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Zöld felületek, 
kertek kaszálása, 

gépi f űny írása. 

Fák gallyazása, 
gallyaprítás egész évben, 
akár éves szerződéssel is.

ZÖLDPARK Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Telefon: 20/27-88-176

Gyomaendrőd méltó 
módon emlékezett meg 
az 1956. október 23-ai 
eseményekről. Az ünnepi 
díszbe öltözött városban be-
szédet mondott dr. Deutsch 
Tamás az EU parlamenti 

képviselője, a fi deszes po-
litikus megemlékezésében 
azt mondta, hogy az 1956-
os hősök felnőttek ahhoz a 
pillanathoz, ami egy nemzet 
történetében csak ritkán 
adatik meg. Díszpolgárt is 

avattak, a településen szü-
letett színművész, Szilágyi 
István kapta a kitüntető 
címet. „Gyomaendrődért” 
emlékplakettet hárman ve-
hettek át.

(Folytatás a 2. oldalon)

Októberben adta át Do-
mokos László, a megye-
gyűlés elnöke a Békés Me-
gyéért Kitüntető Díjakat. 
Többek között elismerést 
kapott az endrődi szárma-

zású Kunkovács László is. 
A pedagógus végzettségű, 
azonban már több évtize-
de etnofotográfusként te-
vékenykedő alkotóval be-
szélgettünk. Az interjúból 

kiderül, hogy mit is jelent 
a vizuális antropológia, 
de választ kapunk arra 
is, miért nincs jóban a 
művész a televízióval.

(Folytatás a 4. oldalon)

A jövő évi büdzsé több 
területen is meghúzza a nad-
rágszíjat, egy kormányzati 
előterjesztés a gyógyfürdő-
ellátásokat 25 %-kal kurtítaná 

meg. Az egészségbiztosító 
költségvetése 6,1 milliárd 
helyett, 4,5 milliárdot szán-
na erre a területre. 

(Folytatás a 3. oldalon)

A Kis Bálint Általános Is-
kola Diákönkormányzatának 
kezdeményezésére három éve 
rendezik meg a Fecskeavatót, 
az elsősöket és az ötödikese-
ket játékos formában fogadják 

maguk közé az idősebbek. 
Idén némileg módosult a 
program, az ötödikeseket az 
iskola „tiszeletbeli hangyáivá” 
fogadták a nagydiákok.

(Folytatás a 4. oldalon)

Október elején nagysza-
bású programmal ünnepelte 
fennállásának 15. évfordu-
lóját a gyomaendrődi Szín-
folt Mazsorett Csoport. Egy 
kicsit a kulisszák mögé is 
betekinthettünk,.

(Folytatás a 5. oldalon)

Befellegzett  
a gyógyfürdőknek?

Kovacsics kaotikus állapotról beszél

Hangyák lepték el az iskolát
Rovarirtót nem kellett hívni

Színfolt a palett án
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2 Közélet

Reggel a gyomai Refor-
mátus Templomban, ünnepi 
istentisztelettel kezdődött 

a programsorozat. Sípos 
Tas Töhötöm, lelkipász-
tor beszéde nyitotta a 
gyomaendrődi ünnepséget. 
Később, már a Szabadság 
téri országzászlónál dr. 
Deutsch Tamás, a Fidesz 
Európa Parlamenti képvi-
selője emlékezett meg az 
’56-os szabadságharcról, 
illetve a köztársaság kiki-
áltásának 20. évfordulójá-

ról. A politikus beszédében 
kiemelte: nemzetünk nagy 
pillanatai azért váltak ün-
nepé, mert lényegük mé-
lyén nem az én, hanem a 
közösség állt. Az emberek 
tekintetüket nem az egyéni 
érdek, hanem az igazság 
felé fordították. Mi, ma-
gyarok 1956. október 23-án 
szinte varázsütésre álltunk 
talpra, hogy nemrég el-
veszített szabadságunkat 

visszaszerezzük. Ráébred-
tünk, hogy szabadságun-
kat, csak együtt, közösen 
tudjuk megélni. A forrada-
lom hősei szembenéztek a 
gonosz birodalmával, mert 

igazságérzetük ezt diktálta. 
Szembenéztek a túlerőben 
lévő harckocsikkal, mert 
hazaszeretetüket nem rop-
pantotta meg a legbrutá-
lisabb fenyegetés sem. Az 
1956-os hősök felnőttek 
ahhoz a pillanathoz, ami 
egy nemzet történetében 
csak ritkán adatik meg. 

Az ünnepi megemlékezést 
a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola diákjainak 

a műsora színesítette. A 
koszorúzásra a megszo-
kott helyen, a Hősök Em-
lékművénél került sor. A 
helyi szervezeteken kívül 
megjelentek a térség or-
szággyűlési képviselői is, 
Domokos László és Földesi 
Zoltán. Gyomaendrőd test-
vérvárosa, Schöneck de-
legációja is részt vett a 
megemlékezésen. A vá-
rosháza ülésterme is szí-
nültig megtelt. A település 
képviselő-testülete ünnepi 
ülésén díszpolgári címet 
és „Gyomaendrődért” 
emlékplakettet adomá-
nyozott. Várfi András, 
Gyomaendrőd polgár-
mestere amellett, hogy 
az 1956-os forradalomról 
is megemlékezett, egyben 
lezárta a 20 éves a város 
ünnepségsorozatot is. Vas-
taps köszöntötte a jeles 
napon díjazottakat. Szil-
ágyi István Gyomaendrőd 
díszpolgárának vallhatja 

magát, 2009. október 23-
ától. A színművész kalan-
dos úton került a világot 
jelentő deszkákra. Annak 
idején, még traktorosként 
és lovászként kereste a 
kenyerét, de Párizsban, a 
Gaumont f ilmvállalatnál 

is megfordult. Jelenleg 
a Győri Nemzeti Szín-
ház tagja, talán legtöb-
ben a Keménykalap és 
krumpliorr Lópici Gás-
párjaként emlékeznek rá.  
„Gyomaendrődért” emlék-
plakettet hárman vehettek 

át. Vasas György 18 éven 
keresztül volt önkormány-
zati képviselő, ezen idő 
alatt több, a települést ér-
zékenyen érintő kérdésre 
próbálta megtalálni a vá-
laszt, nagyrészt sikerrel. 
Ma már nyugdíjas, de most 
is tevékenyen részt vállal 
a városi helyzet javításá-
ban, formálásában. Vaszkó 
András életével, hitével 
és igaz hazaszeretetével 
példát mutatott minden 
embernek. Egyszerűsé-
gével sokakat segített 
ahhoz, hogy a közösség 
összetartása tettekben is 
megnyilvánuljon – szólt 
az indoklás. Dr. Hunya 
Miklós, az Endrőd és Vi-
déke Takarékszövetkezet 
igazgatója vette át a pénz-
intézetnek szánt plakettet. 
A szervezet Békés megye 
legeredményesebb, illetve 
a Dél-alföldi régió máso-
dik legnagyobb takarék-
szövetkezete. 

Deutsch Tamás Gyomaendrődön emlékezett 

Az ünnepi megemlékezést
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Gyomaendrőd 2001-ben 
létesített egy ipari parkot, 
majd azt követően meghir-
dette értékesítésre, a terület 
nagyon nehezen népesült be. 
2006-ig négy vállalkozás vá-
sárolt területet, amiből kettő 
volt az, amelyeket igazán mű-
ködő vállalkozásnak lehetett 
nevezni. Most viszont talán 
már látszik némi fény az 
alagút végén. Várfi  András, 
polgármester úgy gondolja, 
hogy nem árulni kell a terü-
letet, szolgáltatásokat és egy 
olyan miliőt kell teremteni, 
ami miatt szívesen jönnek a 
vállalkozók, hangsúlyozni 
kell a közeli vasút szerepét 
is, és elérni azt, hogy az ipari 
park benépesüljön. Jelenleg 
ugyanis a 34 hektárból 20 
hektár szabad terület van. 
Az elmúlt évben a Skylotec 

épített egy iparcsarnokot, ez 
idáig két beruházás van folya-
matban. A Gyomaszolg Ipari 
Park Kft.  idén elkezdte egy 
pályázat előkészítését, amit 
a képviselő-testület támo-
gatott. Miután a kft. nyert 
a pályázaton, egy közel 
2000 m2-es inkubátorház 
épülhet. A beruházás teljes 
költségvetése 265 290 000 Ft., 
melynek 50%-a támogatás. 
A szerződéskötést követően 
megkezdjük a marketing-
munkát, Magyarországon 
és külföldön kiajánljuk azt 
a lehetőséget, amit ez a be-
ruházás magában foglal. 
Korábban és napjainkban 
is sok megkeresés volt, hogy 
cégek ingatlanokat bérelnének 
különböző ipari tevékenysé-
gekre – mondta Gyomaendrőd 
polgármestere.

Fény az alagút végén?
Benépesülhet a Gyomaendrődi Ipari Park

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy 2009. ok-
tóber 26-tól a Polgármesteri 
Hivatal Okmányirodájá-
ban bevezetésre került az 
ügyfélhívó rendszer. Ezen 
időponttól kezdve az ok-
mányirodában csak sorszám 
kérése után van lehetőség 

ügyet intézni. 
Sorszámot az alábbi szol-

gáltatások igénybevételével 
lehet kérni:

személyesen az okmány-- 
iroda várójában elhelye-
zett ügyfélterminálon 
(aznapra)
www.gyomaendrod.h- u 

honlapon, regisztráció 
után (legkorábban más-
napra)
www.magyarorszag.h- u 
honlapon ügyfélkapu 
igénybevételével (legko-
rábban két nappal előre)
telefonon bármilyen sza-- 
bad időpontra. 

E, mint elektronikus okmányiroda

2009. október 17-én a Körös 
étteremben a Kis Bálint Általá-
nos Iskola és Óvoda „Gyermeke-
kért Alapítványa” jótékonysági 
bált rendezett. Domokos László 
országgyűlési képviselő és R. 
Nagy Tibor alapítványi elnök 
köszöntője után rövid gyermek-
műsorral kedveskedtek a közel 
kétszáz fős vendégseregnek az 
intézmény kisebb és nagyobb 
diákjai, a Rumba Táncklub 
párosai, valamint a Színfolt 
Mazsorett Csoport táncosai. 
Az ízletes vacsora elfogyasz-
tása után igazi, retro-hangulat 
alakult ki, majd sok tombola-
tárgy került kisorsolásra. A 
bálon befolyt pénzösszeget az 
alapítvány kuratóriuma kezeli. 
Az alapítvány létrehozásának és 
működtetésének alapvető célja 
az iskola tanulóifjúsága számára 
olyan intenzív fi nanciális forrás-
lehetőségek biztosítása, mely a 
gyermek- és ifjúságügyet szolgál-
ják és más forrásból nem, vagy 
kevésbé elérhetőek.
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Múlt havi lapszámunkban 
a Kovacsics osztott, szor-
zott című cikkben helytele-
nül jelent meg egy mondat, 

azt írtuk, hogy Illés János 
felszólította a Liget Fürdő 
felügyelő-bizottságának az 
elnökét, hogy mondjon le. 

Helyesen így hangzik: Illés 
János felszólította a felügye-
lő-bizottságot, hogy mondjon 
le.  

Helyesbítés 

igazságérzetük ezt diktálta
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Megyei hírek
Lesz kolbász

A Magyar Fejlesztési Bank 
(MFB) 80 százalékos garan-
ciája mellett egymilliárd fo-
rint forgóeszközhitelt kap a 
Gyulai Húskombinát Zrt. a 
K&H Banktól. A társaság 
vezérigazgatója, Ruck János 
elmondta: a megállapodás 
része annak, hogy a kormány 
mintegy 30 milliárd forintos 
programot hirdetett a hazai 
élelmiszeripari cégek meg-
segítésére, és ennek alapján 
- tudomása szerint - az egyik 
elsők között kapták meg a 
hitelhez szükséges állami 
garanciát. A húskombinát ko-
rábban azért került likviditási 
válságba, mert a tavalyi év 
utolsó negyedévében, illetve 
az év első felében drasztiku-
san megnövekedett a külföldi 
alapanyagok beszerzési ára, 
amelyet nem tudtak érvénye-
síteni az értékesítés során.

Új székhely
Több mint tízmillió fo-

rintjába került Békéscsaba 
önkormányzatának a Békés-
csabai Kistérségi Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgálat 
új székhelyének kialakítá-
sa. Az átadó ünnepséget 
a szakszolgálat húszéves 
születésnapján rendezték. A 
megnyitót követően Herczeg 
Tamás városi tanácsnok arról 
beszélt, évről évre nő annak 
a feladatnak a mennyisége, 
ami a szolgálatra hárul.

Lovas nem-
zet vagyunk

2009. október 10-én, 
szombaton Füzesgyarmaton 
rendezték meg az Amatőr 
Fogathajtó Magyar Bajnok-
ságot. A jó időnek köszönhe-
tően nagy volt az érdeklődés. 
A nézők a versenyszámok 
között, lovas- és csikós be-
mutatót láthattak.

Félmilliárd 
a rendelőre
A szarvasi Szabadság 

utcai szakorvosi rendelő 
felújításához 523 496 700 
forint támogatást nyert a 
város a Dél-alföldi Operatív 
Program keretében. Projekt-
indító sajtótájékoztató kere-
tében ismertették a korábbi 
nyertes pályázat részleteit. A 
beruházás tervezett befeje-
zési határideje 2011. június 
vége. A támogatási szerződés 
aláírása augusztusban már 
megtörtént, így miután a 
közbeszerzési eljárás kere-
tében kiválasztják a szak-
orvosi rendelő kivitelezőjét, 
2010 tavaszán megkezdődik 
a felújítás

Nyolc önkormányzat, ösz-
szesen 1 502 354 000 forint 
törzstőke emelést hajtott végre 
az elmúlt időszakban a Békés 
Megyei Vízművek Zrt-ben. A 
társaság közgyűlése október 
15-én határozott arról, hogy 
új részvénypakettet bocsát ki. 
A tulajdonosok közül nyolc 
jegyzett összesen, valamivel 
több, mint másfél milliárd fo-
rint értékben részvényt. Ezzel 
a cég saját tőkéje megközelíti a 
3,8 milliárd forintot. A tranz-
akcióval a társaság tulajdonosi 
szerkezete is átalakult. A Békés 
Megyei Önkormányzat és Bé-
késcsaba után Gyomaendrőd 
fordította a legtöbb pénzt a 
részvényvásárlásra.

A szerkesztőségünk meg-
kereste a város polgármester-
ét, arra keresett választ, hogy 

miért tartották ennyire fon-
tosnak a részvényvásárlást. 
Várfi  András megkeresésünkre 
elmondta, hogy a város kép-

viselő-testülete rendkívüli 
ülésen döntött arról, hogy 
a Békés Megyei Vízművek 
Zrt. alaptőke-emelése so-
rán részvényeket vásárol. 
- A 69 részvényes döntő több-

sége nem jegyzet részvényt. 
- Meghatározó, hogy a Bé-
kés Megyei Önkormányzat 
egymilliárd Ft értékben vásá-
rolt részvényt, Gyomaendrőd 
50 400 000 Ft értékben. 
Fontos, hogy a tulajdoni 
részarányunk azonos szin-
ten maradjon a korábbival, 
meghatározó szerepünk 
megmaradjon. Ugyanakkor 
ismert, hogy a víz fontos 
kincs, azt akartuk elkerül-
ni, hogy  külföldi befektetők 
tulajdonába kerüljünk. Saját 
magunk oldjuk meg ezt a 
fontos kérdést, az egészséges 
ivóvízellátást. A pénzt a város 
kötvényéből használtuk fel, 
az elkövetkezendő 1-2 évben 
nem számolhatunk haszon-
nal, de ezt követően jelentős 
megtérülés várható. 

Víz-ügy
Gyomaendrődön befektettek

viselő testülete rendkívüli
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3Közélet

Dr. Deutsch Tamás Gyoma-
endrődön emlékezett az 1956-os 
események, illetve a Köztársa-
ság kikiáltásának az évforduló-
jára. A Fidesz EP-képviselője 
a Gyomaendrődi Hírmondó 
számára adott interjút.

Húsz évvel ezelőtt miként - 
képzelte el, 2009-ben ilyen 
módon ünnepeljük az ’56-os 
hősöket?

Bevallom őszintén, nem így - 
képzeltem. Az előttünk álló öt-
tíz évben oda kell fi gyelnünk, 
miként tudjuk elkerülni azt, 
hogy (a szónak a rossz értel-
mében) intézményesüljön ez 
az ünnep. Valahogy, március 
15-ével kapcsán ezt sikerült 
elérni. A legnagyobb baj sze-
rintem mégis az, hogy 1956-os 
történések és a forradalom meg-
tiprása, valamint az azt követő 
leszámolások legitimációja volt 
a lényege az egész Kádár-rend-
szernek. A rendszerváltoztatás 
utáni politikai elit egyik oldala, 
nevezetesen a baloldal, így az 
MSZP, ebből a kádári rendszer-
ből nevelkedett ki. Szóval közel 
harminc éven keresztül hazu-

doztak az ’56-os eseményekről, 
1989-90 óta pedig folyamatos 
„maszatolás” történik a témával 
kapcsolatban. Mintha egyenlő-
ségjelet tennének a szocialis-
ták a gyilkos és az áldozatot, a 
felkelők és a pufajkások közé, 

miközben nagyon sokan azok 
közül, akik szerepet vállaltak a 
forradalom leverésében még itt 
vannak köztünk, sőt a politikai 
életben is szerepet vállalnak.

Nem Önöknek kellett volna a - 
helyére tenni ezt a kérdést?

A forradalom egy erkölcsi - 
kérdés, az igazság és a hazugság 
kérdése. Az a helyzet, hogy aki 
1956-tal kapcsolatban részese 

volt a hazugságnak, az ma már 
hiába hangoztatja az igazságot, 
ez a hazugság megtörtént. A 
bűnbocsánat nem teszi meg 
nem történtté az ötvenhárom 
évvel ezelőtti történéseket. Az 
MSZP-s világ, a magyar politi-
kai baloldal döntő többsége azt 
gondolta, hogy gondolkodjon 
már úgy az ország, gondolkod-
janak már úgy a meggyilkoltak 
családtagjai, mintha mi sem 
történt volna a forradalom és 
annak leverése kapcsán.

A mai fi atalok Ön szerint - 
hogyan látják az ’56-os tör-
ténéseket?

Én úgy látom, hogy a most - 
felnövő generációk keveset, alig, 
vagy csak felszínesen tudnak 
valamit a forradalomról. A 
folyamat rossz, nem tartom a 
helyzetet ma még tragikusnak, 
de a tendencia, az irány minden-
képpen negatívnak nevezhető. 
Döbbenetes adatokat mutat az 
egyik felmérés, azok a fi atalok, 
akik a rendszerváltozás körül 
születtek, nekik a negyedük 
semmit nem tud az 1956-os 
történelmi eseményekről

Deutsch nem így képzelte

A megszorítások min-
den bizonnyal érzékenyen 
érinthetik a Békés megyei 
fürdőket is. Kovacsics Imre 
Gyomaendrődön és Gyulán 
igazgatja a létesítményeket, 
tőle érdeklődtünk, hogy mi 
lehet a gyógyfürdő-ellátásokat 
másfél milliárddal megkurtító 
költségvetés hozadéka.

- Az elvonásokat ki lehet-e 
gazdálkodni máshonnan?

- Nem értem ezt az előter-
jesztést. Kitől, honnan akarnak 
elvonni, nincs limit meghatá-
rozva. Költői kérdés, de mi tör-
ténik, ha jövő év szeptemberére 
elfogy a keret? Akkor az utolsó 
3-4 hónapban nem nyújtunk 
szolgáltatást? Bennünket, szak-
embereket meg sem kérdeztek 
a témával kapcsolatban. Olyan 
érzésem van, mintha valame-
lyik laikus belenézett volna a 
büdzsébe és azt mondja, ezen a 
területen lehetne még spórolni, 
vegyünk el innen másfél milli-
árdot – kezdte kicsit ingerülten 

Kovacsics Imre.
- Ha elfogadják az előter-

jesztést, mekkora visszaesést 
jelenthet a forgalomban?

- Megmondom őszintén mi 
is a sajtóból értesültünk az eset-
leges megszorításról. Az OEP 
tisztelt képviselői megígérték, 
hogy lejönnek a Magyar Fürdő-
szövetség közgyűlésre, szerettük 
volna tisztázni velük a híreket. 
Nem jöttek el. Fogalmunk 
nincs, hogy mennyit és hon-
nan vonnának el. Mi történik, 
ha az adott fürdő felhasználja 
az éves keretét? Kaotikus álla-
potokhoz vezethet ez az egész 
elgondolás. 

- Azért a jövő évi költségve-
tés mindenkitől megszorításokat 
igényel.

- Ez igaz, csak azon nem gon-
dolkodnak el egyesek, hogy a 
magyar gyógyfürdő-szolgáltatás 
a gazdaság egyik húzóágazata. 
Azt is tudni kell, a szolgáltatá-
sok árai 6-7 éve nem változtak, 
miközben nekünk sokkal mé-

lyebben kell zsebbe nyúlni, ha 
csak az energiaárakat, vagy a 
dolgozók fi zetését nézem. Na-
gyon messzire vezetne, ha el-
fogadnák ezt az előterjesztést, 
hiszen a gyógyfürdő-szolgáltatást 
igénybe vevők esetlegesen ma-
gasabb önrésszel kell, hogy szá-
moljanak. Ez a másfél milliárd a 
GDP-nek csak az elenyésző része, 
de nekünk élet-halál kérdés. Arra 
viszont kíváncsi lennék, hogy a 
gyógyszerlobby mennyire van 
a döntés hátterében.

- Ha már a lobbynál tartunk, 
mennyire erős az Önök érdek-
képviselete?

- Az esetleges elvonásokat 
biztosan nem bírná el az ága-
zat, ezért minden fórumon azon 
vagyunk, hogy elmondhassuk a 
véleményünket. A Magyar Für-
dőszövetség egyébként decem-
berben új elnököt és elnökséget 
fog választani, erre azért van 
szükség, mert úgy gondolom, 
jelenleg nem képviseli elég nyo-
matékosan az érdekeinket.

Befellegzett  a gyógyfürdőknek?
Másfél milliárdos elvonást rebesgetnek, Kovacsics kaotikus állapotról beszél

Október nyolcadikán a volt 
Sallai úti iskola területén EU-s 
élelmiszercsomagokat adtak 
át a rászorulóknak. 165 család 
kapott tartós tejet, a maximum 
négy fős családok 12 litert, míg 
az ennél nagyobbak 24 liter te-
jet vehettek át.  A csomagok a 
Szeged-Csanád Egyházmegyei 
Karitasz közreműködésével jutott 
el Gyomaendrődre, az MVH 
közreműködésével.  A szétosz-
tásnál elsődleges szempont volt a 
jövedelemkorlát, ami azt jelenti, 
hogy az egy főre eső jövedelem 
nem haladhatta meg az előírta-
kat. Ennek értelmében három 
kategóriát kellett fi gyelembe 
venni, úgymint: kisnyugdíjas, 
létminimum alatt élők és a nagy-
családosok.  Vaszkó Sándorné, 
az esemény szervezője elmondta: 
az adomány október hetedikén 
érkezett a városba, ami Gellai 
Imre, vállalkozó segítségével 
került a kiosztás helyére. Más-
nap az értesítés, illetve megha-
talmazás ellenében juthattak 
a rászorultak a segélyhez.  Az 
eseményen Várfi  András, pol-

gármester és Deák Csaba, atya 
is beszédet mondott. Mindketten 
kiemelték, hogy milyen nagy 
szükség van a karitatív mun-
kára, hiszen hónapról-hónapra 
gyarapodik azoknak a száma, 
akiket a szegény jelzővel lehet 
illetni. Nekem három nap állt a 
rendelkezésemre a fogadástól 
a kiosztás lezárásáig, illetve az 
adminisztrációs ügyek rendezé-
séig. Köszönetet szeretnék mon-
dani a Polgármester Úrnak, aki 
mindvégig támogatta az ügyet; 
valamint  Szilágyi Sándornak, 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
elnökének, illetve a tagoknak: 
Antal Gyulának, Feke Norbert-
nek, Varga Zoltánnak, Szőke 
Józsefnek, valamint  a Katoli-
kus Karitasz tagjainak:  Iványi 
Lajosnénak, Iványi Mariannak, 
Szakálos Tibornénak és Balog 
Lajosnénak. Amennyiben lehe-
tőségünk lesz rá, legközelebb is 
igénybe vesszük ezt a támogatási 
formát. Amit még ki szeretnék 
hangsúlyozni, hogy mindenki 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
segített a lebonyolításban.

A szegénység nem bűn
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Egyelőre közvilágítás nél-
kül marad egy pár száz mé-
teres gyomaendrődi útrész. 
Hiába fogadta el még júniusi 
ülésén a képviselő-testület, 
hogy a város perifériáján lévő 
(volt Győzelem TSZ termelési 
központja) 300 méteres szaka-
szon kiépíti a közvilágítást, a 
monopol helyzetben lévő E.ON 
Zrt. árajánlata meghaladta az 
erre fordítható összeget.

Az egyik gyomaendrődi 
ingatlantulajdonos fordult a 
helyi önkormányzathoz, hogy 
amennyiben lehetséges oldják 
meg az egykori Győzelem TSZ 
központjában kialakult helyze-
tet. Nem lévén közvilágítás, egy 
több száz méteres szakasz sötét-
ségbe borul minden éjszaka, így 
az adott útrész igencsak baleset-
veszélyes. A képviselő-testület 
még júniusban elfogadta, hogy 
változtatni kell a helyzeten. Az 
E.ON Zrt. szakemberei jártak 
is a helyszínen és az előzetes 

becslés alapján úgy ítélték meg, 
hogy 700.000 Ft+áfa körüli 
összegért tudják kivitelezni a 
beruházást. Később írásban is 
megérkezett az árajánlat, ami 
1.120.000 Ft+áfáról szólt. A je-
lentős különbség miatt a város 
új ajánlatot kért a cégtől, ami 
azt eredményezi, hogy továbbra 
is közvilágítás nélkül marad az 
adott útszakasz.

Az üggyel foglalkozó egyik 
gyomaendrődi szakember a 
szerkesztőségünk kérdésére 
elmondta, hogy nem akarnak 
packázni egy olyan nagy cég-
gel, mint az E.ON, ezért kértek 
egyelőre újabb árajánlatot. Azt 
mindenesetre furcsának találja, 
miként nőhetett közel másfél-
szeresére a becsült ár. A város 
költségvetésében jelenleg 1 
millió forint bruttó összeg áll 
a közvilágítási hálózat bővítésé-
re és ezt nem akarják túllépni. 
Egyébként az írásos ajánlatra 
közel négy hónapot vártak…

Ne packázz az E.ON-nal?!
Más a helyzet szóban, mint írásban
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TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár 

és moped kategóriában!
Beiratkozás: 

Gyoma, Kossuth u. 18. 
minden kedden és csütörtökön 17-től 19 óráig. 

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

2009. november 10. (kedd) 17 óra
Endrődön: Endrődi Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth utca 18.

Jelentkezzen most, ne várja meg a tervezett változásokat!

miközben nagyon sokan azok 
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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

- Az egyik életrajzában 
azt olvastam, hogy speciális 
területe a vizuális antropo-
lógia, mit takar pontosan 
ez a kifejezés?

- A kulturális antropo-
lógia feladata a kultúra 
működésének értelme-
zése, a vizuális antropo-
lógiáé pedig az álló- és 
mozgóképek, de ezen túl 
a környezet rendszerének 
vizsgálata. Ez egy sokrétű, 
szerteágazó tudomány. Én 
már diákkoromban írogat-
tam, fényképeztem, ráadá-
sul apám íróasztalán ott 
volt az Etnográfia folyóirat, 
ami egy gyereknek ugye 
egy jó erős támpont. Majd 
elvégeztem a szegedi ta-
nítóképző főiskolát, és 
Csárdaszálláson kezdtem 
tanítani. Közben folyamato-
san fotóztam, majd egyszer 
jelentkeztem a MTI-nél, és 
mit ad Isten: egyből föl-
vettek. Így a hírügynökség 
országjáró fotótudósítója 
lettem. Elsősorban a vidéki 
érdekességeket kutattam, 
amit nemcsak lefotóztam, 
hanem magam is írtam 
meg.

- Akkor ez egy komplex 
státusz volt.

- Abszolút. Például az 
utolsó aranyásóról publi-
káltam, aki a telkibányai 
aranybányában dolgozott. 
Ez körülbelül egy jó évti-
zedig működött, de aztán 

nyöszörögtem, hogy egy 
nap alatt nem lehet egy 
igazi riportanyagot elké-
szíteni. A futóriportereket 
sajnálom is, mert mi van, 
ha ezek között születik egy 
meditatív típusú gyerek. Ez 
az ad hoc munka egy idő 
után kezdett engem bosz-

szantani. Úgy gondoltam, 
hogy feldolgozásokat kell 
csinálni, a témákat elmé-
lyültebben, egy könyvben 
kell kikerekíteni. És amikor 
még semmi lelépési pénz 
nem volt, felmondtam, és 
szabadúszó lettem. Több 
lábon álltam, volt, hogy a 
néprajzos írásaim honorá-
riumából tettem az asztalra 
a kenyeret. Ami fontos: az 
embernek a nyakába kell 
vennie a világot, mert az 
emberiség kultúrája nem a 
múzeumokban, a levéltárak-

ban, hanem odakint van.
- Gondolom, a néprajzos 

riportjai során előnyére vált, 
hogy nem a fővárosban szü-
letett...

- Az, hogy nagyon köny-
nyen meg tudom szólítani 
az embereket, az rengeteget 
segített, de tulajdonképpen 

ez minden riportműfajban 
elengedhetetlen, hogy ért-
sünk a nép nyelvén. Például 
a juhászok engem barátként 
szeretnek. Vagy amikor 
Ázsiában dolgoztam, a tu-
ráni koponyámmal rögtön 
a földijüknek néztek.

- Nyilván ezt a rengeteg 
anyagot azért illik megmu-
tatni az embereknek is.

- 2000-ben, a Magyar 
Kultúra Napján volt egy 
monumentális kiállításom 
a magyar pásztorkultúráról 
a Békés Megyei Munkácsy 

Mihály Múzeumban, ami 
körbejárta a megyét. A 
nyolcadik éve nyílt meg 
az Endrődi Tájházban az 
életmű keresztmetszetem, 
ami állandó tárlatként funk-
cionál. Három esztendeje, 
pedig a Kondorosi Csárdában 
Pusztaiak című kiállításom 
fotóival rámutattam, hogy 
milyen is lehetett körülbelül 
a betyárélet.

- Milyen technikával fo-
tografál?

- Ha arra gondol, hogy 
egy strucc módjára a ho-
mokba dugom a fejem, és 
elfordulok a digitális kép-
rögzítéstől, akkor téved. 
Ettől függetlenül imádok 
laborálni, minden eljárás-
hoz igyekszem hű maradni. 
Vagy ilyen a paszpartúzás, 
a képek felragasztása, amit 
nem szívesen adok ki a ke-
zemből. Ez egy egyszemé-
lyes műfaj.

- Manapság, a mobilfotó-
zás korában mennyire van 
megbecsülve egy egyszemé-
lyes intézmény?

- Hét kiállításom van az 
országban egyszerre. A na-
pokban összefutottam egy 
középiskolás osztálytár-
sammal, aki megkérdezte, 
hogy mi van veled? Eltűntél 
Lacikám, nem dolgozol? Ja... 
Mert a szemét televízió nem 
futtatja az állóképet, nem 
érdeke neki. Hát kikérem 
magamnak!

A kultúra nem a múzeumokban van?
Kunkovács László a néprajzi fotografálásról, a műfaj mellőzéséről
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Október elején a kicsik 
Fecskeavatójára egy szüreti 
mulatság keretén belül került 

sor. Akadálypálya, célbadobás 
és különböző játékos felada-
tok után büszkén tűzhették ki 

magukra a Fecskejelvényt. A 
legnagyobbak ez évben „szor-
gos hangyákat” avattak az is-
kola tornatermében. Kónya 
Márta, a Diákönkormányzat 
vezetője köszöntötte a hangya-
jelölteket, a három ötödikes 
osztályt, akikre nyolc feladat 
várt. Egyebek mellett hangya-
tojást gyűjtögettek, papírmor-
zsákat szedegettek, amiből ke-
nyeret kellett kirakniuk, de a 
hangyakirálynők magukhoz 
csalogatták a „katonákat” is. 
Az esemény megrendezéséért 
köszönet illeti a nyolcadikosok 
osztályfőnökeit: Ökrös Kata-
lin, Palicskáné Szegedi Katalin 
és Dinya Lívia pedagógusokat. 
A fi ataloknak nagyon tetszett a 
kezdeményezés, úgyhogy, jö-

vőre folytatása következik.
Hangyaeskü:
Én, … kishangya fogadom, 

hogy a Kis Bálint Általános 
Iskola és Óvoda szorgalmas 
hangyájaként élek a jövőben. 
Kitartó, lelkes és szorgos 
munkámmal hozzájárulok kis 
hangyabolyom sikereihez és 
nagy hangyabolyom nevének 
öregbítéséhez. A hangyaboly 
házirendjének minden pont-
ját ismerem, ígérem, hogy azt 
mindig megtartom. A boly ma-
gasabb járataiban lévő tár-
saimat tisztelem, nekik előre 
köszönök, a padban a helyet 
átadom, a menzán előre enge-
dem őket. Ha az ígéretemet be 
nem tartom, hangyasav marja 
ki a lábam nyomát.

Hangyák lepték el az iskolát
Rovarirtót nem kellett hívni
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A Kis Bálint Általános Iskola 
és Óvoda több dolgozója a „Gyer-
mekekért Alapítvány” kuratóriu-
ma által szervezett kiránduláson 
vett részt. Először Tiszafüredre 
mentek, ahol csónakáztak a ná-
dasokkal, útilapukkal, vízima-
darakkal tarkított Tisza–tóban. 
Egymás társaságában, a ragyogó 
időben és a környezetben is gyö-
nyörködhettek. A fi nom ebéd 
elfogyasztása után Eger volt a 
következő kirándulóhely, majd 
a boráról méltán híres Szépasz-
szony – völgyébe folytatódott a 
kellemes délután. Estére kissé 
mindenki elfáradt a mozgalmas 
naptól, de jóleső érzéssel szálltak 
fel az autóbuszra. 

Barangolás

Kiss Alexandra még ápri-
lisban vett részt egy megmé-
rettetésen Veszprémben, ahol 
második helyezett lett operett 
kategóriában, innen egyenes 
út vezetett a nemzetközi ver-
senyre, amit szintén Veszp-
rémben ren-
deztek meg 
2009. október 
10-11-én, az 
Arénában. A 
zsűri elnöke 
Ötvös Károly, 
a Csermák 
Antal Zene-
iskola igaz-
gatója volt, 
mellette még 
hat, a kultúrá-
ban elismert 
szakember 
pontozta a 
résztvevő-
ket. A fellé-
pő csoportok 
és szólisták 
83 produkciót mutattak be. 
Alexandra az operett mezőny-
ben Ezüst Diplomát kapott. A 
Marica grófnő című operettből 
a Jaj, de jó is lenne primadonna 
dalt adta elő és A Bajadérból a 
Simmy című betétdalt. A telje-
sítménye alapján a nagygálán 
is részt vehetett, amit Buda-
pesten rendeztek a Stefánia 
Palotában. A szakemberek 

elismeréssel nyilatkoztak a 
fellépőről. Kiss Alexandra már 
befejezte Gyomaendrődön a 
tanulmányait, jelenleg Buda-
pesten, a Keleti István Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
ményben tanul, nagy álma, 

hogy színész 
legyen. A fi -
atal művész 
sokat köszön-
het a Városi 
Alapfokú Mű-
vészetoktatási 
Intézet igaz-
gatójának, 
Holubné 
Hunya Ani-
kónak, illetve 
az intézmény 
fenntartójá-
nak, az ön-
kormányzat-
nak. Imre 
Mária, az 
énekesnő fel-
készítő tanára 

elmondta: Alexandrával négy 
éve foglalkozok. Az elején nép-
dalok szerepeltek a repertoá-
ron, amik az elején egy kicsit 
„keményebb” hangon szólaltak 
meg. Később az új képzési tech-
nikával sikerült helyére tenni 
a hiányosságokat. Az operettel 
két éve kezdtünk el foglalkozni, 
úgy látszik, nem volt hiábavaló 
a munkánk.

Gyomaendrőd csalogánya
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A dévaványai Túzokvé-
delmi Állomásra kirándult 
a rózsahegyisek egy cso-
portja. A gyerekek lélegze-
tüket visszafojtva nézték a 
héját, a hollót, a sólymot és 
a vörösvércsét, melyeket az 
állomás két elhivatott mun-
katársa közelről mutatott be. 
Elhangzott, hogy a túzokvédő 
tevékenységen kívül sérült 
madarakat is gondoznak 
és túzokkeltető részleget is 
működtetnek Dévaványán. 
Jelenleg két túzok él a tele-
pen, talán ők jelentették az 
egyik legérdekesebb látniva-

lót. Az állomáson nemcsak 
madarak, hanem őshonos 
magyar háziállatok is élnek: 
szürkemarhák, rackajuhok, 
mangalicák, libák, tyúkok és 
különböző fajtájú galambok. 
A múzeum bemutatta a fo-
kozottan védett túzok élet-
módját, szaporodását, és a 
megmentésükkel kapcsolatos 
teendőket. A tárlatvezetés a 
természetvédelem fontosságát 
emelte ki a gyerekek számára. 
Az iskola különböző törté-
néseit a rózsahegyiiskola.hu 
oldalon is megtekinthetik az 
érdeklődők.

Túzok-vizit

Kunkovács Lászlónak (jobbra) volt mondanivalója

Három hangyakirálynő is megfért a bolyban
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Hunya Jolán, a Színfolt 
Mazsorett Csoport vezetője 
adott számot az elmúlt másfél 
évtized munkájáról és némileg 
képbe helyezte azokat is, akik 
még csak most ismerkednek a 
kultúra ezen ágával.

- A mazsorettre a sport, vagy 
a kultúra részeként kell tekinte-
ni?

- Műfajilag tánc, tehát úgy ér-
zem, hogy a kultúra részeként kell 
felfogni! Jellemzője: a menetelés 
(utcán) és a színpadi tánc, ahol a 
népi - és társastánc elemei csak 
stilizáltan alkalmazhatóak. A 
kézben pedig mindenképpen 
valamilyen eszköz van. Mind-
ezek: a zene, a tánc és a kore-
ográfi a összhangban kell, hogy 
legyenek. Harmonikus, látványos 
szinkronmozgás benyomását kell 
a táncosnak nyújtania a szertech-
nikák minél magasabb szintű 
alkalmazásával együtt.

- Hogyan jutott eszébe an-
nak idején, hogy éppen egy 
mazsorett csoportot indítson 
útjára Gyomaendrődön?

- Azért hoztam létre, azért 

szerveztem meg 1994 novem-
berében, mert a rokonságunkból 
az egyik lány mazsorett-táncos 
volt, és fellépett a városban az 
egyik műsoron. Nekem annyi-
ra megtetszett lendületességével, 
újszerűségével, szebbnél szebb 
kosztümjeivel, változatos tánc- és 
zenei anyagával, hogy azonnal 
„ beleszerettem”.

- A másfél évtized alatt honnan, 
hová jutott el a Színfolt?

- Nagyon szép kérdés, mert 
nagy utat tettünk meg. A legfon-
tosabb „állomásokat” sorolom 
a teljesség igénye nélkül. Egy 
csoport volt sokáig, majd idővel 
bővült a létszám és előbb kettő, 
most pedig már három csoport 
működik évek óta. A fellépések 
folyamatosak, május 1-től október 
1-jéig majdnem minden hétvé-
gén megmutathatják magukat a 
legnagyobb táncosok. Amikor 
nagyon sűrű a programunk, akkor 
a haladó csoportot is mozgósí-
tom. Olyan eset is előfordult nem 
egyszer, hogy egyidőben több 
helyre hívtak bennünket. Ter-
mészetesen az első meghívás 

élvez előnyt, és mindig közve-
títek más mazsorett csoportokat 
helyettünk.

A lányok óriási fejlődésen 
mentek keresztül. Gondolok itt az 
országos versenyekre, amelyekre 
folyamatosan járunk. Évek óta 
dobogós eredményeket érünk el, 
ez pedig arra jogosított fel ben-
nünket, hogy Európa-bajnokságon 
is szerepelhettünk! Két alkalom-
mal is voltunk, szép eredmények 
születtek. Sajnos nagyon drága a 
kijutás és a nevezési díj, így nem 
minden évben élünk a lehetőség-
gel. Rendeztem Gyomaendrődön 
Országos Mazsorett Fesztivált 
(2002), majd Országos Mazsorett 
Versenyt is (2006). Nemcsak bot-
tal, hanem pomponnal, zászlóval és 
szalaggal is dolgozunk. Nemcsak 
nagycsoportos számaink vannak, 
hanem miniformáció, páros és 
szóló táncok is. A csoport neve 
ismertté és elismertté vált a kö-
zönség és a szakma berkeiben 
egyaránt. Keresnek bennünket, 
igény van ránk.

- A szakmai felkészültségét 
hogyan tudja megőrizni, miből 

tanul?
- Elsősorban saját elképzelésem, 

ötleteim alapján dolgozok. Ha meg-
van a zene, akkor pillanatok alatt 
körvonalazódik bennem a tánc, 
a mozdulatok, majd elkezdem a 
csoportra is kidolgozni, persze 
menet közben változhat, és leg-
utoljára „tesszük rá” az eszközt. 
Ha készen vagyunk, akkor jönnek 
a finomítások, pici változtatások, 
vagy éppen egyes részek teljes át-
variálása. A lényeg, hogy csoportos 
munkáról van szó, ahol mindenki 
fontos! Legfontosabb pedig a fo-
lyamatos gyakorlás! Időnként a 
lányomat kérdezem meg, hiszen 
ő még lendületesebb, és nagyon 
jól kontrollálja az embert, adok 
a véleményére. Jó ízléssel és jó 
arányban nyúl a koreográfiák-
hoz, de kollégákkal is szoktam 
konzultálni, hiszen alapítótagja a 
gyomaendrődi csoport a Magyar 
Mazsorett Szövetségnek, ahol 
én egyébként vezetőségi tag is 
vagyok. Tavaly óta pedig évi 3 
továbbképzést szervez a szövetség 
a vezetőknek és a legügyesebb 
táncosoknak.

Színfolt a palett án
A Térségi Szociális Gondo-

zási Központ konyhája októ-
bertől minden igényt kielégítő 
szolgáltatást tud nyújtani. A 
központi konyha még 2002-ben 
egy pályázati forrás kihaszná-
lásával valósult meg. Először 
300, később már 500 adag étel 
elkészítésére nyílt lehetőség. 
A közétkeztetés szabályozása 
szigorodott, valamint az ellátott 
személyek száma is folyama-
tosan nőtt, ezért volt szükség a 
modernizálásra. 2009-ben az 
intézmény 15 millió forintos 
önkormányzati támogatást 
kapott a fejlesztésre. A ter-
veztetéstől a megvalósulásig 
mintegy fél év telt el. Átalakult 
a főzőtér, a konyha az előírá-
soknak megfelelő szellőző-
berendezéssel lett ellátva, a 
tárgyi eszközök már a HACCP 
előírásoknak is megfelelnek. 
Mraucsik Lajosné, az intéz-
mény vezetője kalauzolta el az 
újságírót a minden tekintetben 

modern konyhában, majd el-
mondta: jelen pillanatban már 
túlléptük az eddigi kapacitá-
sunkat, hétköznap 5-600 főt 
szolgálunk ki, az év minden 
napján üzemelünk. Reggelit, 
ebédet, vacsorát, mindenféle 
speciális diétát is kiszolgálunk 
az igénylőknek. Továbbra is 
12 fő dolgozik a konyhán, az 
élelmezés-vezető dietetikusi 
képesítéssel rendelkezik. 
Az időseken kívül a konyha 
óvodákat és a bölcsődéket is 
el tudja látni, illetve magán-
személyek vendégétkeztetés 
keretében vehetik igénybe a 
szolgáltatást. Kedvező áron tu-
dunk mindenféle rendezvényre 
hidegtálakat és egyéb ételeket 
elkészíteni. Rövidesen meleg-
étel-utalvány elfogadóhellyé 
válunk, jelenleg a szerződések 
megkötése folyamatban van. 
Szeretettel várunk mindenkit 
a szolgáltatást igénybevevők 
körében!

Modernizált konyha 

Az ENSZ 1969-ben, azaz 
négy évtizeddel ezelőtt nyil-
vánította október 15-ét a va-
kok világnapjává. A fehér bot 
napján a vakok és a gyengén 
látók sajátos helyzetére hívták 
fel a közvélemény fi gyelmét, 
keresve gondjaik megoldása, 
jobb társadalmi beilleszkedé-
sük lehetőségeit. A rendez-
vény részeként a Magyar 
Posta forgalomba bocsátot-
ta Braille-bélyegét, amely a 
pontírást megalkotó Louis 
Braille tiszteletére készült, 
és megnyílt az „Ügyes kezek” 
kiállítás is, amely vakok és 
gyengén látók munkáiból áll 
össze. 800 millió forint jut a 
vakok átfogó rehabilitációs 
programjára mind a hét ré-
gióban, és a szakemberkép-
zésben is komoly előrelépés 
történt. 

Fehér bot 
napjaA Kis Bálint Általános Iskola 

és Óvoda 2009. október 2-án, 
módszertani továbbképzésnek 
adott helyet az iskola Hősök 
úti épületének aulájában. Az 
előadáson nemcsak az iskola 
pedagógusai, hanem a város 
társintézményeinek óvónői és 
pedagógusai is meghívást kap-
tak. Az előadó, Magyar Gábor 
testnevelő tanár és pszichológus, 
az általa és a Soros Alapítvány 
segítségével kifejlesztett Moz-
gáskotta módszert mutatta be 

a közel 50 pedagógusnak és 
óvónőnek. A Mozgáskotta 
módszer, mint mondta, egy 
olyan tervszerű és hatékony 
eszközt kínál a pedagógusnak, 
amely a kisgyermekkor testi és 
pszichológiai sajátosságaihoz 
alkalmazkodva játékos módon 
fejleszti a gyermek testi és ér-
telmi képességeit.

A szakmai ismertető és 
fi lmvetítés után a továbbkép-
zés az iskola tornatermében 
folytatódott, ahol a résztvevők 

gyakorlatban is kipróbálhatták a 
Mozgáskottát. A továbbképzés 
valamennyi óvónőt és pedagó-
gust megerősített abban, hogy a 
Magyar Mozgáskotta Módszer 
valóban egy komplex fejlesztő 
eszköz, mellyel a gyermekeknek 
azon képességeit fejleszthetik, 
melyek meghatározzák sikeres 
iskolakezdésüket, segítenek a 
tanulási zavarok korrekciójában 
és hatékony segítség lehet a sa-
játos nevelési igényű gyermekek 
célzott fejlesztésében.

Kott ázni lehet a különbséget

Tömve volt október 14-én a 
városi sportcsarnok parkolója 
és odabent is szép számmal 
gyülekeztek. A kézilabdázók 
nem játszottak rangadót, még-
is hangos zsivaj hallatszott ki 
az épületből. Gyomaendrőd 
óvodásai eldöntötték, hogy „ki 
a legény a gáton”.

A város óvodái tíz-tízfős csa-
patokkal képviseltették magukat 
a Varga Lajos Sportcsarnok-
ban. Ötödik alkalommal került 
megrendezésre az Ugra-Bugra 
Óvodai Sportnap. Előkerültek 

a zsámolyok, babzsákok és az 
egyéb sportszerszámok, hogy 
a fi atal sportolók eldönthessék, 
melyik óvoda készült fel leg-
jobban az eseményre. Termé-
szetesen a sportnap célja nem 
egyfajta versengés kialakítása 
volt, de már ebben az életkor-
ban is fontos szerepet játszik 
a tudatos, mindennapi moz-
gás előtérbe helyezése. Csak 
a történeti hűség kedvéért 
jegyezzük meg: a Szivárvány 
Gyermekkert (Vásártéri Óvoda) 
bizonyult a legügyesebbnek a 
sportnapon.

Megmérkőztek az ovisok

Az idősek hónapja alkal-
mából megrendezésre kerülő 
rendezvénysorozat második 
programján a Margaréta 
óvoda Maci- és Mókus cso-
portja adott műsort az Őszi-
kék Idősek Otthonában. Az 
évszaknak megfelelő témát 
választottak: a szüretet. A 

zenés-táncos produkcióval, 
mosolygós arcocskájukkal, 
érdeklődő tekintetükkel 
mindenkit elvarázsoltak a 
gyerekek. Köszönjük felké-
szítőiknek, hogy egy vidám 
napot varázsoltak lakóink 
számára! – tájékoztatott az 
Őszikék Idősek Otthona.

Generációk találkozása



6 Sport – Kék hírek 

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

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

Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

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

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

A gyomaendrődi judósok 
az őszi versenyszezont egy 
komoly erőpróbával kezdték. 
Szeptember 27-én Bécsben áll-
tak szőnyegre az International 
Wienna Open-en. Hidasi Tamás 
korosztályához képest az eggyel 
idősebbek között versenyzett 
(U11), így még értékesebb az 
ezüstérem, amit szerzett. Siroki 
Ibolya a serdülők között szintén 
második lett, a dobogó tetejéről 
csak egy bírói döntéssel szorult 
le. Szakálos Mátyás az U13-as 
korosztályban próbált szeren-
csét és végül jó versenyzéssel 
az 5. helyen zárta a viadalt. 
Október 17-én a csapat két 
irányba indult versenyezni. 

Csíkszeredán a Közép-Ma-
gyarországi Judo Szövetség 
válogatottjával Gönczfalvi 
Balázs és Siroki Ibolya kel-
hetett útra. A fi úcsapat hamar 
elbúcsúzott a küzdelmektől, 
így Balázs sem tudott kibonta-
kozni. A lány csapat viszont a 
második helyen végzett, Siroki 
Ibolya ehhez két győzelemmel 
járult hozzá. A gyomaendrődi 
csapat másik fele ezen a napon 
Domaszéken adott számot tu-
dásáról. Nagy Zoltán és Hidasi 
Tamás a +40kg-ban egyaránt 
bronzérmet szerzett, miután 
az elbukott negyeddöntőket 
követően a harmadik helyért 
rendezett összecsapásokon 

már magabiztosan zsebelték 
be az érmeket. Kis Milán a 38 
kilogrammosok között szerzett 
bronzot, korához képest ma-
gabiztos versenyzéssel. Egy 
súlycsoportban indult a 34 
kg-osok között Szabó Bence és 
Lövei Zsuzsanna. Bence a tőle 
megszokott magabiztossággal 
szerezte meg az aranyérmet, 
a siker értékét növeli, hogy 
bombaerős mezőnyben volt 
képes mindenkit maga mögé 
utasítani. Zsuzsi feladata a tisz-
tes helytállás volt, hiszen rövid 
ideje van a sportág közelében, 
a kitűzött célokat maximálisan 
teljesítette, a fi atal sportoló a 
negyedik helyen végzett.

Beindultak a judósok

Csikós Zoltán a 
Gyomaendrődi Korona Bi-
liárd Klub elnöke örömmel 
újságolta a hírt: amit a szezon 
elején elterveztünk, vagyis, hogy 
a legjobbak között szerepeljünk 
az Országos Bajnokságon, 
azt sikerült megvalósítani. A 
benevezett 16 csapat közül a 
város biliárdosai az első hatba 
kerültek, így részt vehetnek a rá-
játszásban, az eredmény egyút-
tal azzal is jár, hogy jövőre az 

MB(Magyar Bajnokság) I-ben 
lökhetik a golyókat. További di-
cséret illeti a csapatot, mivel 
mindkét szakágban, szimplában 
és duplajátékban is továbbjutot-
tak. Csikós Zoltán elmondta, 
hogy bizony rögös volt az út a 
sikerig, néha becsúsztak váratlan 
vereségek is. November 28-29-
én Békéscsabán lesz a duplajá-
ték döntője, december 5-6-án 
ugyancsak a megyeszékhelyen 
kerül sor a szimpla fi náléjára, 

mindkét esetben hat-hat gárda 
méri össze a tudását. December 
12-én egy pontszerző versennyel 
zárul az évad, a gyomai Körös 
Hotelben rendezik a versenyt, 
itt az ország legjobb biliárdosai 
állnak asztalhoz, emellett bárki 
számára adott a lehetőség, hogy 
benevezzen. Érdeklődni a 06/20 
389-4021-es telefonszámon le-
het. A sportág aktuális híreit a 
www.magyarbiliard.hu oldalon 
lehet megtekinteni.

Nem golyózták ki őket

Rendőrségi hírek

A legnagyobb sportsiker 
az őszi időszakban, október 
3-án született. Budapesten a 
Margitszigeti Sportcentrumban 
megrendezésre kerülő Országos 
Gyermek Csapatbajnokságon. 
Békés megye válogatottját 3 
tanuló is erősítette a 12 fős csa-
patban, amely az összesített 
ponttáblázaton 6.731 ponttal 
országos bajnoki címet szerzett! 
A fi ú csapatok összesítésében 
szintén az első helyen végeztek 
2.707 ponttal! A 4 x 200 m-es 
váltóban sem maradt el a siker, 
itt is országos bajnoki címet 
szereztek a fi atal sportolók, 
időeredményük 1:57,73 volt. Az 
atléták közül a legeredménye-
sebb Szerető József, kétszeres 
országos válogatott tanuló volt, 

aki egyéniben 1000 m-en II. 
helyezést ért el 3:09,90 p-es 
idővel és csapatban 3 országos 
bajnoki címet szerzett. Rajta 
kívül csapattagként aranyérmet 
vehetett még át Szeles Szilárd 
és Dudás Réka, akik mindket-
ten 60 m gátfutásban indultak 
és egyéniben az élmezőnyben 
végeztek. A Forg-Tech Kupa 
országos minősítő versenyen 
Békéscsabán, még szeptember 
közepén, 2 arany-, 2 ezüst- és 2 
bronzérmet szereztek az iskola 
sportolói. A legeredménye-
sebb atléta Dudás Réka volt, 
aki előbb 60 m-en 9,60 mp-es 
idővel, majd kislabdahajításban 
29,71 m-es dobással lett arany-
érmes. Ezüstérmet nyert Szere-
tő József 600 m-en és a 4 x 200 

m-es fi ú váltó: Nagy Sándor, 
Szeles Szilárd, R. Nagy Valen-
tin, Szerető József összetétel-
lel. Bronzérmet szerzett Szabó 
László kislabda hajításban és 
Baráth Bernát súlylökésben. 
Október 10-én Békéscsabán 
került megrendezésre az FHB 
Családi Sportnap, ahova 2 busz-
szal, összesen 75 gyerek utazott 
el. A több ezer főt megmozgató 
utcai futóversenyen és ügyes-
ségi versenyeken összesen 3 
arany-, 2 ezüst- és 3 bronzérmet 
szerzett a Rózsahegyi Iskola, 
egyúttal a legeredményesebb 
Békés megyei iskola kitüntető 
cím is Endrődre került – tá-
jékoztatta lapunkat a kitűnő 
atléták felkészítője, Vaszkán 
Gábor. 

Sportos rózsehegyisek
Országosan is sikeres az iskola

Mikulás napi 
táncház és kézműves foglakozás

Időpont: 
2009. december 5. 15 órától

Helyszín: 
Katona József Művelődési Központ 

(Gyomaendrőd Kossuth u. 9.)
Program:

Kézműves foglalkozás:
Mézeskalács készítés
Kukorica csuhé fonás

Karácsonyi színes zsinórkészítés
16 órától a Suttyomba zenekar zenél

Adventi gyertyagyújtás

Két és fél milliós ron-
gálás

Gyomaendrőd külterületén 
lévő transzformátorházból 
ismeretlen elkövető eltulaj-
donította az alumínium te-
kercset. A bűncselekménnyel 
okozott kár kb. 150.000 Ft, a 
rongálással okozott kár kb. 
2.500.000 Ft

Rendszám illegális hasz-
nálatban

Október 6-án este 
Gyomaendrődön a Hídfő 
utcán igazoltattak a rend-
őrök egy helyi férfi t, aki 
személygépkocsival közle-
kedett. Az intézkedés során 
kiderült, hogy az autón lévő 
rendszámot a hatóságok egy 
másik személygépkocsira ad-
ták ki, ezért egyedi azonosí-
tó jel meghamisítása bűntett 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt előállították és 
kihallgatták a férfi t, valamint 
a rendszámot lefoglalták. 

Könnyű sérülésekkel 
megúszta

Hunya lakott területén 
kívül Kondoros irányából 
Gyomaendrőd felé közleke-
dett egy személygépkocsi és 
a 14-es km szelvényben egy 
balra ívelő útkanyarulatban 
lehaladta a jobb oldali útpad-
kára, ahonnan visszatérve át-
sodródott az út bal oldalára, 
majd lehaladt az útpadkán és 
felborult. Az autó vezetője a 
baleset következtében 8 na-
pon belül gyógyuló, könnyű 
sérüléseket szenvedett. 

Jól járt a tolvaj
2009. október 25-én a Se-

lyem út egyik családi házában 
járt ismeretlen elkövető, ahol 
némi kutakodás után eltulaj-
donított körülbelül 85.000 Ft 
készpénzt.

Nincs tisztelet
Gyomaendrődön a Hősök 

terén felállított II. világháborús 

Emlékmű gránit keresztjét 
tulajdonította el ismeretlen 
tettes. A lopással okozott 
kár 700.000 Ft. Szintén a 
városban egy plébániába 
jutott be ismeretlen elkövető 
ajtóbefeszítés módszerével, 
ahol kutatást végzett, majd egy 
páncélszekrényből készpénzt 
tulajdonított el. A lopással 
okozott kár jelentős.

Furcsa albérlő
Településünkön, egy családi 

ház zárt melléképületéből 
ismeretlen tettes egy 
elektromos köszörűt tulaj-
donított el, amelynek 60.000 
Ft. az értéke. A rendőri 
intézkedéseknek  köszönhetően 
sikerült megállapítani, hogy 
a gépet a sértett albérlője 
tulajdonította el, amelyet 
eladott. Az elkövetőt a 
rendőrök előállították, ki-
hallgatták és a köszörűt 
sikerült lefoglalni, amelyet 
a tulajdonosa visszakaphat. 

Csikós Zoltán a MB(Magyar Bajnokság) I-ben mindkét esetben hat-hat gárda

o

Október  elején a Sukorón 
megrendezett keretfeltöltőn el-
ért eredmények alapján újabb 
két, összesen öt válogatott ke-
rettagja lett a Körös Kajak-
nak. Az, hogy a korosztályos 
válogatottak között egy kis 
egyesület ilyen létszámmal 

képviselteti magát, minden-
képpen ritkaságszámba megy 
és egyértelműen jelzi az egye-
sület és az edzők eredményes 
munkáját. 2010-es válogatott 
versenyzők: Csatári Bence 
kölyök válogatott, Lövei Kit-
ti serdülő válogatott, Tótka 

Sándor serdülő válogatott, 
Gellai Tamás serdülő válo-
gatott, Kiss Csaba ifjúsági 
válogatott. A tehetségeket 
Kovácsné Kozma Diána és 
Kovács Gábor készítette fel 
- közölte Tímár Mariann az 
egyesület sajtó felelőse.

Újabb két válogatott  a Körös Kajaknál

A Katona József Művelődési Központ 
utcafronti épületében kb. 15 m2-es iroda kiadó. 

Érdeklődni lehet: 66/283-524; 70/635-3345

Az iroda megtekinthető: hétköznap 8-16 óráig



7Hátt ér

Angol nyelv oktatását, 
nyelvvizsgára való felkészí-
tést vállalok. Egyetemi angol 
tanári diplomával rendelkezem. 
Közel 10 évet éltem és dolgoztam 
anyanyelvi területen. Varsányi 
Gyula, tel.: 06-70/525-42-88 
vagy 06-66/280-171

Tisztelt Szülők!
Ki ne szeretné, hogy gyermeke 

jobban teljesítsen az iskolában, 
és sikerélményekkel térjen 
haza az iskolai órákról? Kor-
repetálás, felzárkóztatás, egyéni 
felkészítő foglalkozások, más-
napra, dolgozatra, versenyekre, 
középiskolai felvételire való 
felkészítés, tehetséggondozás 
általános iskolásoknak. Iskolai 

dolgozatlapok megrendelhetők. 
Érd.: 06-30-856-3218 

(Lakossági apróhirdetésüket 
egységesen 500 forintért közöljük 
maximum 400 karakter terjedelem-
ben. Kérjük, hirdetésük szövegét 
és díját juttassák el szerkesztősé-
günkbe: Gyomaendrőd, Szabadság 
tér 1.)
A Gyomaendrődi Hírmondó 
hirdetési tarifái
1/1 oldal: 40.000 Ft
1/2 oldal: (27,7 x 16,85) 20.000 Ft
1/4 oldal: (13,4 x 19) 12.000 Ft
1/8 oldal: (13,8 x 9,3) 6.000 Ft
1/16 oldal: (6,9 x 9,6) 4.000 Ft
1/32 oldal: ( 4,35 x 4,35) 2.000 Ft
1. oldal
100 %-os felár, színes
8. oldal
50 %-os felár, színes

Apróhirdetés

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Katona József Mű-
velődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény. Engedély 
szám: 163/0613-1/2007; Felelős kiadó: dr. Szonda István. Szerkesztő: Var-
jú Zoltán. Grafi ka és nyomdai előkészítés: Kürti Csaba, (70) 275-5673, 
www.agstudio.hu; Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
Telefon/fax: (66) 581-237, elektronikus levél: hirmondo@gyomaendrod.
hu. Hirdetésszervezés: Molnár Lajos, telefon: (30) 561-47-71.Terjeszti: Fa-
zekas Jánosné vállalkozó, telefon: (30) 481-52-32.

Az Új Gyomaendrődi Hírlap 
októberi számában vezércikként 
olvasható az „Ahogy én látom a 
szemét-ügyet” című írás. Nehéz 
eldönteni a tartalma alapján, hogy 
annak szerzője Babos László 
MSZP-s képviselő úr, a kistérségi 
szemétlerakóművünk körüli anomá-
liák elmaszatolásáról vagy elmasza-
tolásáért írta a cikket. Kétségtelen, 
nem könnyű tulajdonviszonyokat 
érintő kérdésekben objektívnek ma-
radni, olyan embereknek, akik ed-
dig minden személyessé privatizált, 
előtte szolgálati vagyontárgyaikat 
- egy ordas eszme feltétel nélküli 
kiszolgálásáért - más embertársaik 
jogos tulajdonából való kiakolbólintás 
által remélhették. Innen datálható 
az a kétségbeejtő értékválság, ami a 
tárgyiasult formáján túl, a lelkekben 
és az erkölcsökben rombol. Gerjeszti 
a generációs feszültséget, fi atalja-
ink gyanakodva méregetik szüle-
iket, hogy valóban a kommunista 
zsákmányszerzésnek esett áldoza-
tául a munkahelyük, vagy tényleg 
a lakájmédiának higgyék el, hogy 
képzetlenek volnának, és ezért kell 
egyik munkahelyről a másikra zarán-
dokolniuk. Feltehetően a képviselő 
úr nem erre gondolt, de ez az igazi 
szemétügy, az általa megírt szemét-
ügy alfája és omegája. 

Ön a képviselőtársát fi gyelmezte-
ti, hogy neki a képviselői esküje tiltja, 
hogy a lakosságnak tudatosan kárt 
okozzon. A tudatos károkozás ténye 
akkor állhatna fenn, ha a képviselő 
asszony, úgyszintén, mint Ön, az 

előző testületnek is tagja lett volna. 
Merthogy nem a mostani polgár-
mester által vezetett testület vagy 
annak megbízottja sértett okirati 
fegyelmet, hanem az elődje. A tu-
lajdoni lapok - a tulajdonosok tudtán 
kívüli - alattomos megterhelésével. 
Ez ám nagy baj! Ezt kellene valaki 
másra oktrojálni! A földhivatal is 
ludas, nem hallottuk, hogy valakit 
is felelősségre vontak volna, tehát 
a bűnismétlés lehetősége fennáll. 
Ezért jó lesz ébernek lenni azoknak 
az ingatlantulajdonosnak, akiknek 
a gyomaendrődi földhivatal tartja 
nyilván tulajdoni okmányaikat. Bár-
mi ráíródhat, és ha öt éven belül 
nem dörzsöltetik le, az elbitorlás, 
elbirtoklás ténye megvalósul. A 
szeméttelepről miért nem tartottak 
lakossági szavazást? Talán azért nem, 
mert nem akartak tudat alatt kárt 
okozni a lakosságnak? Csak mu-
tyizni? A lakosság javára a szavazás 
költségeit? Azt leszögezhetjük, hogy 
a képviselő asszony és a jelenlegi 
polgármester úr esküjét megtartva 
nem akar tudatosan kárt okozni a 
lakosságnak azzal, - hogy helyt 
ad Babos úr „nagy-nagy” szere-
csenmosdatási tüszenkedésének 
-, és az intrikák hatására lesöpörje 
a szemétkosárba, a szeméttelep 
létesítésének okán a védőzónába 
került ingatlantulajdonosok jogos 
kárigényét. Állítólag a kárigény 
60-100 millió forint, (szerintem a 
látencia ennek a többszöröse.)

Lehet, hogy bezárják a telepet? 
Az is lehet, hogy bezárják valaki(k) 

mögött az ajtót?
Bizony, mert mielőtt tendereltették 

a projektet, előtte a szemétlerakóhoz 
társult települések között fel kellett 
osztani a lélekszám szerinti költség-
hányadot. Ezek között szerepelnie 
kellett a kisajátításra és a védőzóna ér-
tékcsökkenésre kifi zetendő tételeket. 
Ahogy a kisajátításra (Cserenyecz, 
Szabó, Szakálos, stb.) kerülő ingatla-
nokra nem utólag tányérozták össze 
a rávalót, úgy az értékcsökkenésből 
eredő kártérítésnek is benne kellett 
lennie a költségvetésben a kiadások 
között. És mivel az érintettek perel-
nek, valószínűsíthető, hogy ez az 
összeg hozzájuk nem jutott el. Akkor 
ennek az összegnek meg kell lennie 
a mai napig, és nincs egyéb 

teendő kedves képviselő úr, ki 
kell fi zetni a károsultakat, akkor 
ők elállnak a pertől, és le van tudva 
az „ügy”. Ennek dacára Ön mégis a 
népszerűtlenebb szerepet vállalja föl. 
Hiszterizálja, riogatja a település lakos-
ságát, sőt, mint pártkomiszár, valamint, 
az akkori és a mostani képviselőtestület 
tagja, azt próbálja kommunikálni az 
inkriminált újságcikkben, hogy azok, 
akik igyekeznek képviselni a polgárok 
ügyes-bajos dolgait (képviselő asszony, 
polgármester) szembe mennek a helyi 
közakarattal és nagy-nagy hibát kö-
vetnek el. Ezek után szeretném tudni, 
Ön kinek képviseli az érdekeit ebben a 
kérdésben. A szeméttelepet lehet, hogy 
be kell zárni, de nem azért, amit Ön 
vizionált, hanem azért, mert megtelt. 
Önök olyan koncessziós - a lakosság-
nak előnytelen - szerződést kötöttek 

a Remondis fantázia nevű céggel, 
ami korlátlan beszállítást engedélyez 
potom pénzért a részükre.

Talán nem kell megvárni, hogy a 
régészek tárják fel az el nem bomló 
lenyomatokból, hogy Európa melyik 
részéből indulhatnak azok a gumike-
rekeken gördülő, négy méter magas 
vastömlöcök, ismeretlen eredetű és 
ismeretlen összetételű rakománnyal, 
és szisztematikusan sötétedés után 
érnek ide a lerakóba?

Egy kérdésem maradt, hová lett 
a pénz! A kártalanításra elkülöní-
tett pénz? Csak talán nem úgy lett 
lebizonylatolva ez is, mint a tulajdoni 
lapon a záradékolás.?

Épült a mammon imádatára, és a 
helyiek szemkidugására a földalatti 
zsidó fürdőt tápláló artézi kút helyén, 
egy szánalmas kubista makett. Úgy 
gondolom, ehhez nem kellett olyan 
temérdek pénz. Azt kifuthatta a másfél 
lakótelepi lakás áráért elkótyavetyélt 
lakótömbnyi méretű Enci gigantikus 
központi építményéből kispórolt mor-
zsák. Ez a tranzakció is, a mostanit 
megelőző önkormányzati testület 
eredménye.

Érdeklődve várom válaszát an-
nak szellemében, és most itt Önt 
idézem:

„A képviselő tudatosan a vá-
rosának kárt ne okozzon, köti az 
eskü…”

Én csak annyival toldom ezt meg: 
Csak igazat állítson!

Tisztelettel:
Iványi Lajos

A király még éppen nem meztelen…
…de már ő is érzékeli, hogy igen alulöltöztetett Valamikor régen, mikor 

még a kő is lágy volt, volt az 
Üveghegy tövében, ahol a kurta 
farkú malac túr, volt egyszer 
egy fürdő. Egy hangulatos, 
kellemes fürdő a gyomai li-
getben. Ennek vala „királya” 
Uhrin Sándor úr, közismert 
nevén Subi. Ő tette lehetővé, 
hogy akkor nyolcadikos osz-
tályom, heti két alkalommal 
ingyen – azaz minden fi zetés 
nélkül – fürödhessen, úszkál-
hasson. Feltétele csupán az volt, 
hogy a fürdések előtt egy 15-20 
perces bemelegítő tornát kellett 
végeznünk. Mondanom sem 
kell, hogy a gyerekek örömmel 
teljesítették. Azután más lett a 
fürdő „királya”. Ugyanekkor 
valami meg is változott. A 
megyei lapban gyakran volt 
olvasható a fürdővendégek egy-
egy kritikus hangvételű levele. 

Újabb főnökök, újabb építke-
zések követték egymást. Talán 
Hajdúszoboszló babérjaira pá-
lyáztak a vezetők?! A Kovacsics 
osztott, szorzott című cikkből 
viszont megtudhattuk, hogy a 
fürdő, mint pénznyelő automata 
is működött. Ellenőrizetlenül 
nyelte a milliókat, miközben 
utcák ácsingóztak vízelvezető 
árkok, járdák után… Ma már 
hamuba sült pogácsával felta-
risznyázott osztályom hiába 
várna az „anno”-hoz hasonló 
elbánást. Ja, kérem! Subi a ze-
nén túl a gyerekeket is szerette! 
Szép emlékekkel lettünk álta-
la gazdagabbak. Kívánjuk is, 
Subi, Te is őrizz meg minket 
jó emlékezetedben!

Tímár Sándor
nyugalmazott tanár, 

Endrőd

Mese a helyi fürdőről

Hirdetés 
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala az alábbiakban 

felsorolt tulajdonában lévő gépjárműveket meghirdeti értékesí-
tésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:

A gépjármű típusa Kikiáltási 
ár  

( Ft )

Licitlépcső
( Ft )

OPEL ZAFIRA  A 1.8 Elegance, 
évjárat: 2004, futott kilométer: 170.312 
( 2009. 10. 21.-i állapot ), Szín: fehér, 
érvényes műszaki: 2010/04.

1.900.000 10.000

PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI  
évjárat: 2005, futott kilométer: 140.229 
( 2009. 10. 21.-i állapot ), Szín: fehér, 
érvényes műszaki: 2011/5

1.600.000 10.000

Az árverés időpontja: 2009. november 20. de. 10.00 óra. Az 
árveréssel kapcsolatos további információk a Polgármesteri Hiva-
tal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán Csényi 
István ügyintézőnél kérhető. Telefon: 386 – 122/133 mellék. 

Az ede-lény, ha nálunk is felveti 
a fejét…

Iványi Lajos „Ahogy én látom a 
szemét-ügyet” című írásomra jelen 
lapszámban megjelent reagálására 
– felszólítása ellenére – nem válaszo-
lok. Levelének gyalázkodó, sértegető, 
vádaskodó, kommunistázó, zsidózó 
hangvételének sötét bugyraiba nem 
óhajtok leereszkedni.

Tekintve azonban, hogy e több-
re érdemes újságot ingyen több ezer 
példányban terjesztik, az olvasónak 
tudnia kell, mire reagált Iványi Lajos. 
Íme a cikk:

Ahogy én látom a szemét ügyet

A vásze-ps.hu aláírással megjelent 
cikkben említett képviselők egyike én 
vagyok. Azok közül, akiknél a dolog 
kiverte a biztosítékot. Nem mindenki 
foglalkozott a szemét üggyel, sokan 
nem is tudtak, tudnak róla. Háborog-
tam egy ideig. Háborgásom hullá-
mai sajnos elaléltak a városi közélet 
langyos, Körös parti homokjában. 
De hogy ismét felvetődött, és a pol-
gármester is foglalkozott a fentebb 
említett cikkel, kötelességemnek érzem 
közzétenni, én hogyan látom. Min-
denkinek el kell valahol helyezni a 
hulladékát. Szerencsére városunknak 
van minden szempontból megfelelő 
hulladékbefogadó telepe. A védelmi 
övezet azonban többeknek gondot 
okoz. Az övezet miatt ugyanis csökkent 
a tulajdonukban lévő termőföldek 
és egyéb ingatlanaik értéke. És azt 
is nehezményezik, hogy a védelmi 
övezetet tudtuk nélkül, utólag jegyez-
tette be az önkormányzat a tulajdoni 
lapra. Ezért aztán perelnek. 60-100 

milliós értékű kártérítésre, ami jogos-
nak tűnik. Ha sérelem, hátrány, vagy 
kár érte őket, igenis perlekedjenek, 
harcoljanak igazukért. Fizettessék 
meg az önkormányzatot, ha hibázott 
és kárt okozott. Mozgassanak meg 
mindent, igazuk bizonyítása érde-
kében. Más is így tenne.

Mégis van valami, ami nincs 
rendben. A pereskedő csapat ugyanis 
egyebek mellett azt is kérte a bíró-
ságtól, hogy az ítélet meghozataláig 
függessze fel a hulladéklerakó telep 
működését. Ha csak ezzel lehet ki-
kényszeríteni az igazságot, így kell 
tenni. Más is így tenne.

Csak hát a csapat vezetője ön-
kormányzati képviselő. És ez az, ami 
nem elfogadható. Őt ugyanis köti az 
esküje, ami nem engedi, hogy a város 
lakosságának tudatosan kárt okoz-
zon. Azzal pedig, hogy kéri a telep 
bezárását, kísérletet tesz arra. Ha 
a telepet bezárják, akkor a károko-
zás meg is valósul. Nos hát, így nem 
képviselhet ügyet egy önkormányzati 
képviselő. 

A város lakossága ugyanis vétlen 
– harmadik fél – a dologban.

A képviselő – a többi károsulttal 
együtt – ettől függetlenül perelheti az 
önkormányzatot, harcolhat igazáért, 
küzdhet azért, hogy a neki okozott 
kárt az önkormányzat megtérítse. 
Ezzel nincs is semmi baj. De a képvi-
selő – mint a pereskedő csapat vezetője 
– újabb kárt nem okozhat a vétlen 
lakosságnak azzal, hogy bezáratja 
a hulladéklerakó telepet! 

Ha az önkormányzat elbukja a 
pert, az is kár. De annak meg kell 
keresni a felelősét. És el kell járni 
ellene.

A másik gond – mint láttuk azt 

a videokrónika legutóbbi adásá-
ban – hogy polgármesterünk védi 
a képviselő álláspontját. És ez hiba. 
Nagy-nagy hiba. Mert jól látható, 
hogy ő sem ismeri fel: más peres-
kedni, harcolni, küzdeni igazunkért, 
és más képviselőként átgondolat-
lan kérésekkel újabb terhet róni 
a város lakosságának nyakába. 
Mert, ha a kérésnek megfelelően 
bezárják a hulladéklerakót, vajon 
milyen távolságra kell hordanunk 
a szemetünket, és mennyivel kerülhet 
a szemétszállítás többe? A lakosság 
pedig – mint vétlen harmadik – fizet? 
Ezt el kellene kerülni!

A forintok sosem voltak könnyű 
helyen. Manapság pedig igencsak 
nehéz helyen vannak. Talán oko-
sabban, átgondoltabban kellene vele 
gazdálkodni! Minden területen.

És ha megjelenik egy-egy olyan 
írás valahol, amelyben kritika fogal-
mazódik meg valamely közszereplő 
tevékenysége kapcsán, azt türelmesen 
kell fogadni. Valamennyien hibáz-
hatunk. A közszereplő is. Ő viszont 
jobban szem előtt van. Hamarabb 
éri kritika. Jogosan, vagy kevésbé 
jogosan. Vállalta. Viselje.

Eddig a cikk, mely Iványi Lajost 
reagálásra késztette. A cikkben utólag 
kiemeltem annak mondanivalóját, 
kizárólag azért, hogy Iványi Lajos 
is megértse, miről van benne szó, és 
hogy mire is kellett volna reagálnia, 
ha már tollat vesz a kezébe.

Levele ugyanis tele van téves 
feltételezésekkel és téves megálla-
pításokkal. Látszik, hogy számára 
ismeretlen területen próbál otthono-
san mozogni. Ez nem megy neki. Én 
sem vagyok teljesen otthon – nem 
is lehetek – hulladéklerakó ügyben. 

Nem is merném azt állítani, hogy 
a földhivatalban bűnt követtek el. 
Azt sem merném mondani, hogy 
sötétedés után ismeretlen eredetű 
rakománnyal érkeznek szállítmá-
nyok a lerakóba. De Iványi Lajos 
ezt állítja! Vajon miért nem fordul a 
hatóságokhoz, ha erre bizonyítékai 
vannak? 

És vajon hol élt Iványi Lajos 
abban az időben, amikor közmeg-
hallgatás volt szeméttelep ügyben 
kétszer is Gyomaendrődön? Miért 
nem kezdeményezett népszavazást 
akkor, s ott? 

Tudom, kedves Olvasó, ezek 
költői kérdések. Nem is várok 
választ.  

Sajnos a hulladéklerakó ügyé-
ben nem csak Iványi Lajos tájé-
kozatlan. Mások is. Sokan. 

És ebben elsősorban nem Ők 
a hibásak. Véleményem szerint 
szükséges lenne egy tájékoztatót 
összeállítani – kezdetektől nap-
jainkig – a hulladéklerakó tör-
ténetéről, és ebben az újságban 
megjelentetni. Akkor talán valami 
hasznosságát is tudnánk bizonyí-
tani Iványi Lajos levelének.

És végül még valami. Iványi 
Lajos idézőjelbe tett dőltbetűs 
félmondatban jelzi, hogy engem 
idéz. Imígyen: „A képviselő 
tudatosan a városának kárt ne 
okozzon, köti az eskü…”  Ha 
ezt a félmondatot írásomban az 
idézet szerinti formában valaki 
megtalálja, akkor Ő vendégem 
egy pezsgős vacsorára a Fészek 
Panzióban.

Éljen boldogul kedves Olvasó!
Babos László   

„SZENT MÁRTON NAP”
A GYOMAI TÁJ-ÉS ALKOTÓHÁZBAN

Helyszín: 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2.
Időpont: 2009. november 7. 10 órától

Változatos kézműves és gasztronómiai programot kínálunk 
gyermekeknek és szülőknek.

A Márton-napi események között lesz:
Vágott hegyű mártogatós írótoll, rajztoll készítése és kipró- 

bálása
Kenőtoll készítése (sütemények készítésekor használatos) 
Libából készült ételek bemutatója és kóstolója 
Újbor kóstolója 

Belépődíj: 250,- Ft/fő
Márton nevű vendégeink a rendezvényen 

ingyenesen vehetnek részt.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Információ: Szonda István Tel.: 06-70/635-33-45

A szerkesztőség fenntartja álláspontját, miszerint nem minden esetben ért egyet 
az újságban megjelenő nyílt levelek tartalmával.



Hirdetés

Bankkártya és nemzetközi 
diákigazolvány egyben!

www.otpbank.hu/ISIC

Igényelj díjmentesen ISIC 
MasterCard® bankkártyát és 
zsebeld be a kedvezményeket!

3000 forintos Fundango vásárlási utalványt kap.
20% SNOWATTACK

40 000 elfogadóhelyen 
juthatsz kedvezményekhez.
 Interneten is vásárolhatsz vele.

Az online kártyaigényléshez kattints  
a www.otpbank.hu/ISIC oldalra, vagy  
keresd fel bármelyik bankfiókunkat.


