunkban nem szombaton 
és vasárnap van hétvége, 
nem akkor vagyunk többet 
együtt, hanem szerdán és 
csütörtökön, mert épp akkor 
adódik lehetőség a közös 
pillanatokra. Az idei tizen-
nyolc Forma-1-es futamból 
összesen csak hatra megyek 
ki személyesen a helyszínre. 
Ez nem azt jelenti, hogy 
nem dolgozom a Forma-1 
közelében, a televíziós mun-
kamegosztásban több jut 
nekem a szerkesztésből. 
Szerencsére a televízió ve-
zetése hozzájárult ahhoz, 
hogy most már kevesebbet 
kell utaznom, és több időt 
tölthetek a családommal.  

– Van valami, ami kima-
radt az életedből?

– Szakmailag és emberi-
leg sincs, hiszen azt csinál-
hatom, amit szeretek, a sport 
közelében dolgozhatom. A 
televíziózást is nagyon sze-
retem, mert nyitott szemé-
lyiség vagyok, és imádok 
szerepelni. Van két gyönyö-
rű lányom és csodálatos fe-
leségem. Az elmúlt néhány 
évben annyi élményt kaptam 
ettől a szakmától, ami egy 
emberöltőre is elég, és erre 
büszkének kell lennem, és 
meg is kell becsülnöm – 
nyilatkozta Szujó Zoltán a 
Varga Lajos Sportcsarnok-
ban Nyíri Dóra kérdéseire 
válaszolva. 

Büszke arra, amit elért, és meg is becsüli
Szujó Zoltán számára a családja a legfontosabb

ÉPÍT ANYAGKERESKEDÉS
Gyomaendr d, H sök útja 51. 

Telefon: 66/282-440; 30/33-26-075; 30/48-80-326

Teljeskör  épít anyagkereskedelem: 
Terranova termékek - h szigetel  rendszerek, ragasztók, fugázók,  -
felújító rendszerek
Frühwald betontermékek, térburkolók -
Gipszkartonok, gipszkarton szerelési anyagok, lécek,  gipszek,  -
glettek
Téglák, tet cserepek, tet zsindelyek, lemezes tet fed  anyagok -
H -,hang-, és vízszigetel k -
OSB lapok, tet fóliák, párazáró fóliák, tet kiegészít k, szell z k -
Élvéd k, szeg k, szilikonok -
Schiedel kéményrendszerek, Ytong-Xella falazó elemek -
Kazettás álmennyezeti rendszerek, függeszt k, lapok -
Prokoncept energiatakarékos házépítési renszer -
Grünpower vákumcsöves napkollektor -
Rozetták, stukkók, hászámok, bet k kül-és beltérre -
Kéziszerszámok, csavarok, szegek, segédanyagok -
Hagyományos épít anyagok - sóder, cement, homok, mész -
és még sok más, ami építkezéshez, felújításhoz szükséges. -

    Árainkból: 
Fagyálló csemperagaztó  880,- Ft/zsák (25kg) -
Estrich  685,- Ft/zsák (40kg) -
Flex ragasztó  2.435,- Ff/zsák (25kg) -
Aljzatkiegyenlít   2.200,- Ft/zsák (25kg) -
Tet síkfólia  80,- Ft/m - 2-t l
Dry-háló  135,- Ft/m - 2-t l

GELLAI
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Programajánló
Gyomaendrődről június 

első hétvégéjén ötfős hivata-
los delegáció, a Körösmenti 
Táncegyüttes és kísérő zene-
kara: a Suttyomba együttes, 
illetve a Rumba Táncklub 
utazott ki a németországi 
Schöneckbe, a június 7-én 
megtartott testvérvárosi 
találkozóra. 

Gyomaendrőd kapcso-
lata öt évre tekint vissza 
Schöneckkel. A Frankfurt 
an Main melletti kisváros-
nak immár 35 éve testvér-
települése a franciaországi 
Anould, ebből az alkalomból 
tartották meg a testvérvárosi 
találkozót.

Mint azt Várfi  András 
polgármester a Schöneckkel 
való kapcsolatról kifejtet-
te, onnan az utóbbi időben 
egyre többen látogatnak el 
Gyomaendrődre. Tavaly 
delegációjuk járt itt a két 
városrész egyesülése 25. 
évfordulójára rendezett ün-
nepségre, továbbá a német 
várost csapata képviselte a 
Csabai Kolbászfesztiválon 

is. Az elmúlt év decemberé-
ben pedig schönecki fi atalok 
vettek részt a Szaloncukor 
Kupán, a városi sportcsar-
nokban megtartott labdarúgó 
tornán. Az idei sajt és túró-
fesztiválon öttagú hivatalos 
delegáció és 18 tagú kórus 
járt Schöneckből. Ez azt bi-
zonyítja, hogy igen élénk ez 
a testvérvárosi kapcsolat.

A schönecki városháza 
udvarán június 7-én megtar-
tott ünnepségen a polgármes-
terek bemutatták városukat, 

majd ezt gálaműsor követte. 
Nagy sikert aratott mindkét 
gyomaendrődi táncegyüttes, 
vastapssal köszönte meg a 
német közönség műsorukat. 
Gyomaendrőd és Schöneck 
polgármestere megegyezett 
abban, hogy a németek 
részt vesznek az idei hal-
főző versenyen, valamint 
a Csabai Kolbászfesztivál 
kolbászgyúró versenyén is 
indulnak, helyük a lengyel 
testvérváros Pilzno asztala 
mellett lesz.

Élénk kapcsolat Schöneckkel
Jönnek a halfőző versenyre és a kolbászfesztiválra

Várfi  András bemutatta Gyomaendrődöt a németeknek

1. A nyugdíjas és idős-
ügyi szervezetek, valamint 
a Fidesz képviselői sajnálattal 
állapítják meg, hogy a tavalyi 
évben – a kormány megszo-
rító intézkedései, a sorozatos 
áremelések és a nyugdíjasokat 
sújtó infl ációs hatás mértéke 
miatt – a nyugdíjak reálértéke 
3,8 százalékkal csökkent. Ha-
sonló esetre utoljára a Horn-
kormány hivatali ideje alatt, 
1996-ban került sor.

2. Ugyanakkor a nyugdí-
jas és idősügyi szervezetek, 
valamint a Fidesz képviselői 
örömmel állapítják meg, hogy 
a Szociális Népszavazás során 
létrejött, nemzedékek közötti 
összefogás eredményeként a 
vizitdíj és a kórházi napidíj 
immár nem akadályozhatja 
meg az idős beteg emberek 
orvoshoz fordulását és gyógy-
ulását. A nyugdíjasok és a 
Fidesz ezzel megerősítették 
szövetségüket, amely arra 
alapul, hogy a nyugdíjak re-
álértéke a polgári kormány 
hivatali ideje alatt növekedett 
a legnagyobb mértékben a 
rendszerváltoztatás óta.

3. A következő polgári 
kormány politikája az egyez-
ségekre fog épülni. A nyug-
díjas és idősügyi szervezetek, 
valamint a Fidesz képviselői 
egyetértettek abban, hogy az 
egyezségek rendszerében ki-

emelt helyen kell szerepel-
nie a nyugdíjasokkal kötött 
egyezségeknek.

4. A Fidesz álláspontja sze-
rint az idős emberek – az egész 
életük során végzett munkájuk 
és a közteherviselésben való 
részvételük alapján – olyan 
nyugdíjra jogosultak, amely 
biztosítani tudja számukra a 
tisztes életviszonyokat és a 
szociális biztonságot. A Fi-
desz ezért garantálja, hogy 
évről évre meg fogja védeni 
a nyugdíjak reálértékét.

5. Az elmúlt hónapokban 
sorra drágultak az élelmisze-
rek, a gáz, az áram, küszöbön 
áll a távhő-díjak emelkedé-
se, és az év második felében 
újra emelkedni fog a gáz ára.  
Ezek az áremelkedések kü-
lönösen érzékenyen érintik 
az időseket, akiknek már a 
létfenntartását is veszélyezte-
tik a drágulások. A nyugdíjas 
és idősügyi szervezetek ezért 
elvárják a következő polgári 
kormánytól, hogy – az 1998. 
és 2002. közötti időszakhoz 
hasonlóan – fékezze meg a 
drámai mértékű áremelkedé-
seket.  A Fidesz vállalja, hogy 
olyan kormányzati politikát 
fog folytatni, amely megvédi 
a nyugdíjasokat az elviselhe-
tetlen mértékű áremelésektől, 
és minden rendelkezésére álló 
eszközt bevet annak érde-

kében, hogy féken tartsa a 
nyugdíjasok számára kiemel-
kedően fontos termékek és 
szolgáltatások árait.

6. Az idős emberek gyak-
ran kerülnek kiszolgáltatott 
helyzetbe. A Fidesz ezért vál-
lalja, hogy polgári kormány-
zás esetén az egészségügyi 
és szociális ellátások rend-
szerét szolidaritásra épülő és 
nemzeti kockázatközösségre 
alapuló állami feladatként 
fogja megszervezni. Polgári 
kormányzás alatt soha nem 
fordulhat elő, hogy idős em-
berek anyagi okok miatt ne 
jussanak megfelelő színvonalú 
egészségügyi ellátáshoz.

7. A nyugdíjas és idős-
ügyi szervezetek képviselői 
méltánytalannak és elfogad-
hatatlannak tartják, hogy 
amíg az idős emberek nagy 
többsége – több évtizednyi, 
becsülettel végzett munka 
ellenére – néhány tízezer fo-
rintnyi nyugdíjból kénytelen 
megélni, addig a jelenlegi kor-
mány számolatlanul szórja el 
a milliárdokat saját luxusára 
és korrupciógyanús ügyletek-
re. A nyugdíjas és idősügyi 
szervezetek képviselői ezért 
elvárják a következő polgári 
kormánytól, hogy derítsen 
fényt a hatalmi visszaélésekre, 
és tegyen határozott lépéseket a 
korrupció visszaszorítása érde-
kében. A Fidesz vállalja, hogy 
a következő polgári kormány 
minden korrupciógyanús ese-
tet ki fog vizsgálni, és meg 
fogja szüntetni a közpénzek 
pazarló, átláthatatlan és tisz-
tességtelen elherdálását.

Domokos László 
a Békés Megyei Idősügyi 

Tanács elnöke,
Gyomaendrőd országgyű-

lési képviselője 
(X)

A Fidesz meg fogja védeni a nyugdíjak reálértékét
A kormány megszorító intézkedései elsősorban a nyugdíjasokat sújtják

Magyarország rendszerváltoztatás utáni történelmének 
legmélyebb gazdasági és szociális válságában vergődik. 
A kormány alkalmatlansága, folyamatos hazudozása és 
szociális érzéketlensége egyre nehezebb helyzetbe hozza 
a magyar embereket, családokat és vállalkozásokat. Az 
áremelések, a megszorító intézkedések és a sarcok legfőbb 
vesztesei közé tartoznak az idős emberek, a nyugdíjasok, 
akik egy tisztességesen végigdolgozott élet után kerül-
nek méltánytalan és tarthatatlan helyzetbe a kormány 
intézkedései miatt. Mindezek alapján a nyugdíjas és 
idősügyi szervezetek, valamint a Fidesz képviselői az 
alábbiakat rögzítették a közelmúltban megtartott ta-
lálkozójukon.

Katona József Művelődési Központ 
Június 30–július 5-ig SZAKE Színjátszó Tábor
Július 14-én és 21-én 8–12 óráig véradás
Augusztus 4–8-ig a Rumba Táncsport Egyesület edzőtábora
Endrődi Közösségi Ház
Július 19-én Anna Bál a Barátság Klub szervezésében
Július 31-től augusztus 2-ig a Global Teenager Project tábora
Apolló Mozi Pódium Kávézó
Július 11-én 18 órától Berkei Csaba Üveg-tér című kiállítása és Nagy Zopán (-„Skizológia”-) 
kötetbemutatója. 
Július 26-án 21 órától Török Ádám és a Mini együttes koncertje
Július 1-től augusztus 21-ig kertmozi keddenként az Endrődi Közösségi Ház udvarán, 
illetve szerdánként az Erzsébet liget rendezvény terén. Az ingyenes vetítések sötétedés 
után kezdődnek.

Gyomai református templom
Július 19-én 18 órától a budapesti Erkel Ferenc Vegyes Kar hangversenye

Egeresi András május 15-
től dolgozik a Gyomaszolg 
Ipari Park Kft. és a Gyoma-
közszolg Kft. ügyvezető igaz-
gatójaként. Rövid bemutat-
kozást kértünk tőle, illetve 
arról faggattuk, milyen cé-
lokat fogalmazott meg maga 
számára új munkahelyén. 

Egeresi András elmondta, 
képzettsége szerint erősáramú 
elektrotechnikus érintésvédel-
mi vizsgával, gépészmérnök 
és mérnök-közgazdász. Az el-
múlt harminc évben két mun-
kahelyen dolgozott: a Békési 
Mezőgazdasági Gépgyárban 
és a békéscsabai Réthy Pál 
Kórház és Rendelőintézet-
ben. Ez utóbbi helyen 17 évig 
a műszaki osztályt vezette, 
majd gazdasági igazgatóként 
dolgozott. A kórházban munka-
viszonya közös megegyezéssel 
megszűnt, ezért megpályázta 
a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 
és a Gyomaközszolg Kft. ügy-

vezető igazgatói állását. 
Egresi András kifejtette, a 

kft. személyi, tárgyi adottsá-
gait fi gyelembe véve és a tá-
gabb gazdasági környezetre 
tekintettel az az elsődleges 
célja, hogy a dolgozók mun-
kahelyét megtartsa. Úgy látja, 
ez nem lesz könnyű feladat, 
mert az építőipari cégeknek 
egyre nehezebb fi zetőképes 
keresletet találniuk. Az ed-
digi tapasztalata szerint jó 
szakemberek dolgoznak a 

cégnél, nagy kár lenne, ha 
ezek a személyi adottságok, 
ezek a kivitelezői képességek 
elvesznének. Az ügyvezető 
igazgató kéri a város lakos-
ságát, hogy aki új ház építését 
vagy meglévő háza felújítását, 
bővítését tervezi, forduljon bi-
zalommal a Gyomaszolg Ipari 
Park Kft-hez. Természetesen 
a városban vagy környékén 
működő vállalkozások számá-
ra is jó minőségben vállalnak 
kivitelezést. 

Az ügyvezető igazgató má-
sik céljának azt tekinti, hogy 
rentábilis, a város foglalkozta-
tási helyzetét segítő vállalkozás 
települjön az ipari parkba. Ezért 
felhívja azoknak a vállalkozók-
nak a fi gyelmét, akik fejleszte-
ni szeretnének. és telephelyük 
már szűkös számukra, vagy 
tevékenységi körük miatt más 
vállalkozásokhoz szorosabban 
kívánnak kötődni, vegyék fon-
tolóra az ipari parkba település 
és integrálódás előnyeit.   

Új ügyvezető a Gyomaszolgnál
Egeresi András két fő célt tűzött maga elé

Dr. Bakanek György a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság orvosa, 
szaktanácsadó június 9-én az 
Endrődi Közösségi Házban 
érdekfeszítő előadást tartott a 
város diákjainak, mintegy úti 
csomagot adott a fi ataloknak a 
sikeres élethez. Az előadó ki-
fejtette, csak az lehet sikeres, 
akinek vannak céljai az életben. 
Hiszen, ha ezeket a célokat meg-
fogalmaztuk, akkor az ott él a 
tudatalattinkban. A tudatalattink 
pedig arra törekszik, hogy a cé-
lokat bármi áron elérje. Beszélt 
az egészségről is. Felháborítónak 
tartja, hogy az iskolákban ki 
van téve a „Dohányzásra kijelölt 
hely” tábla. Amíg a tanárok, az 
orvosok dohányoznak, a fi atalok 
követik rossz példájukat.

Dr. Bakanek György kitért a 
párkapcsolatokra is. Elmondta, 
mindig a lányok választanak 
párt maguknak a feromonok 
alapján. Az ember társas lény, 
és szüksége van a szeretetre, ezt 
nemcsak a párjától kaphat meg, 
hanem a családjától, a barátaitól 
is. Az optimális eset az, ha az 
élet több területén van harmoni-
kus kapcsolatrendszerünk.

Úti csomag 
az élethez 

A Gyomaszolg Kft. értékesíteni kívánja 
a Gyomaendrőd, Nyárszeg utca 6. szám alatti 
100 négyzetméteres sorházi házát 27 négyzet-
méteres garázzsal és a teraszhoz kapcsolódó 

400 négyzetméteres udvarral.
 

A ház kellemes környezetben található
 és jól megközelíthető.

Érdeklődni lehet: 
Egeresi András ügyvezető igazgatónál 

a 20/988-00-13-as telefonon. 

Ház eladó



5Közélet

A VIII. Országos Mazsorett 
Versenyt június 7-8-án ren-
dezték meg Oroszlányban. A 
Színfolt Mazsorett Csoport 
senior korcsoportba nevezett 
összesen kilenc kategóriában, 
és mindegyikben dobogós he-
lyezést ért el.

Botos menettáncban, vala-
mint színpadi botos koreográ-
fi ában, illetve mini formációs 
pompon táncban és az ösz-
szetett versenyben is egyaránt 
második helyezettek lettek a 
gyomaendrődi mazsorettek.

Pomponos páros táncban 
Baráth Beáta és Szűcs Ivett 
az élen végzett, pomponos 
szólótáncban Baráth Beáta 
második lett, Fülöp Zsanett 
pedig harmadik helyen vég-
zett, miként harmadik lett a 
Knapcsek Kitti, Hajdu Tímea, 
Gergely Viktória alkotta bo-
tos trió is. Botos szólótánc-
ban Knapcsek Kitti második, 
Baráth Beáta pedig harmadik 
helyen végzett.

A gyomaendrődi mazsorett 
lányok nemcsak tudásukkal 

kápráztatták el a közönséget, 
hanem szépségükkel is, hiszen 
a szakmai zsűri „mazsorett 
szépségkirálynő”-nek Baráth 
Beátát választotta meg, míg az 
első „miss mazsorett” hölgy 
Knapcsek Kitti lett. 

A Színfolt Mazsorett Cso-
port már évek óta szép ered-
ményeket ér el, az országos 
versenyekre elviszi városunk 
hírét. A „Gyomaendrődért 
Emlékplakettel” kitüntetett 
együttes vezetője: Hunya 
Jolán tanárnő. 

Ügyesek és szépek a Színfolt lányai

Dr. Csoma Antal, a Körösi 
Halász Szövetkezet elnöke 
valamennyi versenyen a 
zsűri elnöke volt. Az előz-
ményekről elmondta, hogy 
a rendezvényt annak idején 
Tímár János indította útjára. 
Mindig kapcsolódott a Szent 
István-napi rendezvénysoro-
zathoz, annak volt egész na-
pos programja. Az eseményt 
a szövetkezet minden esz-
tendőben támogatja. A hal-
főző versenynek rendszeres 
résztvevői a gyomaendrődi 
és környékbeli városok, köz-
ségek főzőin kívül a bajaiak, 
a mohácsiak, a nyíregy-
háziak és az abonyiak. A 
nemzetközi jellegét pedig 
az adja, hogy jönnek fő-
zők a testvérvárosokból: 
Nagyenyedről, Pilznoból, 
Schöneckből és valószínű 
Franciaországból is. Tavaly 
hetven halétel készült, az 
idei jubileumi versenyen 
száz versenyműre számí-
tanak. Egy személy nevez 
be a versenybe, de általá-
ban valamennyi versenyző 
mögött egy-egy munkahely 
vagy baráti társaság áll, 
hiszen nem egyedül eszi 

meg az elkészített ételt. 
Egy versenyző több ételt 
is főzhet. 

Mint korábban most is 
három kategóriában hir-
detik meg a versenyt: ti-
szai-körösi típusú halászlé, 
dunai típusú halászlé, il-
letve vegyes halételek. Ez 
utóbbi kategóriába tartozik 
mindaz, ami az első kettőbe 
nem sorolható be: sültek, 
pörköltek, töltött halak és 
egyéb ínyencségek. A du-
nai halászlevet hagymával, 
paprikával alap nélkül ké-
szítik, a bajai halászlénél 
külön is tálalják a halhúst 
és a hallevet, illetve hozzá 
a speciális gyufatésztát. A 
tiszai és körösi halászlé-
nél pedig előbb az alapot 
készítik el, és ebben főzik 
meg a haldarabokat. 

A halfőző versenyhez 
kapcsolódik a halászati 
konferencia és Kunkovács 
László etnofotográfus Ha-
gyományos halászat hazai 
vizeken című kiállítása. A 
tanácskozás témája a termé-
szetes vizeken folyó hazai 
halászat és halgazdálkodás 
lesz. Az előadásokra vár-

nak minden érdeklődőt, aki 
betekintést kíván nyerni a 
hagyományos és mai mo-
dern halgazdálkodásba. 
Kunkovács László kiállí-
tása dokumentumszerűen 
mutatja be a hagyományos 
halászat eszközeit és módo-
zatait. A művészien meg-
formált képeken megjelenik 
a ma már csak emlékekben 
élő tradicionális magyar 
kisszerszámos halászat 
mestersége. 

Dr. Csoma Antal kitért 
arra, hogy Körösi Halász 
Szövetkezet a halivadék ta-
vaszi kihelyezését nagyobb 
részt befejezte. Ragadozó 
halakból 70 ezer négy-öt 
centiméteres nagyságú 
előnevelt csukaivadékot 
és 72 ezer 500 négy-hat 
centiméteres süllőivadékot 
helyeztek ki a természetes 
vizekbe, azaz a holtágakba 
és a Körösbe. A 72 ezer 
500 négy-öt centis előnevelt 
harcsa június végén került a 
vizekbe. A köröstarcsai ha-
lastavat a nyáron halásszák 
le, és ebből két-két és fél 
nyaras pontyokat helyeznek 
ki folyókba, holtágakba. 

Száz halfőző versenyzőre számítanak 
X. Nemzetközi Halfőző Verseny és Halászati Konferencia

A X. Nemzetközi Halfőző Versenyt és Halászati Kon-
ferenciát augusztus 16-án rendezik meg az Október 6. 
lakótelepen, Bethlen Gábor Szakképző Iskolában és annak 
udvarán. A rendezvény fővédnöke: Benedek Fülöp, a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. földügyekért felelős 
vezérigazgató-helyettese; védnökei: dr. Orosz Sándor 
országgyűlési képviselő, a Parlament Környezetvédelmi 
Bizottságának alelnöke, a Haltermelők Országos Szö-
vetsége és Terméktanács ügyvezető elnöke, valamint 
Domokos László országgyűlési képviselő, a Békés Megyei 
Közgyűlés elnöke, illetve Várfi  András, Gyomaendrőd 
polgármestere.

nak minden érdeklődőt, aki 
b t ki té t kí á i

Életének 86. évében jú-
nius 5-én elhunyt Honti 
Antal grafi kusművész, 
Gyomaendrőd díszpolgára. 
Mély részvét mellett június 
11-én kísérték utolsó útjára 
családtagjai és tisztelői. 

Tudtuk, hogy beteg, kis 
városunkban gyorsan terjedt 
a hír, mégis nehéz elhinni, 
hogy már nem jár közöttünk 
Rocinante-nak becézett öreg 
mopedjén, mint egy újmódi 
Don Quijote. Grafi kusművész, 
írtam, de ő jobban szerette, 
ha képzőművésznek nevez-
ték. Volt ő minden: grafi -
kus, dekoratőr, fémműves, 
belsőépítész, festőművész, 
a művészi nevelés és a mű-
velődés apostola, múzeum- és 
galériaszervező. 

Polihisztor volt és életmű-
vész a szó nemes értelmében. 
Dosztojevszkij írta valahol, 
hogy a művész legnagyobb 
alkotása ő maga, a saját éle-
te. A körülményekkel dacolva 
megteremtette az alkotó ember 
létfeltételeit és a maga közön-
ségét is. A látás formálása, az 
ízlés fi nomítása volt a célja, 
amikor dekorációs munkákat 
végzett Békéscsabán, a helyi 
és a környékbeli áfészeknél, s 
iparművészi tervezést a me-
zőtúri fazekasoknál. A míves 
munka, az anyag tisztelete, a 
különféle technikák ismerete 
tette szemet gyönyörködtetővé 
dekorációit, rézdomborításait, 
emléktábláit és plakettjeit. Szü-
lőfalujának szeretete sugárzik 
a rég eltűnt gyomai házakat 
ábrázoló lágy pasztellképeiből, 
akvarelljeiből. Saját lelkének 
vívódásai az olajban festett, 
göcsörtös fákban élnek tovább, 

a napi élet aktualitásaira pedig 
expresszív, stilizált kompozí-
ciói válaszolnak.

Művészetszervező munká-
jának szép emléke a „Kép-
presszó”, ahol a hely varázsos 
hangulatát meghatározta a 
művészi rend és a falakat 
díszítő színes secco. Jó volt 
elüldögélni a barátokkal a 
Gaburek- és Koszta Rozó-
képek alatt. Ilyen otthonos 
légkört teremtett maga körül 
kedves feleségével akkor is, 
amikor megnyitotta a Honti 
Műhely-Galériát, s kitárta ott-
honát a látogatók, a kiállítások, 
a zenei, színházi és irodalmi 
estek közönsége és szereplői 
előtt. Nem maradhatott ki a 

Vidovszky-emlékszoba szer-
vezéséből sem, mint ahogy 
ott volt a városi képtár alapí-
tásánál is. Közönséget nevelt, 
és igyekezett megteremteni 
a művészet megjelenésének 
kereteit. 

Sokat köszönhet neki a 
város. Hiányozni fog jel-
legzetes alakja az utcákról, 
tetrekészsége, mindig új ötletei, 
jelenléte a kiállításokon, meg-
nyitókon. Hiányozni fognak a 
jó beszélgetések, történetei a 
régi időkről, emberekről, aki-
ket már csak ő ismerhetett. 

Köszönjük, Tóni bácsi! 
Nem felejtünk el. Nyugodj 
békében! 

Bula Teréz

Elment Honti Antal

a napi élet aktualitásaira pedig Vidovszky emlékszoba szer

Dr. Kondé Gábor magá-
ról elmondta, hogy 1985-ben 
végzett az egyetemen, ezután 
azonnal a Békéscsabai Állat-
kórházba került, a megyében 
akkor ez volt az egyetlen ilyen 
létesítmény. Külön igazgatói 
engedéllyel az egyetem utolsó 
félévében már hétvégi ügyeletet 
is adhatott. 

– Békés 1985-ben az egyik 
legnagyobb állattartó megye 
volt – emlékezik a kezdetekre 
dr. Kondé Gábor – mára az 
állatlétszám jelentősen le-
csökkent, sokkal kevesebb a 
gazdasági haszonállat. A nagy 
állatok közül egyedül a lovak 
száma gyarapodik valamelyest, 
és a kedvtelésből tartott állatok 
a meghatározóak, ezek száma 
rohamosan fejlődik. Hogy dip-
loma megszerzése után miért 
pont Békés megyét választot-
tam? Szüleim mezőberényiek, 
és már az egyetem alatt eldön-
töttem, hogy visszajövök a me-
gyébe. Csupán két évet laktunk 
Berényben, édesanyám ott volt 

körzeti orvos, én a fővárosban 
születtem, és ott is nőttem föl. 
Ugyanakkor minden szál ide 
köt, itt élnek a rokonaim. 

– Ide hazajöttem – vallja ma-
gáról – a nagybátyám szintén 
állatorvos volt, Békésen prak-
tizált, és ő oltott be a szakma 
szeretetével. Föl se merült 
bennem, hogy édesanyámat 
kövesem a pályán, és humán 
orvos legyek. Hat éves koromtól 
tudatosan az állatorvosi pályára 
készültem, ettől még az sem 
tudott eltántorítani, hogy 16 
éves koromban az Újpesti 
Dózsa futballista állást aján-
lott föl, az akkori átlagfi zetés 
duplájáért.

Az állatkórház megszűné-
séig, 1987-ig ott dolgozott, és 
ezután kikerült Kondorosra 
körzeti állatorvosnak. Akkor 
még szigorúak voltak a kör-
zethatárok, de az igazgató 
fő-állatorvostól az egész me-
gyére kapott engedélyt arra, 
hogy sebészeti és szülészeti 
beavatkozásokat végezzen va-

lamennyi állatfajon. Kondoro-
son ’94-ben megválasztották 
polgármesternek, majd ’98-ban 
újra, de ’98 december végén 
lemondott a pozíciójáról, és 
visszatért a hivatásához.  

Mikor munkája részleteiről 
faggatom, elmondja, hogy az 
alapellátáshoz tartozik a sebé-
szeti, szülészeti segítségnyújtás, 
a fülkezelések, -tisztítások, a 
fogkarbantartás, a szemészeti 
beavatkozások, védőoltások, 
féregtelenítések, ennek a hu-
mán fertőződések adnak ko-
moly jelentőséget.

 Rendelkezik ultrahangos 
készülékkel – ez segítheti a diag-
nosztizálást – ultrahangos fog-
kő-eltávolítóval, szemtükörrel, 
endoszkóppal. Ez utóbbi szintén 
a diagnosztizálást segíti, mivel 
a testüregekbe, a testnyílásokba 
be lehet tekinteni vele. Az ult-
rahangos készülékkel például 
a hasüregbe, mellüregbe lehet 
betekinteni (vemhesség, húgy-
kövesség, szívvizsgálat, stb) az 
endoszkóppal pedig a légcsőbe, 
a gyomorba, a fülbe.

– Számomra mindig az az 
eset a legfontosabb, amellyel 
épp foglalkozom – vallja dr. 
Kondé Gábor magán állator-
vos. Rendelője megtalálható 
Gyomaendrőd, Fő út 149. El-
érhetősége: 30/9032-998 

(X) 

Magán állatorvos Gyomaendrődön 
Dr. Kondé Gábor csak az állatok gyógyításával kíván foglalkozni
Dr. Kondé Gábor egy átszervezés következtében 

két évvel ezelőtt kapta meg Gyomaendrődöt, Kondo-
rost és Hunyát hatósági állatorvosként. Ez év május 
19-én felmondott a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi 
Igazgatóságánál, mert a továbbiakban kizárólag csak 
a gyógyító munkával kíván foglalkozni. Jelenleg ma-
gán állatorvosként praktizál, ezért döntött úgy, hogy 
Gyomaendrődön nyit rendelőt. 



Rövid hírek

6 Közélet

Márton János, a Gyomai 
Kner Nyomda Zrt. termelési 
igazgatója szakmai mun-
káját a közelmúltban Hess 
András-díjjal ismerte el a 
Magyar Nyomda- és Papír-
ipari Szakmai Szövetség. 
Márton János négy évti-
zede dolgozik a szakmá-
jában és 31 éve termelési 
igazgatóként. Ez évben a 
kitüntetést 12-en kapták 
meg, köztük a másik Bé-
kés megyei Rácz Kálmán, a 
gyulai Dürer Nyomda Kft. 
gépmestere. 

Hess András-díj

A Kner Imre Gimnázium 
9. c osztálya gyermeknap 
alkalmából június 2-án 
műsort adott a Kossuth úti 
óvodában. A 65 ovisnak két 
dramatizált mesét adtak 
elő, illetve tavaszról szóló 
verseket szavaltak el, mind-
ezen túl ajándékként plüss 
játékokkal is kedveskedtek 
a kicsiknek. 

Gyermek-napi 
műsor

A gyomai katolikus 
templomban június 22-én 
ünnepelték Tímár Mihály 
atya pappá szentelésének 
50. évfordulóját, illetve a 
fiatalok bérmálását. Mihály 
atyát ünnepi szentmise 
keretében köszöntötte Kis-
Rigó László, az egyház-
megye püspöke. A püspök 
köszönetet mondott a már 
elhunyt szüleinek, minden 
családtagjának, valamint a 
híveknek, hogy támogatták 
hivatásában. A szentmise 
keretében a püspök meg-
bérmálta a fiatalokat, 
akik ez által a katolikus 
vallás szerint nagykorúvá 
váltak.

Aranymise

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

RÓZA KFT.,
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

cégek leinformálását vállalom.
Hermann Mihály, 20/388-2263; 

hermannkert@fi bermail.hu; fax: 66/610-419.

Ön, mint a Sani-Med Trans 
Kft. ügyvezetője „megvizsgálta” 
a rendelkezésre álló dokumen-
tációt, illetve meghallgatta az 
érintett ügyeletes orvost, de 
sajnos elfelejtett sokoldalúan 
tájékozódni. Ezért szeretném 
kiegészíteni az Ön által írt vá-
laszlevelet néhány részlettel, 
ami valójában a lényege az 
eseményeknek. Biztosítani sze-
retném azonban, hogy nem áll 
szándékomban sem mint helyi 
lakosnak, sem mint képvise-
lőnek elferdíteni a valóságot, 
vagy lejáratni az ügyeletet, de 
azt gondolom, hogy mint a kft. 
felelős ügyvezetőjének, nem 
csak „megvizsgálni”, hanem 
ki kellett volna vizsgálnia az 
esetet, mert az Önök kezében 
nagy felelősség van, emberek 
élete felett döntenek, és nem 
mindegy hogyan. Azt is tudom, 
nem ez a jellemző minden ügye-
lő orvosra, mert az a bizonyos 
eset óta „sajnos” volt nagyon 
pozitív tapasztalatom is Önök-
nél, amikor a tudás szerencsésen 
egyesült az emberséggel, csak 
egy másik orvos személyében. 
(2008. ápr. 27.) 

Húsvét szombatján (márc. 29.) 
hívtam ki először az ügyeletet. 
Az orvosnak elmondtam (afá-
ziás betegről lévén szó) milyen 
tüneteket észleltem. Felhívtam 
a fi gyelmét a dagadt, begyul-
ladt fekélyes lábakra, a lelassult 
motorikumra, gyengeségre, 
kézremegésre, megmutattam 
az eddigi zárójelentéseket, s 
megkérdeztem, nem kellene-e 
kórházba utalni édesapámat? 
Az orvos „megtekintette” (talán 
meghallgatta, de lázat nem mért 
az bizonyos) s közölte, hogy 
szerinte nincs rossz állapotban a 
bácsi, és ha küldené is „csak” a 
bőrgyógyászatra lehetne. Majd 
kiállította az indokolatlan vizit 
büntetését, azaz az 1000 forintról 
szóló csekket, és elment. (Meg-
jegyezném, hogy az a „jó” ál-
lapotúnak ítélt beteg egy rövid 
megszakítással ugyan, de az 
óta is a kórház vendégszeretetét 
élvezi.)

Délután 17 óra körül 38,9 C 

fokos lázat mérvén személye-
sen mentem be az ügyeletre, s 
vittem a lázmérőt is. Az orvos 
elmagyarázta – amit gyakorlott 
beteggondozóként már eddig is 
tudtam – hogy milyen időköz-
önként, milyen lázcsillapítókat 
adjak, s ha ez kevés, tegyem 
vizes lepedőbe a beteget, s ha 
ezek után se menne lejjebb a láz, 
akkor szóljak. Több órás küzde-
lemmel hajnalra sikerült éppen 
38 C fok alá vinni, de később 
hidegrázás, erős verejtékezés, 
nem teljesen tiszta tudat, reme-
gés miatt reggel 7 óra körül újra 
hívtam az ügyeletet. Telefonon 
történt némi szóbeli egyezte-
tés után sikerült meggyőznöm 
az asszisztenst, hogy azonnal 
kell jönnie az orvosnak. Újabb 
„betegszemle”, s részemről egy 
határozott mondat.” Azonnal 
küldje a kórházba!” Ezek után 
teljes döbbenettel hallgattam az 
orvos „bölcs” kérdését: „És mi-
vel akarja bevinni?” Az általam 
adott választ most nem szeret-
ném e lapra leírni, de mellesleg 
megjegyzem, mindezen esemé-
nyeknek tanúja volt az ügyelet 
sofőrje is. Majd következett a 
békéscsabai mentőszolgálattal 
való, számomra örökkévalóság-
nak tűnő küzdelmem, illetve a 
történet többi részlete már ismert 
a tisztelt olvasó előtt is. 

„Ez ügy kapcsán nyoma-
tékosan kértem munkatársai-
mat……” írja Ön az előző havi 
Hírmondóban. Talán az a bizo-
nyos doktor úr mégsem tanult 
belőle eleget, vagy nem kellően 
volt nyomatékosítva az utasítás, 
mert nem váratott sokat magára 
a következő esete sem. 

Íme dióhéjban a történet: 
„Május 12-én munka közben 
keletkezett vízhólyag a bal ke-
zemen, ami később begyulladt. 
Május 17-e este 19 óra körül már 
csúnyán begyulladt a kezem, 
fájdalmam volt, így elmentem 
az ügyeletre. Az asszisztens azt 
kérdezte, hogy „hétvégére kór-
házba akar menni?” – „Ha kell, 
akkor igen!” válaszoltam. Az 
orvos azonban nem így látta, 
mert némi ujjsimogatás után 

megnyugtatott, hogy holnapra 
el fog múlni. Nem így történt, 
mert hétfőre megközelítően 
háromszorosára dagadt az uj-
jam, ezért elmentem a házior-
vosomhoz. Tetanusz injekció, 
antibiotikum, kiírt táppénzre, 
mondván ezzel fi zikai munkát 
nem szabad végezni. Valószínű 
ekkorra már elhatalmasodott a 
gyulladás, mert a gondos ellátás 
ellenére estére a fájdalmam el-
viselhetetlen volt, ezért ismét az 
ügyeletre siettem. „Miért csak 
most jött? – kérdezte az akkor 
ügyeletes orvos. Azonnal Békés-
csabára küldött a sürgősségire. 
Röntgen, majd izgalom, mert 
azt mondták, ha a gyulladás 
elérte a csonthártyát, amputálni 
kell az ujjam. Még szerencsém 
volt, „csak” kisműtéttel megúsz-
tam. Viszont az óta sem vagyok 
munkaképes, a seb még mindig 
nyitva van. Ez három gyermek-
kel komoly anyagi nehézséget 
okoz a családomnak. Talán 
elkerülhettem volna mindezt, 
ha az ügyeletes orvos akkor, 
május 17-én szombaton komo-
lyan veszi a panaszomat.”

Megjegyzés: Tisztelt Doktor 
Úr! Amennyiben Ön, mint a 
kft. felelős vezetője ki szeretné 
vizsgálni a panaszokat, (leg-
alább az ügyeletet becsülettel 
ellátó dolgozók érdekében) úgy 
állunk a beszélgetés elé, ahová 
joggal elvárnánk az ügyeletes 
orvost is.

Tisztelettel: 
Lehóczkiné Timár Irén és 

egy másik érintett 
(név és cím a szerkesztőség-

ben) 

Természetesen dr. Piriczki 
Bélának felajánlottuk a válasz-
adás lehetőségét, ő ezt azzal 
hárította el, hogy nem híve 
az újságban való üzengetés-
nek. Természetesen időpont 
egyeztetése után – miként 12 
éve teszi azt más önkormány-
zatoknál –áll a tisztelt képvi-
selőasszony rendelkezésére.

MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Avon és Orifl ame termékek heti rendeléssel!

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

-ajándékok, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

Beiskolázáshoz minőségi termékek kedvezményes áron. 

Vizsgálat (kérése) az orvosi ügyeleten
Tisztelt dr. Piriczki Béla Úr!

Rendkívüli tanévet ha-
gyott maga mögött a Városi 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, a kötelező minő-
sítésen kiváló eredményt ért 
el. A június 6-án megtartott 
tanévzáró ünnepségen az ön-
kormányzat nevében Hangya 
Lajosné képviselő azt hang-
súlyozta, hogy egyszerre volt 
nehéz és sikeres az intézmény 
idein tanéve, hiszen több tan-
szakot meg kellett szüntetniük, 
mert azok nem feleltek meg 
az előírásoknak. Ha áldoza-

tok árán is, de végül kiválóan 
sikerült a minősítés. 

Hangya Lajosné szólt 
arról, a következő tanév is 
változásokat hoz, jelenleg is 
tartanak a tárgyalások a vá-
ros két művészeti iskolájának 
összevonásáról. Az új intéz-
mény székhelye szeptember 
1-től a Kisréti utcában lesz. 
Mindkét intézmény kivá-
ló minősítést ért el, és a jól 
felkészült szakemberekkel, 
közös gondolkodással és az 
önkormányzat segítségével az 

összevont intézmény még je-
lentősebb sikereket érhet el. 
A szakadó eső miatt a kiváló 
minősítést igazoló táblát az 
iskola falán Hangya Lajosné 
csak jelképesen leplezte le.   

Az iskola számos nemzet-
közi és országos versenyeken 
sikert elért növendéke vehetett 
át jutalmat. A zenei tagozat nö-
vendékei különböző hangsze-
reken mutatták be tudásukat, a 
képzőművészeti tagozat tanulói 
munkáiból pedig az aulában 
rendeztek kiállítást.

Ünnepélyes tanévzáró és táblaavató

Az idei Kis Bálint Napokat 
június 9. és 11. között ren-
deztük meg. A három napos 
program keretében érdekes 
és tartalmas iskolanapokat 
szerveztünk. 

Az első nap emlékfát avat-
tunk a Hősök úton névadónk, 
Kis Bálint tiszteletére, ame-
lyet Cs. Nagy Lajos tanár úr 
készített. Iskolánk vezetői, 
Fülöp Istvánné igazgatónő 
és Magyar Béláné igazgató-
helyettes asszony, valamint 
kisdiákok a megemlékezés 
virágait helyezték el az em-
lékfa mellé. Majd két végzős 
tanulónk üzenetet tett le a jövő 
nemzedékének, amelyben 
többek között intézményünk 
hagyományairól, diákönkor-
mányzatunk tevékenységéről 
és legkiemelkedőbb, országos 
versenyeredményeinkről ol-
vashat az utókor.

Ezután kezdetét vette a 
Kis Bálint Próba. Helyi ér-
dekességeket, tájképet, fotót 
kellett felismerni, totót tölteni, 
csasztuskát, indulót írni vagy 
éppen célba dobni, közösen 
játszani. Az 5-6. osztályosok 
közül az 5.a osztály nyerte 
meg a próbát, míg a 7-8. osztá-
lyosok közül a 8.d osztály lett 
az első. A családi délutánra 16 
órától gyülekeztek a Hősök 
útjára. Anyukák, apukák, kis- 
és nagydiákok, pedagógusok 
együtt voltak, beszélgettek, 
vidám sorvetélkedőn vettek 
részt. Az első nap tinidisco-
val zárult.

A második nap nagyon 
érdekesnek ígérkezett. Csányi 
István alpolgármester úr a 
Gyomaendrődön lévő holt-
ágakról, vizekről és azok élő-
világáról beszélt. Majd saját 
szemünkkel is megtapasztal-
hattuk a hallottakat, hiszen 
a nagygáton végig nyomon 

követhettük a kora nyári 
természet szépségeit. 

A harmadik nap a megem-
lékezés, az ünnep jegyében 
zajlott. A Fő úti emlékünnep-
ségen részt vevő vendégeket 
Fülöp Istvánné igazgatónő 
köszöntötte, majd átadta a 
szót Nyíri Dóra egyetemi 
hallgatónak, aki iskolánk volt 
diákja, a délelőtti program 
műsorközlője. Az irodalmi 
színpad és az énekkar rövid, 
lírai műsora után az emlé-
kezés koszorúit helyeztük 
el. Kis Bálint leszárma-
zottja Kovács Sándor úr is 
megtisztelte jelenlétével az 
ünnepséget.

Földesi Zoltán országgyű-
lési képviselő úr mondott 
ünnepi beszédet, majd az 
emlékünnepség legizgal-
masabb része következett: 
a díjátadások. Most harmadik 
alkalommal került átadásra 
az oktatási intézmény leg-
nívósabb díja: a Kis Bálint-
díj, melyet a „Gyermekekért 
Alapítvány” alapított. A díjat 
minden évben egy munka-
vállaló és egy végzős diák 
kaphatja meg.

Kis Bálint-díjban része-
sült 2008-ban Fülöp Istvánné 
igazgatónő. A díjat Kovács 
Sándor úr adta át. A diákok 
közül 2008-ban a díjazott 
Arnótszky Judit Janka 8.d 
osztályos tanuló. A díjat R. 
Nagy Tibor a kuratórium el-
nöke adta át. A Kis Bálint 
Napok keretében avattuk fel 
a sportcsarnok falán Varga 
Lajos olimpikon emléktáblá-
ját, mert a sportlétesítmény 
felvette a kiváló sportoló 
nevét. 

Kis Bálint Általános 
Iskola és Óvoda                                                                                          
nevelőtestülete

Az emlékfától a névadásáig
Július 9-11-ig: Kis Bálint Napok

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@fi bermail; fax: 66/610-419

Fülöp Istvánné igazgatónak Kovács Sándor adta át a Kis Bálint-díjat.
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Sport / Közélet

A Körös Kajak Sportegye-
sület fi ataljai az idei eddigi 
versenyeken jól szerepeltek, 
közülük a legeredményesebb 
Kiss Csaba és Tótka Sándor 
volt. Az egyesület július 12-
13-án rendezi meg a már 
hagyományosnak számító 
Viharsarok Kupát.   

Az eddigi idei eredmények-
ről Gellai Imre, az egyesület 
elnöke tájékoztatta lapunkat. 
Elmondta, az első versenyt 
mindig április közepén 
Szegeden tarják meg, ezen 
a regionális rendezvényen 
már lemérhető a téli edzé-
sek eredménye. Itt szépen 
szerepeltek a versenyzőik, 
a húsz indulóból 12 az első 
hatban végzett, közülük ketten 
megnyerték a versenyt, ketten 
a második helyen végeztek. 
Május közepén Győrben volt 
a magyar maratoni bajnokság. 
Itt reményen felül szerepeltek 
a gyomaendrődi kajakosok. 
Tavaly Győrben 27 pontot 
értek el, ezzel szemben az 

idén a húsz igazolt versenyző 
87 pontot szerzett, ez több 
mint a háromszorosa a tavalyi 
eredménynek. 

Szép  sikert értek el május 
végén Szolnokon a Tisza Ré-
gió diákolimpiáján, és onnan 
tovább jutottak az országos 
diákolimpiára. A regioná-
lis diákolimpia után június 
7-8-án a Szegedi Világku-
pa volt a felnőttek részére az 
olimpiai válogató verseny. A 
válogató szünetében a régiós 
diákolimpiák legjobbjai mu-
tathatták meg a közönség-
nek, hogy mire is képesek. 
Gyomaendrődi színekben 
heten indultak, a legered-
ményesebbek Kiss Csaba 
és Tótka Sándor voltak. 

Az országos diákolimpi-
át június 20. és 22. között 
Sukorón tartották meg. A 
gyomaendrődi versenyzők 
hozták a formájukat, az első 
hat között végeztek. Bár ál-
talában ennél jobb eredmé-
nyeket érnek el, az egyesület 

vezetése ezzel is elégedett, 
mert a versenyzők ott vol-
tak a dobogón, illetve annak 
közelében, és az augusztus 
elején tartandó országos baj-
nokságra kell csúcsformába 
lendülniük. 

Az egyesület július 12-
13-án rendezi meg a már 
hagyományos Viharsarok 
Kupát, ezen tíz-tizenkét csa-
pat részvételére számítanak, 
ez azt jelenti, hogy két-há-
romszáz fi atal száll vízre. A 
nyolc évesektől a felnőttekig 
valamennyi korosztály kép-
viselteti magát, a futamokat 
szombat délután és vasár-
nap délelőtt rendezik meg. 
A Viharsarok Kupa egyben 
Békés megyei bajnokság is 
lesz. Békés megyében négy 
kajak-kenu klub működik: a 
békési, a békésszentandrási, 
a gyomaendrődi és a szar-
vasi. A Viharsarok Kupát 
a gyomai szabad strandon 
kiépített versenypályán tart-
ják meg.    

Országos versenyeken állnak 
dobogóra a kajakosok

A Viharsarok Kupa egyben megyei bajnokság is lesz

Mint arról májusban hírt adtunk, a 
gyomaendrődi teniszezők: Hornok Béla, 
Ronyecz Zoltán és Tímár András a szeghal-
miakkal alkotnak közös csapatot, mert az 
OB III-ban való részvételhez Szeghalmon 
adottak a feltételek. A tavaszi szezonban 
Szeghalom és Gyomaendrőd teniszezői 
várakozáson felül szerepeltek. Az OB III 
H csoportját hét csapat alkotja, és ők itt a 
4. helyre kerültek, de úgy, hogy a 3. hely-
zet Csongrádi Tisza TC-vel azonos pontot 
gyűjtöttek. 

A tavaszi forduló eredményei: 

Szeged – Szeghalom-Gyomaendrőd.......................  9-0

Orosháza – Szeghalom-Gyomaendrőd ................... 2-7

Szeghalom-Gyomaendrőd – Kiskunfélegyháza.... 1-8

Szeghalom-Gyomaendrőd – Csongrád ................... 6-3

Gyula – Szeghalom-Gyomaendrőd ......................... 4-5

Szeghalom-Gyomaendrőd – Szentes ....................... 2-7

Jól szerepeltek a teniszezők

 A Gyomaendrődi Városi 
Sportegyesület a 2007-2008. 
évi labdarúgó bajnokság me-
gyei II. osztályában az őszi 
szezonban a hatodik helyen 
végzett. A tavaszról már ha-
gyományosan őszre előreho-
zott két mérkőzést sikeresen, 
győzelemmel zárta a csapat, 
így számunkra már az ősszel 
nagyon jól indult a tavasz. Hat-
hetes téli alapozással kezdte az 
egyesület a felkészülést Kiss 
László edző vezetésével. A tél 
folyamán egy fi atal elkerült 
játékost, Molnár Tibort igazol-
tuk vissza, aki az elvárásoknak 
jól megfelelt. A jól sikerült 
téli felkészülés ellenére kicsit 
döcögősen indult a tavasz, de 
a későbbiekben a játékosok 

megértették az elvárásokat, és 
igyekeztek ennek megfelelő-
en, eredményesen játszani a 
mérkőzéseken. Sajnos a tavasz 
folyamán két játékosunk is a lá-
bát törte (Kővágó Zsolt, Mester 
Levente), így ők a mérkőzések 
jelentős részén nem tudtak az 
edző rendelkezésére állni. A 
bajnokság zárásaként a csapat a 
nyolcadik helyen végzett. Ösz-
szességében elmondható, hogy 
a csapat igyekezett minden 
mérkőzésen eredményes lenni, 
hogy a szurkolók győzelmi 
elvárásainak megfeleljenek.

Az egyesület ifjúsági 
csapata, amely az elmúlt 
bajnokságban megnyerte a 
megyei serdülő bajnokságot, 
egy korosztállyal feljebb, az 

ifjúsági bajnokságban is igen 
eredményes lett. A bajnoksá-
got az előkelő második helyen 
zárták. Szinte az egész bajnok-
ságban az utolsó mérkőzésig 
versenyben voltak az aranyér-
met jelentő első helyezésért. A 
bajnokságban rúgott 130 góljuk 
önmagáért beszél. Igen kima-
gasló teljesítményre képesek, 
az edzőjükkel, Gál Istvánnal 
együtt.

Reméljük, a jövő – talán a 
város egyesült – csapatában 
láthatjuk még ezeket az igen 
tehetséges fi atal játékosokat 
gyomaendrődi színekben 
futballozni.

Fülöp Zoltán,
Gyomaendrődi VSE 

elnöke

Elvárásoknak megfelelően teljesített ek

Földhaszonbérletbe adás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok föld-
haszonbérbe adását hirdeti meg helyben árverés útján az alábbi feltételek mellett:

Hrsz. Művelési ág Terület 
( ha ) AK érték  Induló bérleti 

díj licit
0155/17 szántó 31,5962 1315,48 35 kg/AK

02629/39 Gyep 40,8892 261,68 25 kg/AK
Az árverés időpontja: 
2008. július 23-án de. 10.00 óra. 
Az árverések helye: 
városháza kisterme ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
Az árverésekről további tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyon-

gazdálkodási osztályán lehet kérni. Tel.: 66/386-122, 136 –os mellék

Egyéni vállalkozók fi gyelem!
A Polgármesteri Hivatal Okmányirodája értesíti az egyéni vállalkozókat, hogy a 

2008. január 1-jén életbe lépett új TEÁOR számok miatti illetékmentes igazolványcsere 
új határideje: 2008. december 31. napja.

Ez nem érinti azok körét, akik ez évben valamilyen okból a cserét már végrehajtották.
A vállalkozói igazolvány cseréjével a törvényességi felülvizsgálat is megtörténik. A vál-

lalkozóknak a tevékenységük végzéséhez szükséges szakképesítéssel, valamint az előírt 
hatósági engedélyekkel rendelkezniük kell, s ezeket be is kell mutatniuk. Amennyiben a 
feltételeket a hiánypótlásra előírt idő alatt sem tudják teljesíteni, a vállalkozói igazolványukat 
vagy önként módosítják, vagy a tevékenység az okmányiroda által kezdeményezett eljárással 
törlésre kerül. A vállalkozói igazolvány önkéntes módosításának illetéke: 3.000,-Ft

                                                                                    Polgármesteri Hivatal 

FELHÍVÁS !
ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, HOGY A

2008/2009-ES TANÉVRE BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁST 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK RÉSZÉRE

2008. június 15. napjától július 15. napjáig
LEHET KÉRELMEZNI (ezen célra rendszeresített formanyomtatványon) 
GYOMAENDRŐD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK HUMÁNPOLITIKAI 

OSZTÁLYÁNÁL (GYOMAENDRŐD, SZABADSÁG TÉR 1.)
ÉS A HIVATAL KIRENDELTSÉGÉN (GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 2.).
A MEGÁLLAPÍTOTT TÁMOGATÁS TANKÖNYV, TANSZER 

VÁSÁRLÁSÁRA FORDÍTHATÓ!
A KÉRELEMHEZ A NYOMTATVÁNY A MEGHIRDETETT IDŐSZAKBAN 

LETÖLTHETŐ A VÁROS HONLAPJÁRÓL.
(www.gyomaendrod.hu)

Várfi  András s. k.
polgármester

Május 31-én éjfélkor a 
járőr egy gépkocsivezetőt 
igazoltatott a Fűzfás-zúg 
környékén. Az igazoltatás 
során kiderült, hogy a 
budapesti férfi alkoholt 
fogyasztott és vezetői en-
gedéllyel sem rendelke-
zik, mert azt korábban 
ittas vezetés miatt már 
bevonták tőle. Ellene ittas 
vezetés bűncselekménye 
és járművezetés az eltiltás 
hatálya alatt szabálysér-
tése miatt folytat eljárást 
a rendőrség – adott tájé-
koztatást Paraizs Tamás 
őrsparancsnok. 

Június 11-én dél kö-
rül bejelentés érkezett 
a rendőrségre a Liget 
Fürdőből, hogy míg a 
fürdőző a medencében 
tartózkodott, pénztárcá-
ját, mobiltelefonját, óráját 
és az iratait ellopták. A 
kiérkező rendőr az adat-
gyűjtés eredményeként 

a személyleírás alapján 
még a fürdő területén 
az elkövetőt, a 15 éves 
fiút elfogta, aki tettét 
elismerte, és az ellopott 
tárgyakat vissza is adta. 
Ellene a rendőrség lopás 
miatt folytat eljárást. A 
nyári időszakban rendőrök 
gyakrabban járnak a fürdő 
felé, és bemennek annak 
területére is. 

Június 12-én éjsza-
ka fél egykor a Fő úton 
igazoltatott a járőr egy 
gépkocsit a benne ülők-
kel. Az igazoltatás során 
kiderült, hogy az egyik 
utast április óta körözi a 
kisvárdai bíróság. A rend-
őr a körözött személyt a 
helyszínen elfogta, és a 
gyulai büntetés végrehajtó 
intézetbe szállította. 

A rendőrség még márci-
usban kezdte el a nyomo-
zást egy csalás ügyében. 
Az ismeretlen elkövető a 
Szuperinfóban adott fel 

álláshirdetéseket német-
országi munkára. Egy 
gyomaendrődi és egy 
dévaványai férfi jelentke-
zett is az álláshirdetésre. A 
telefonban azt az utasítást 
kapták, hogy utazzanak 
el Essenbe, ott egy hotel-
ben megkapják a további 
instrukciókat. A kiérke-
zés napján a szállodában 
a leendő munkáltató az 
elsődleges költségekre 250 
eurót kért tőlük, és meg-
egyeztek, hogy másnap 
megbeszélik a részleteket. 
Az állítólagos munkaadó-
val a két hoppon maradt 
férfi azóta sem találkozott. 
Az ügy nyomozása során 
kiderült, hogy ugyanezzel 
a módszerrel az ország-
ban több bűncselekményt 
követtek el, mivel az első 
bejelentés a Somogy me-
gyei főkapitánysághoz 
érkezett, ezért a Békés 
megyei ügyeket is átadták 
a somogyiaknak.  

Részegen jogsi nélkül vezetett 

Kezdő méhészek szá-
mára használt pergető 
nagyboconádi keretes ol-
csón eladó. Érdeklődni lehet: 
30/915-7669

Apróhírdetés

Az egyesület legeredményesebb verenyzői: Tótka Sándor (balról) és Kiss Csaba.



Hirdetés


