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Szilágyi mikropontosságra törekszik
Három napon keresz

tül folyt a "dínom-dánom"
Gyomaendrődön.Valótlant
állít, aki azt mondja, hogy
nem találhatta meg a szá-

Dr. Oláh Lajos a Közlekedé
si, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium államtitkára és
Nagy László, országgyűlési
képviselő is megtekintette az
endrődi híd, valamint a gyomai
vasútállomás rekonstrukciós
munkálatait augusztus l3-án.
A miniszteri vizit viszont el
maradt, az előzetes hírekkel
ellentétben Varga Zoltán, ön
kormányzati miniszter nem
vett részt az eseményen.

(Folytatás a 2. oldalon)

mára erdekes programokat,
hiszen az országszerte hagyo
mányos ünnepeken kívül volt
halfőzőverseny, kiállítást
nyitottak meg, akajakosok

Szilágyi István Gyoma- hajjal, mosolygó tekintettel fo
endrődön járt, rokonaihoz gad a színművész. Megannyi
érkezett. Az egyik kislány film- és színházi szereppel a
ünnepelte sikeres érettségi vizs- tarsolyában sincs semmilyen
gáját Az udvaron sátrak őrzik mesterkéltség a modorában,
az árnyat a nyári kánikula elől. a beszédében. Mintha régi
Közben szorgos kezek késZÍtik ismerőse lennék, úgy mesé
az ünnepi ebédet Vállig érő li a történeteket, gyakran

egyik sztoriból a másikba
csap át, mindenrőleszébe
jut valami. Egyedül Lópici
Gáspár számított tabunak,
valószínűlegnem telik úgy el
interjú, hogy ne kérdeznék
erről a szerepről.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Közélet

Augusztus 20-át ünnepelte a város Szilágyi mikropontosságra törekszik

A Hősök út járhatatlanná vált
egy ideig, miután a Hárs hotel
és az Egészségház közötti ré
szen egy fa borult az úttestre
és az ott parkoló személygép
kocsira, amiben nem keletke
zett jelentősebb kár. Gubucz
Tamás, tűzoltó elmondta, hogy
a háza udvarán is kidőlt egy
fa. A Vásártéri lakótelepen
egy üresen álló lakás nyitva
hagyott ablaka okozott kisebb
zűrt a szomszédoknál, féltek
a beázás miatt, szerencsére az
eső nem áztatta el a lakást, így
a lakótársakat sem.

- Tévéfilmek, játékfilmek,
komoly színházi szerepek
övezik a pályafutását, mégis
mi leginkább a ,.könnyebb·'
míífajban alkotott szerepeire
emlékszünk.
- A "könnyebb" műfaj va
lójában a színész számára
nehezebb. Komoly arcot,
összevorit szemöldököt nem
nagy kunszt a néző arcára
csalni. A mosolyt, nevetést
előhozni már másfajta feladat.
A humort mikropontossággal
kell megalkotni, ha már kicsit
csúszik az ütem, akkor oda
a poén.
- A szerepek eljátszása, mikor
volt könnyebb? Amikor még
fiatal volt és egypályakezdő
lendülete munkált Önben, vagy
most, amikor egyfél évszázad
rutinjával bír?
- Azt hittem, hogy mikor
benne leszek a korban, akkor
sokkal könnyebb lesz eljátszani
a szerepet, könnyebben birkó
zok meg a feladattal. Aztán,
olyan furcsa az élet, mivel ma
már rengeteg élményből kell
építkeznem, így ma sem egy
szerű felépíteni a szerepet.

Nem kezdődött problé
mamentesen a július hónap
Gyomaendrődön. Az elsején
lezúduló "égi áldás" és az or
kánerejü szél, bizony átszabta
a város arculatát. Az Országos
Meteorológiai Szolgálatjúlius
elsejére narancssárga jelzést
léptetett érvénybe az ország
több területén, Békés megyét
tekintve, viszont nem vártak
viharos időjárást. Ennek dacára
a lehulló esőmennyiség és a szél
károkat okozott a településen. A
helyi tűzoltók elmondása szerint,
körülbelül tíz riasztást kaptak.

.-

Vmarosankezdődött ajúlius
Kidőlt fák sora jelezte a mostoha időjárást

miatt volt egyfajta távolság
tartás a próbák alatt, aztán a
győri közönség jól fogadta,
így nekünk is könnyebb volt
játszani.
-, A 40. Magyar Filmszemle
Eletmiídíját kapta idén feb
ruárban. A színész mennyire
játszik a szakmának, milyen
értéke van ennek a díjnak?
- Hát, úgy érzem, hogy vala
miféle rangot ad az embernek.
Annyiban van jelentősége,

hogy szakmai zsűri ítélte meg
nekem a díjat. Azt vettem ész
re, egyfajta tartássa! viselem
ezt az elismerést.
- Több mint 150-szer állt
kamera elé.
- Ez óriási tévedés - szólt
a tréfás feddés. Egy filmben
legalább en.nyiszer állok ka
mera elé, hiszen az egyes
snittek (a film jelenetei - a
szerk.) minimum ennyiszer
követelik ezt meg. Egyébként,
ha már a filmeknél tartunk,
egyértelműenezek hozták meg
a népszerűséget számomra.
Sokszor nem is tudják a ne
vem, hanem a filmszerepeim
szerint szólítanak meg.

A Dél-alföldi régióban
20 településen, 22 helyszí
nen működnek Jogpontok
február óta. A Jogpontok
ingyenes segítséget nyúj
tanak munkajogi, cégjogi,
társadalombiztosítási kér
désekben, valamint vállal
kozások létrehozásában.
Gyomaendrődön,minden
hétfőn 12.00-13.00 óráig,
illetve minden szerdán
15.00-17.00 óráig a Fő u.
187. szám alatt lehet segít
séget kérni. Dávid Mag
dolna projektmenedzser
elmondta: napjainkban
sok ember szorul rá az
ingyenes jogi segítségre
és az elmúlt hónapok ta
pasztalatai is ezt támasz
tották alá. A projekt célja
az egész országot lefedő

jogsegély-szolgálati háló
zat létrehozása, amelyből
a ml!nkamegosztás szerint
az Altalános Fogyasztá
si Szövetkezetek és Ke
reskedelmi Társaságok
O!szágos Szövetsége
(AFEOSZ) a Dél-alföldi
régióban szervezte meg a
Jogpontokat.

Segítség a
jogi útvesz
tőkben

- Milyen gyakranjár Gyoma
endrődre?

- Amikor időm engedi, akkor
vissza-visszatérek ide. Sok ro
konom van itt, úgyhogy családi
ünnepségekre, rendezvények
re, ha időm engedi, akkor el
jövök. 1957-ben mentem el
végleg a településről, de egy
általán nem érzem igegennek
magam most sem. Uj utak, új
házak épültek, ez természetes,
de a város jellege megmaradt.
A templomok, a városháza,
a terek mind-mind emlé
keztetnek az itt töltött időre.

Őszintén mondom, hazajövök
Gyomaendrődre.

- A Győri Nemzeti Színház
társulatának a tagja, most a
nyári szünetéből loptam el
egy kis időt?

- Nyári szünetet tartok, így
van. Az idény végén játszot
tuk Spiró György, Koccanás c.
darabját, szeptembertől pedig
Ionescu művében a Rinocéro
szokban fogok szerepelni.
- Nehéz játszani, ezeket a
kortárs darabokat?
- A Spiró műtői nagyon fél
tem, féltünk. Szabadszájúsága

az építésbe. A Gyomaendrődi

Hírmondó kérdésére a poli
tikus megerősítette,hogy az
M44-es autópálya építése jö
vőre várhatóan elkezdődik - a
kisajátítások zajlanak -, azt
azonban még nem lehet tud
ni, hogy uniós pénzből, vagy
PPP-S forrásból tudják megol
dani a költségeket. A látoga
tás a továbbiakban az épülő

vasútállomáson folytatódott,
a későbbiekben az államtitkár
Békésen az újjáépülő buszpá
lyaudvart tekintette meg.

Az előzetes információk
alapján úgy tudtuk, hogy Varga
Zoltán, önkormányzati minisz
ter is jelen lesz az eseményen.
A helyi MSZP-s képviselők

el is küldték számára a meg
hívót, de a miniszter éppen a
szabadságát tqltötte.

Dr. Csoma Antal, a Körö
si Halász Szövetkezet elnöke
az eseményen jelentette be,
hogy Magyar Termék Nagy
díj kitüntető CÍmet nyertek el
a Körösi. Halász Tradíciók:
Olajos és pácolt termékek és
Halászlé termékcsaláddal.

Miközben a Tree-Show és az
Akantis Old Boys a színpadon
muzsikált, egyre több jólla
kott nézelődő próbált vala
mi árnyékos helyet keresni
magának. A finomságokat
aztán értékelte a zsűri is:
Horváth Zsuzsanna szerez
te a legtöbb pontot, így az
abszolút első helyen ő végzett.
A nyíregyházi hölgy balsai
korhely halászleve mindenkit
"lefőzött".

A Tiszai-Körösi jellegű

halászlét Szucsán György,
míg a Dunai jellegűt Hegedűs
Zoltán készítette legjobban
az értékelés szerint.

A zsűriben foglalt helyet
többek között Jakab István,
a Magosz elnöke is. Kérdé
sünkre elmondta, hogy nagy
barátja a halételeknek, igazá
ból a hagyományos módon
elkészített halat favorizálja, de
azért akadt most a versenyen
olyan finomság is, ami bár
a modern gasztronómiához
tartozik, azért tényleg ízle
tes volt.

núntegy öt méterrel lesz szé
lesebb és kerékpárutat is ki
építenek a hídon.

Oláh Lajos kiemelte, hogya
kormány kiemelten támogatja
az építőipari vállalkozásokat,
hiszen ez munkahelyeket is
teremt. A beruházáson je
lenleg ötven ember dolgozik,
de csúcsidőben ez a szám a
nyolcvan főt is elérheti. A
munkavédelmi szabályokkal
kapcsolatban kérdéseket inté
zett a projektvezetőhöz, aki
közölte, hogy rendszeres ellen
őrzésen esnek keresztül mind
a munkavállalók, mind ők. A
közlekedési tárca államtitkára
hozzátette: a munkálatok az
adott település vállalkozóinak
a számára is gazdaságosak le
hetnek, mert alvállalkozóként
többen is bekapcsolódhatnak

bírta még a tempót, az augusz
tus 21-én a XI. Nemzetközi
Halfőzőversenyakkreditálásá
nál állt sorba már kora reggel.
Az ország minden szegletéből

érkeztek az eseményre és már
kora reggel nekiláttak a ha
lászlé, vagy éppen az általuk
kitalált étel elkészítésének.
Orosz Sándor személyében
a Haltermelők Országos
Szövetsége is képviseltette
magát. Az elnök többször is
elmondta a halászok három
fő szabályát, úgyhogy most
már mi is kívülről fújju~: Sze
ressük a környezetet!,Apoljuk
a hagyományokat! Elvezzük
egészségesen az életet!

Hatvan nevező, közel száz
~telfajtát varázsolt a vendé
gek elé. Volt, aki egy 1870-es
évekből való recepttel próbál
kozott, de olyanok is akadtak,
akik saját maguk által kreált
étellel neveztek a versenyre.

kiállítása is megnyílt, vala
mint megismerkedhettünk a
legújabb divatirányzatokkal,
de a tűzoltók bemutatója is
osztatlan sikert aratott. Az el
maradhatatlan tűzijáték zárta
az estét, de előtte még Páyer
András "rázta rongylábait",
majd a Váradi Roma Café
jellegzetes, senkivel össze
nem téveszthető dallamai
szóltak az éjszakában. Aki

Oláh Lajos, államtitkár hi
vatalos látogatáson vett részt
Békésmegyében,aholegyebek
mellett a Gyomaendrődön zajló
EU-s finanszírozású beruhá
zásokat is megtekintette. A
Hármas-Körös folyó felett
átívelő hidat ez év júniusá
ban zárták el a forgalom elől

(azóta pontonhídon lehet át
kelni), de várhatóan december
végéig újra megnyitják azt.
Az egymilliárd forint értékü
beruházás 2010. május 31-ig
befejeződik. Hapák Attila,
projektvezető elmondta: a
munkálatok időarányosan

haladnak. Az alapépítmény
megmaradt, mert a statikai
vizsgálatok bebizonyították,
hogy azt nem kell megbontani,
magassági korrekcióra viszont
szükség volt. Az út egyébként,

;

Allamtitkári vizit

beszédet mondott Nagyenyed
alpolgármestere is. Krecsák
Albert kiemelte, hogya 16 éves
testvérvárosi kapcsolat eddig
is a legjobb mederben folyt és
továbbra is kiemeit partnerként
számítanak Gyomaendrődre,

az üpnep kapcsán elmondta:
az Ohazában is éppen olyan
fontosnak tartják, mint itt
Magyarországon. A hivatalos
ceremónia végén Vádi A!1drás
megszegte a nemzetiszínű sza
laggal átkötött új kenyeret. Ez
után kezdetét vette az össznépi
mulatság az ünnepi események
színhelyén. Az operett és a
könnyűzene is képviseltette
magát a nap további részében,
E. Szabó Zoltán festőművész

Augusztus 20-án, Vádi
András ünnepi beszédével
nyílt meg hivatalosan is a
programözön. Gyomaendrőd
polgármestere többek között
elmondta: emlékeznünk kell
az államalapító Szent István
ra, akinek dicsősége, híre volt
Európában. Erőt kell meríte
nünk a múltból, vágynunk kell
olyan országvezetőkre, núnt
amilyen István király volt.
Neki köszönhetjük Magyar
országot, neki köszönhetjük
fennmaradásunkat a Kárpátok
gyííriíjében. A hagyományos
kenyérszentelést Iványi László
atya celebrálta, az eseményen

----------------
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Megyeihírek
Összeomlott

azMDFa
megyében

Egy külföldi bank előtt

tüntettek, két hazai tulaj
donú bank mellett pedig
szolidaritást vállaltak azok
a demonstrálók, akik július
IS-én Mezőkovácsházán az
egyoldalú banki szerződés

módosítások és a megemelke
dett törlesztőrészletekmiatt
tiltakoztak. A Karsai József
szocialista poltikus szervezte
demonstráción közel 300-an
jelentek meg. A politikus egy
petíciót is megpróbált átadni
a bankfiók vezetőjének, azt
azonban nem vették át tőle.

Vadonatúj pályán rendez
hettek futballmérkőzéseket

július végén és a székház is
új 'ülsőt kapott Dévaványán,
A pályaavató ünnepségre
o yan egykori futballzseni
ket sikerült megnyerni, mint
Détári Lajos (aki játszott is
a helyi öregfiúk csapatában),
Törőcsik András, Ebedli Zol
tán és Szokolai László.

Détári
Dévaványára

igazolt

Nem vették
át a petíciót

Megszűnt az MDF bé
késcsabai, gyulai és a
mezőkovácsházi szervezete
július elsején, miután - egy
ember kivételével - ezek tel
jes tagsága kilépett a pártból.
Ezt az érintett alapszervezetek
képviselői jelentették be. Bé
kés megyében így csak Oros
házán és Csorváson maradt
tagszervezete az MDF-nek.
Lemondott a párt megyei el
nöke és a 12 tagú Békés me
gyei választmány öt tagja is.
Döntésüket azzal indokolták,
hogy vállalhatatlan számukra
az MDF politikája.

Sokba került aszállitás
annak a vállalkozónak,
aki önzetlen felaján lásként
vállalta. hogy a romániai
Kovászna város ajándékát,
egy székelykaput eljuttat a
település testvérvárosába,
Gyulára. A vállalkozó sofőrjét

400 OOO forintra bírságolták
meg a vám- és pénzügyőrség
nemrégiben életbe lépett jog
szabálya miatt. Az ajándék
székelykaput már felállították,
augusztus IS-én ünnepélyes
keretek között avatták fel a
fürdővárosban.

Drága volt
az ajándék

szükséges lenne egy ilyen
nyilatkozat. Július l3-án
felhívott Dógi János, hogy
a szóban megbeszélt fel
tételeken változtatn i kel
lene. Egy hét helyett, két
vendégéjszakát töltöttek
volna nálunk a táborla
kók, ráa'dásul az étkezést
is önerőbőloldották volna
meg. A gazdasági érdekeim
ekkor azt diktálták, hogy
adjam ki másnak a szállást
arra a hétre. Július l7-én
személyesen mentem el,
azzal a szándékkal, hogy
keressünk egy mindenkinek
megfelelő időpontot. Ez már
nem tetszett neki és külön
böző vádakkal illetett, azt
mondta, csak azért akarok
új időpontot választani,
mert ők cigányok és nem
akarok velük foglalkozni, a
fogyatékkal élőkről szó sem
volt. Dógi János közölte,
hogy nem engedi el a 3.
sz. Altalános Iskola cigány
tanulóit sem az augusztusi
táborba.(Egyébként a tá
bor nem is valósult meg,
mert nem nyert az iskola
a pályázaton - a szerk.).
A vádakra reagálva azért
szeretném leszögezni az
alábbi tényeket: idén júl ius
közepén már fogadtunk egy
magyarszéki csoportot, itt a
gyerekek több mint SO%-a
volt roma származású, vala
mint augusztusban érkezett
egy csoport Csobánkáról,
akik jelentős része halmo
zottan hátrányos helyzetű

volt. Ennyit a vádakról.

aki elmondta: már egy év
tizede kíséri figyelemmel a
gondozási központ munkáját.
A dolgozók és a rászorultak
is megérdemlik a kitüntetett
figyelmet. Jó helyre keriilt a
pályázati pénz.
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Természetesen megke
restük a Pájer-strand üze
meltetőjét, Pájer Sándort
is, hogy nyilatkozzon az
üggyel kapcsolatban.

- A helyi CKÖ ez év jú
niusában megkeresett, hogy
szeretnének egy egyhetes
bentlakásos tábort szervez
ni, 20 gyerek részvételé
vel. Ezzel kapcsolatosan
írásos foglalást nem adtak
be, annak ellenére, hogy
folyamatosan kértem őket

erre. Július 10-én ismétel
tem jeleztem feléjük, hogy

legyen sok barra bőrü, mert
ez zavarja az O vendégkör
ét, mint ahogya fogyaté
kos gyerekeke t sem látják
szívesen - folytatta a helyi
polit,ikus.

- Ert-e bármilyen inzul
tus eddig roma gyerekeke t
a strandon? - kérdezte
szer~esztőségiink.

- En eddig ilyenről nem
tudok - mondta Dógi Já
nos. A romák által sürűn

látogatott helyről van szó,
ahová a belépőjegy sem ke
rül túl sokba. Egyébként
Pájer Sándorral évek óta jó
viszonyban van a kisebb
ségi önkormányzat, azt
gondolom, hogy egyfajta
"szorításban" van most,
egyfajta nyomásnak tesz
eleget. Ezalatt azt értem,
hogy a jelenlegi magyar
roma helyzetet nem tudja
kezelni. Véleményem sze
rint óriásit hibázott ebben
az ügyben.

felújítást a Gyomaszolg Kft.
végz. A Rózsakert Esély
Klubban a kivitelezői szer
ződés ünnepélyes aláírására
is sor került. Az eseményen
részt vett Domokos László,
országgyülési képviselő is,

~
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A ro~atábor kihagyta a szabadstrandot

Új környezetbe kerülhetnek
a fogyatékkal élők

GyomaendrődVáros Ön
kormányzata a DAOP- 4.1.3!A
program keretei között inf
rastrukturális fejlesztést való
síthat meg a fogyatékkal élők

nappali ellátása színvonalának
emelése érdekében, így a Tér
ségi Gondozási Központ újabb
létesítménnyel gazdagodhat.
A fogyatékkal élők vehetik
igénybe, remélhetőleg még
az idén, a felújított házsort a
Magtárlaposi utcában. A be
ruházás összköltsége 52 millió
Ft, amiből 5 millió a saját erő,

a fennmaradó részt pályáza
ti összegből egészítik ki. Az
építési beruházás mellett a
szakszerü ellátáshoz elenged
hetetlenül szükséges eszközök
beszerzésére is sor kerül. A

Július 23-án rendkí
vüli sajtótájékoztatót
tartott Gyomaendrőd

Város ~igány Kisebb
ségi Onkormányzata.
Elmondásuk szerint,
a helyi Pájer-strandot
üzemeltetővállalkozóval
már megegyeztek, hogya
szabadstrandon töltik a
cigány gyerekek, illetve
a halmozottan hátrányos
helyzetű gy~rekeka nyári
táborukat. Am az üzemel
tető később visszalépett,
mondván: a táborba meg
kell válogatni a gyereke
ket, hogy ez ne zavarja
a vendégkörét. Ezzel
szemben a strand üze
meltetője másként látja
a helyzetet.

A Gyoma~.ndrődi Cigány
Kisebbségi Onkormányzat
a Miniszterelnöki Hivatal
tói nyert pályázaton sze
rette volna táboroztatni a
roma gyerekeket és a nem
cigány halmozottan hátrá
nyos helyzetü tanulókat
- kezdte mondanivalóját
Dógi János, a város CKÖ
elnöke. Többször egyez
tettünk Pájer Sándorral;az
egyik helyi szabadstrandot
üzemeltető vállalkozóval,
nála szerettük volna a mint
egy 30 gyereket elhelyezni.
A szóbeli egyeztetés után,
már a végleges aláírás előtt

Pájer Sándor egy új igény
nyel lépett fel, miszerint
a táborba válogassuk meg
a gyerekeket úgy, hogy ne

mellett a gyomaendrődi Sajt- és
Túrófesztivál, a szarvasi Szilva
napok, a ll1edgyesegyházi Diny
nyefesztivál vagy abékéscsabai
Bomapok is bizonyítják, hogy
változatos a megye gasztronó
miai palettája - állítja Prohászka
Béla mesterszakács, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövet
ség elnöke. A fesztiválon Tímár
András, Tímár Albin és Tímár
Attila is megmutatta fózőtudo

mányát.

állították elnléket hajdani okta
tóiknak, akik közül többen is
részt vettek az eseményen. A
csertölgyből készült alkotást dr.
Szonda István készítette. Czibulka
György VaIjason és N~oylaposon
is tanított, személyes hangvéte
lű megemlékezésében egy ma
már nem létező világ képsorai
elevenedtek meg. Móra Ferenc
a Kincskereső Kisködmön
című novelláskötetében leírtak
köszöntek vissza az emlékeze
tekben. Télen, hóban, fagyban,
gyakran több kilométerről jártak
az akkori diákok az iskolákba.
A megemlékezés mégsem ane
hézségekről szólt, hanem arról
a szellemiségről, amit a tanyasi
iskolák tanító képviseltek.

tanítóink is megjelentek, sajlWs
már nem teljes létszámmal. Ok
nemcsak matematikát, irodal
mat és történelmet tanítottak,
hanem mindent, ami az életben
a boldoguláshoz szükséges. Kö
szönet és hála a munkájukért!
Ez a szép és emlékezetes nap
egy lelkes kis csapat munká
jának az eredménye. Külön
köszönet számukra is, hiszen
a mai világban oly kevesen
tesznek embertársaikért és
próbálnak örömet szerezni.

Köszönjük a szép napot
és köszönjük, hogy együtt
lehettünk: egy volt varjasi
tanuló

Egri Antalné Dinya Emília

Nagylaposon állítottákem
lékművet az egykorivarjasi és
nagylaposi tanyasi iskolák ta
nítóinak a tiszteletére.

A hatvanas, hetvenes évek
okta~ügyi á~zel~ezésének

,,köszönhetően" megszüntek a
tanyasi iskolák, akülterületeken
lakó diákok bekeIültek az adott
településen működő intézmények
be. Egyebek mellett VaIjason és
Nagylaposon is működtek ilyen
iskolák. Az egykori diákok nem
felejtették el, honnan is indultak
és azt sem, hogy az egykoron őket

tanítók, talán az egész életükre
kiható gondoskodással és szere
tettellátták el őket. N~oylaposon
(Gyomaendrőd településrészén)

Békés megye gasztronó
miai fesztiváljai július elején a
szabadkígyósi kastélyparkban
mutatkoztak be, ahol ételkészí
tési bemutatókkal és pörköltfóző

versennyel várták az érdeklő

dőket.

-Békés megyében II gasztro
nómiai fesztivált tarianak minden
évben.A legismertebbnek számí
tó békéscsabai Kolbászfesztivál, a
Csülök és Sörfesztivál, valamint
a gyulai Várkerti Vigasságok

A legjobbakközöttvagyunk!

Köszönőlevél
Gyermekkorunk bármilyen

nehéz is volt, 40-50 év távlatá
ból is szívesen emlékezünk rá.
Talán a tanyasi gyerekek még
jobban ragaszkodnak egymás
hoz, a játszó- és iskolatársak
f:',nléke örökké megmarad.
Azért csak emlék, hiszen a
tanyavilág megszűnt és az
iskolák is. Szétszóródtunk
az ország minden részébe,
sőt a világban is, ezért volt
örömteli nap augusztus else
je Nagylaposon, az egykori
diákok találkozója. Szép em
lékmű hirdeti az itt élő és az
itt élt emberek összetartozását.
Jó volt látni a sok egymásra
ismerő régi cimborát. Kedves

Kincskeresőkisködmön

mai szemmel
Emlékmíivel tisztelegtek a tanítók előtt

_L....... _
-----------------
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lenne a találkozó.
- Most a Liget Fürdő teriiIe

tén került megrendezésre afesz
tivál. Miért nem térnek vissza a
gyomai szabadstrandra, ahol
annak idején táboroztak?

- Infrastrukturálisan nem
lehet visszalépni. Sokan a
gyerekeket is elhozzák, a
családdal jönnek, márpedig
a szabadstrandon nincsenek
meg azok a lehetőségek, mint
a fürdőben.

Megkerestük a Liget Für
dő ügyvezető igazgatóját is,
Kovacsics Imre a következő

válaszokat adta kérdéseink
re:

- Elképzelhetőnek tartják,
hogyjövőre ingyen bocsás
sák Kardos Ferenc részére
a területet?

A bogártalálkozó
résztvevői ebben az évben
is díjmentesen tartózkod
tak a Gyomaendrődi Liget
Fürdő kempingjében, sem a
mindenkori sátordíjat, sem
pedig fürdőbelépődíjatnem
számoltunk fel. A találko
zó első napján a Karqos úr
által rendezett Fásy Adám
mulatóból származó bevé
telt kértük el a kempingben
töltött három nap fejében,
amikor is 350 autó tulajdonos
partnerével, vagy családjá
val korlátlanul használhatta
a fürdő medencéit, szociális
helyiségeit. A mulatságra a
belépődíj 300Ft/fő volt. Ezt
a rendezvényt viszont a bo
gártalálkozótól függetlenül
magunk is megrendezhet
tük volna, úgy, mint pl. az
ABBA-show-t. Mindkét ren
dezvényre 2500-3000 fő volt
kíváncsi, ami azt bizonyítja,
hogy a résztvevők többségét
a helyi lakosság tette ki.

- Bármilyen kompromisz
SZIIJ110S megoldásra töreked
nek-e?

- Mi minden hiteles,
korrekt és a fürdőről pozi
tívan nyilatkozó partnerrel
szívesen együttműködünk.

Számunkra első feladat a
fürdő és a város érdekeinek
szolgálása.

- Fontosnak tartják, hogy
a Liget Fürdőadjon otthont
a találkozának?

- Amennyiben kulturált
viselkedés mellett a kem
ping biztonsági előírásait

és házirendjét betartják a
rendezvény résztvevői, ter
mészetesen igen.

- A statisztikai adatok is bi
zonyítják, hogy a mi rendez
vénylink a legjobb Magyaror
szágon - kezdi mondandóját
Kardos Ferenc. Nálunk a kül
fóldi résztvevők száma annyi,
mint más rendezvényen a hazai
autósoké Az elmúlt 12 év alatt
óriásit léptünk előre és' ezt a
fejlődést továbbra is szeretném
tartani.

- Mi ennek az akadálya?
- Jövőre több terület kelle-

ne, a számunkra kijelölt részén
most nem fértek el az autósok.
Ráadásul fizetnem is kellett a
helyért,jövőre már nem szeret
nék. Azt hiszem, hogya 4-5000
embel1 idecsalogató program
mal nemcsak a helyi fürdőnek
generálok bevételt, hanem a
szállásadóknak, éttermeknek
is. A gazdasági válság nálunk
is érezteti hatását, eltűntek a
szponzorok, ilyen körülmények
között nagyon nehéz megszer
vezni a találkozót. Ha nem látom
biztosítottnak azt, hogyjövőre
nagyobb teJiilet álljon a feszti
váIra látogatók rendelkezésére,
akkor elkerül Gyomaendrődről
ez a program.

- Mégis hova? .
- Annyit mondhatok most,

hogy két Békés megyei város
is bejelentkezett már, ráadásul
ők fizetnének is azért, ha náluk

Augusztus második hétvégé
jén ismét a Nemzetközi Volks
wagen Bogártalálkozónak adott
otthont Gyomaendrőd. Az első

találkozón 18 autót regisztrál
tak, most - a tizenharmadikon
- körülbelül 350 autó vett részt.
Dániából, Szlovákiából, Csehor
szágból, Erdélyből, Ausztriából,
Németországból is voltak vendé
gei a rendezvénynek. Magyaror
szágon 2004 óta minden évben
elnyerte az év legjobb találko
zóját a "bogarasok" között. A
rekordszámú résztvevő azonban
már nem fért el a Liget Fürdő
területén, ezért az autósok egy
része a fürdő háta mögötti füves
térségen táborozott le. Kardos
Ferenc, fószervező úgy gondol
ja, hajövőre nem biztosítanak
számukra nagyobb területet,
akkor kénytelen lesz elvinni
a találkozót a városból.

UtoljárarajzottakaBogarak?

nemzetközi táncversenyt. A
német nyílt bajnokságon mínt
egy ötezer páros mérte össze
tudását közel harmincöt ver
senyszámban. Deák András
és Paróczai Zsófia ajunior I
korosztályban csak hajszállal
maradt le a középdöntőről, így
a kilencven páros diadalában
is a nagyon előkelő tizenötö
dik helyezést érték el.

E két utóbbi nagyszabású
versenyeken túl mégjúlius
ban a Realdance Nemzet
közi Nyári Táncfesztivál
on ért el egy-egy arany és
ezüstérmet Szendrei Balázs
és Czeglédi Renáta. A ver
senyek mellett több nagysi
kerű fellépésre is sor került.
Szabadkígyóson az Izutazás
Békés Megyében fesztiválon,
a békésszentandrási Kistér
ségi Civil Találkozón és a
gyomaendrődi Augusztus
20-i Sokadalomban mutat
ták be tudásukat a rumbás
táncosok.

A Rumba Táncsport Egye
sület versenyzőinekfelkészii
lését Gyomaendrőd Város
Önkormányzata. az NeA, az
Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet, a Szerencsejáték
2.,:t.. valamint a Békés Megyei
Onkormányzat támogatta.

100 gyertya talán nem is
fért volna el az ünnepi tor
tán, a számok láttán viszont
annyit mondott Ilonka néni
jókedvűen: hű, ez nagyon
nagyon sok.

- Miből volt több, jóból
vagy rosszból - kérdezzük
az ünnepeltet.

- Volt jócskán mindket
tőből, az életem legszebb
időszaka 1931-től 1948-ig
tartott, drága féljemmel ennyi
időt tölthettünk együtt. Mint
mindig, most is a legnagyobb
boldogságot a családom jelenti
számomra.

- Évezredek óta kutatják
a hosszú élet titkát. Tessék
nekünk elárulni!

- Megmondom őszintén,

. én akkor éreztem gyengének
magam, ha nem tudtam sza
lonnát enni. Kellett is az erő,

mert a mezőgazdaságban is
dolgoztam. Bolond az, aki azt
mondja, hogy a zsír hizlal. A
mai napig imádom a szalonnát
és mindenfajta pörköltet.

Ilonka néni! Azt kívánjuk,
hogy jó sok pörkölt kerüljön
még az asztalára, jövőre ismét
találkozunk.

Mi minden történhetett eb
ben a száz évben? Néha még
egy-egy esztendőt is nehéz
lenne papírra vetni, nemhogy
!OO-at. Am Szalóki Jánosné,
Nagy Ilona úgy sorolja az év
számokat, mintha könyvből

olvasná. A köszöntőre össze
gyűlt családtagok, ismerősök
gyakran az ünnepelttőlkér
dezik a dátumokat, ő pedig
rövid gondolkodás mondja
is azokat.

Ilonka néni megfejtette
az örök kérdést

- Családjában négyen vol
tak testvérek, mindannyian
lányok- mondja Ilonka néni
büszkén. Neki két gyereke
született, de később elhalt
testvérei unokáit is örökbe
fogadta. Egész életét a csa
ládjának szentelte, kellett
is, hiszen sorba jöttek az ő

unokái is, számszerint hár
man, majd az öt dédunoka és
most már két ükunokával is
dicsekedhet.

Idén immár tizenötödik
alkalommal rendezték meg
Zánkán a Gyermek és ifjú
sági Táncfesztivált. A ha
zai társastáncosok körében
rendkívül népszerű versenyen
idén is több száz páros állt
rajthoz különböző kategó
riákban. A gyomaendrődi

Rumba Táncklub táncosai
ez évben is remekeltek,
mert féltucatnyi éremmel
tértek haza. Egy arany- és
öt ezüstérmet gyűjtöttek be. A
legsikeresebb a klub legifjabb
gyermek párosa, Szendrei Ba
l.~zs és Czeglédi Renáta volt.
ük egy arany- és két ezüstér
mes helyezést értek el. Öket
a junior I korosztályú Deák
András és Paróczai Zsófia
követett két ezüstéremmel,
végül ajunior II korcsoport
ba tartozó Palercsik Dávid és
Timár Anna egyezüstérem
birtokosa lett.

Még szinte be sem feje
ződött Zánkán a verseny,
amikor már ismét útra kel
tek a Rumba TSE táncosai.
Megyeri Csaba és Kovács
Ida, valamint Deák András
és Paróczai Zsófia utazott el
a németországi Stuttgartba,
ahol 23. alkalommal rendez
ték meg a German Open
Championships nagyszabású

Eredményes nyarat zártak a
Rumba Táncklub táncosai

Gyuld. Kossuth u.6.
Tel.: 66/362·620
20'580-81-08

"hogy nyugod\dn ulhessen dutójába"

tikus felháborítónak tartja,
hogy egy liter átvételi ára
ma annyi, mint egy gyen
gébb kategóriájú ásvány_O
vízé. Véleménye szerint a
helyzet kezelésére megfele
lő kormányzati politikára,
és uniós képviseletre lenne
szükség. Vádi András úgy
látja, az uniós kvótarend
szer tisztába tétele után át
gondolt támogatás-politikát
kell kialakítani. Emellett ja
vítaná a helyzetet az is, ha
a kormány vagy a szaktárca
felvállalná a hazai tej mar
ketingjét.

A tejtéma a megyei köz
gyűlés ülésén is szóba ke
rült. Tolnai Péter szerint,
egyértelműen az elhibázott
kormánypolitika, az álla
mi segítség hiánya juttatta
a jelenlegi helyzetbe a tej
termelőket. A politikus azt
is hozzáfüzte, ez nem egye
di terület, a mezőgazdaság

minden ágazata és ezzel a
vidéken élők nagy részének
a megélhetése is veszélybe
került.

GIFAUTOS
-~KDLA
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KRESZ oktatók: Góg János, Hizó Béla,

II oktató, 10 féle autótípussal válja jelentkezésed.
Jelentkezz a tanfolyam napján személyesen,

illetve 06-30/863-6992

A Gyulai I.Sz.GépjVez.KépzőKft.
Tanfolyamot indít

Kedvezményekkel!

Hizó Béla
ügyvezető

Váljuk Jelentkezésed!

Tisztelettel:

Minden Kategóriában,
Részletfizetéssel!

Meddig bírják a termelők?

2009.09.08. 17 óra Gyoma Katona J MŰv.Ház

2009.09.08. 18 óra GyomaendrődKözösségi Ház

"AZ EMBER AZ ÉLETBEN EGYSZER TANUL
MEG VEZETNI, ÖNMAGADDAL SZEMBEN LÉGY

IGÉNYES VÁLASSZ BENNÜNKET"

Több százmilliós vesz
teséget könyvelhetnek el a
magyarországi nagy tej ter
melők a jelenlegi felvásárlá
si árak miatt. A tejtermelők

súlyos helyzetével kapcso
latban Vádi András és Tol
nai Péter fideszes képviselők

tartottak sajtótájékoztatót
július elején, Békéscsabán.
Itt elhartgzott, hogya tejága
zat a mezőgazdaság részét
képezi, és ha egy szervezet
nek valamely része beteg,
akkor emiatt az egész szer
vezet megbetegedhet. Vádi
András kijelentette: a me
zőgazdaság súlyos helyzetét
jelzi. hogy az állattenyész
tés valamennyi része vissza
szorult. A mezőgazdaságból

élőknek nincs jövőképiik, és
ez jeilemző a jelenlegi kor
,nány vezette egész ország
ra is. A tej árral kapcsolatban
Várfi András, Gyomaendrőd
polgármestere feltette a kér
dést: hogyan éri meg a kül
földieknek ideszállítani a
tejet, és olcsóbban adni, mint
az itt megtermeltet') A poli-

Tanfolyamok:

A, B, C, CE és M
kat:egóriákban

MÓil.I"6ig,j·tttHni,.
folyamat:ollan indulnak.

.Jelent:kezés:
3D/i!DS-31-64

info@smorsuli.hu
www.soforsuli.hu

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
szolgáltatási ajánlata:

• ~pület (építés. felújítás. burkolatok cseréje)
• Epületek 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
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A Holló László Alkotótá
bornak a Harcsás-zug festői

környezete adott otthont jú
nius 27-től július 3-ig. Az
idén második alkalommal
került megrendezésre a tábor,
melynek vezetőjeCs. Uhrin
Tibor festőművész volt. A
résztvevőket megihlette a
Körösök természetes környe
zete, július 2-án az itt szü
letett alkotásokból kiállítás
is nyílt a Városi Képtárban.
Az esemény részét képezte
a Holló László Művészeti

Díj átadása. A magas művé

szi elismerést 2009-ben dr.
Szonda István érdemelte ki.
A díjat évente egyszer ítélik
oda és az alkotótevékeny
séget minősítik vele.

A Térségi I;Iumánsegítő

Szolgálat a TAMOP-5.2.5
08/1-2008-0189 projekt
keretein belül megvalósu
ló Vackor program indító
eseményeként, egy egyhe
tes napközis jellegű szabad
idős tábort szervezett. A 46
gyermek csoportbontásban
vett részt a táborokban. 23
gyermek 2009. augusztus 3-7
ig, illetve a gyermekcsoport
másik fele 2009. augusztus
10-14. között táborozott, és
töltötte el kellemesen az egy
hetet. A két hét során min
den gyermek ugyanabban
a programban részesült. A
hét első három napját a helyi
Rubin Szabadidőközpontban

töltötték, ahollovaglásra,
közösségi és sportjátékokra
került sor, valamint a gyer
mekek drámafoglalkozáson
és "énfilm" készítésen vettek
részt. Ezen kívül a tehetség
gondozó és felzárkóztató cso
port felméréseit is megírták
a gyerekek a tábor ideje alatt
a pedagógusok irányításával,
mivel a projekt a résztvevő

gyermekek sikeresebb isko
lai karrierjét célozza meg. A
tábor csütörtöki napján Nyír
egyházára utazott a csapat,
ahol meglátogatták a Sóstói
Múzeumfalut, illetve a nap
~énypontja a Nyíregyházi
Allatpark megtekintése volt.
Ezen belül is a legnagyobb
sikert a színvonalas fókashow
aratta, ami hazánkban egye
dülálló élményt jelent gyer
mekek és felnőttek részére
egyaránt. A tábor utolsó napja
a helyi Liget Fürdőben telt el,
ahol önfeledt lubickolásban
és játékban nyilvánult meg
mindenki jókedve.

A Vackor program jövő

év július 31-én zárul és a
záróprogram szintén egy
hasonló tábor lesz a gyer
mekek részére, ezért a bú
csúzáskor stílszerű volt a
régi táboros hangulatot idéző
"Jövőre, Veletek, Ugyanitt"
elköszönés.

A Körös je
lentette az

ihletet

Együtt a
"Vackor"

csapat

,
/

Péter-DávidAdrienn, Megyeri
Zoltán - Czeglédi Laura, Kovács
Róbert - Puskás Lujzi, Puskás
Nándor- Muzsai Anna, Mihály
Fahó Alex- OzvaldMaja Kira,
Seres Benedek-Farkas Tímea,
Baranya Tibor - Tóth Vivien,
Botos Péter- Baranya Csilla,
Beinschródt Tibor- Buzás Bri
gitta, Domokos Attila- Kanalas
Krisztina, Földi Dávid-Szitás
Ljli, Szatmári Zoltán - Ujfalusi
Agnes, Szitás Roland - Papp
Dorottya.

Junior versenyzőink is szépen
szerepeltek, hiszen Fülöp Péter
Balogh Bianka a D Junior II-es
standard mezőnyben a döntőbe

kerülve az 5. helyet érdemelte ki.
Czibulka Alex és Márki Alexa
a C Junior II latin versenyen a
dobogó harmadik fokára állha
tott. Utóbbi párosunk elindult az
Ifjúsági C latin versenyen is,
ahol megelőzvemindenkit az
aranyérem tulajdonosai lettek.
Papp Péter - Hajdú Andrea első

versenyükön nagyon szépen
táncoltak, csak a középdöntőig
jutottak. Márki Norbert - An
dor Nikola a nagyon erős "N.'
ifi latin mezőnyben jól táncolva
helyt álltak. Az igen népes ,,0"
ifi latin kategóriában 145 pári
Bencsik Gergő - Szőke Anita
a nagyon előkelő 17. helyen
zárt.

Kner TSE vezetősége

\

'"
",

sorozaton. A továbbképzésen
a világ legjobbjai oktattak,
többek között: Mirko Gozzoli
- Alessia Betti, Sergey Surkov
- Melia, Richardo Cocchi -
Yit/ia Zagoruychenko, Michael
Stylianos ... és még sokan má
sok. Fantasztikus órák voltak,
a hallott és látott információkat
a nyári kéthetes edzőtáborban
kamatoztatták, melyet július
27-31. valamint augusztus
3-7. között rendeztek meg a
gyomaendrődi Katona József
MűvelődésiKözpontban.

KREATÍV KUCKÓ
Gondold ki, készítsd el!
Kézműves bolt és műhely

alapanyag·ok, kellékek ötletek
Termékeink széles választékával
segítjük ötlete i megvalósításában

- gyöngyékszerek készítése rendelésre és saját kezűleg is
- mozaik készítés
- szalvéta technika
- lakásdekoráció
- ajándék készítés kicsíknek és nagyoknak
- egyedi esküvői - születésnapi - névnapi mghívók
- teremdekoráció
- köszönő ajándék készítés és csomagolás

Októbertöl. a szombatonként újra induló kreatív foglalkozásainkra
várjuk az érdeklődőket.Tel.: 70/230-1883

Ezt követte a már hagyo
mánnyá vált és idénjubileumi
xv. Zánkai Gyermek és Ifjúsági
Táncfesztivál. Itt valamennyi
Hobby táncosunk éremmel
t~rhetett haza: Fiilöp Péter
Arpád-Nagy Evelin, Rau Ger
gő - Magyar Mercédesz, Fülöp

Pacal vagy müzli?
Fő az egészség!

Nemrégiben az egyik gettek, illetve kóstolgattak
gyomaendrődi idősek ott- a zöldségekből, valamint
honában felvilágosító elő- gyümölcsökből készült
adást tartottak az egészség kompozíciókat a lakók. A
megőrzésével kapcsolatban. tányéron megjelent a sajt, a
Szüleink, nagyszüleink mit méz és a müzli is. Az idős

választanának: a pacait, vagy emberek nagyon élvezték a
a müzlit? rendhagyó programot, bár

A gyomaendrődi Öszi- a sok évtizedes "egészsé
kék I. számú Otthonában ges táplálkozás" - amit már
foglalkoztatás keretében, szervezetük megszokott 
előadás formájában beszél- jobban tetszett.

örömzenélésbőlhelyszűke

miatt kimaradt. Az utolsó
napon is majdnem szűknek

bizonyult a hely, pedig az
előre meghirdetett hely
színen zajlottak az esemé
nyek. Több ezer ember volt
kíváncsi a Keleti Frontra, a
Karthago-ra és a Republic
ra.

át az előadók "ritmusát" és
később már ők is részesei
vé váltak a produkciónak.
A színészek profi módon
hozták a karaktereket, ren
dezőként Szurdi Miklós,
koreográfusként Szakál At
tila segítette az előadást.

Négy évtizede ballagtak
Évfolyamtalálkozó.t szervez- egykori diákoknak, 2009. szep- Gáborné voltak.

nek az l-es számú Altalános temb~r26-án. Az osztályfőnö- További információk: Varga
Iskolában 1969-ben ballagott kök E. Kiss Lajosné és Kovács Béla, 0630/524-5235

A Kner TSE nyári beszámolója
Előzőcikkeinkben már olvas

hattak a táncosaink kiemelkedő

eredményeiről, most a nyári és
az azt megelőző események
ről, sikerekről számolunk be
Önöknek. Párosaink nemcsak
hazai de nemzetközi megméret
tetésen is helytállnak, amit az
elért helyezések bizonyítanak.
Kovács László Kelemen Erika.
párosunk a következő helyezé
seket érte el külföldön. IOSF
International Open Latin ver
senyek: 2009 Uzhgorod Open
9. hely !Ukrajnai, 2009 Trnava
Open 4. hely ISilovénia/, 2009
Subotica Open 13. hely ISzlo
vénia/, 2009 Zabrze Open 10.
hely ILengyelország

Junior táncosaink is igen
előkelő helyezéseket értek el
a versenyek alkalmával. Kö
zülük is kiemelnénk Czibulka
Alex és Márki Alexa kettőst,

akik három Országos Bajnoki
döntőben is szerepeltek. Latin
táncokból kategóriájukban Or
szágos Bajnokok lettek, standard
táncokból a negyedik helyen
zártak, míg 10 táncból az ezüst
érem tulajdonosai lehettek.
, Két pedagógusunk Jenei
Eva és Tímár Krisztián részt
vett a 2009. május 23-24-én
Blackpoolban megrendezett
2009-es év World Ballroom
Oancing Congress-en, majd az
azt követő egyhetes verseny-

Az első napon a Magna
Cum Laude és az EDDA
szolgáltatta a "talpalávalót"
a közönségnek. Másnap a
viharos idő belerondított a
programba. Charlie, az Icon
együttes és a Piramis+ az
étteremben tartott koncertet
a meghívott emberek előtt,

a nagyközönség ebből az

programok (népzenei táncházak,
kézmííves bemutatók, kiállítások)
vá/jáka vendégeket. Várfi And
rás, a település polgármestere
elmondta: büszkék lehetünk rá,
hogy Gyomaendrődön két tájház
is fogadja a vendégeket. Mindkét
településrészen eltérő kultúrájú
emberek élnek, így Gyomán és
Endrődön is van jogosultsága
ezeknek a tájházaknak. Dr. Hi
zes Endre, etnográfus dicsérte
a helyiek munkáját, de két apró
hibát azé11 talált. Nevezetesen:
a t~házban lévő légyfogóban
még nincsenek legyek, illetve a
pálinkás demizsonból hiányzott
az itóka...

Második alkalommal került
megrendezésre a Falusi lakoda
lom augusztus 22-én. Az ese
mény során felelevenítették a
hagyományos lakodalom egyes
mozzanatait, úgymint: lányké
rés, hozományvivés, lakodalmi
menet. A szervezők a Suttyomba
Alapítvány, a Körösmenti Tánc
együttes és az EndrődiTájház
és Helytörténeti Gyűjtemény

voltak.

A Republic zárta a sort
Gyomaendrődöndübörgött a rock

A Republic együttes
koncer~ével ért véget a
gyomaendrődi PartneRock
fesztivál. Ezrek hallgat
ták végig a kon,certeket a
Bowling Treff Etterem és
Söröző udvarán. Pénteken és
vasárnap teljes erővel dübör
gött a rockzene, szombaton a
vihar átírta a programot.

Retroérzés a LigetFürdőben
A Xantus Barbara, Fe- ABBA slágereket adták

hér Adrienn, Gerner Csaba, elő, egyúttal betekintést
Buch Tibor szereplésével is adtak a legendás svéd
előadott ABBA musical- együttes életébe. Tették
nek a gyomaendrődi Li- mindezt dalban és prózá
get Fürdő július 26-án és ban. A programon eleinte
27-én adott otthont. Az még egy kicsit feszengő

előadók a legismertebb nézők folyamatosan vették

Megnyitotta kapuit
a Gyomai Tájház

A helyi kultúra ismét gyarapodott
.A gyomaendrődi augusztus

20-i programok nyitányaként
a Gyomai Tájház ünnepélyes
átadására került sor. A Zrínyi
utcában található parasztházat
az l870-es évek elején építették.
Az akkori stílusjegyeket magán
viselő ház most már megújul
tan várja az odalátogatókat. Dr.
Szonda István, néprajzkutató
ünnepi beszédében elmondta,
hogy két évvel ezelőtt találtak
rá az elhanyagolt állapotban
lévő épületre, amit együttes
összefogással sikerült felújíta
ni. Segítséget nyújtott a helyi
önkonnányzat, de a lakosság
önzetlenségét is ki kell emelni.
Többen pénzt adományoztak,
mások kétkezi munkával segí
tettek, de akadtak olyanok is,
akik a tájház tárgyi eszközeit
bővítették. A muzeológus hozzá
tette: részben kiállítóhely, részben
közösségi színtéramostátadott
Gyomai Tájház és Alkotóház. A
kiállító részben agyoil1aijJolgári
lakásbelsőt tá/ja a látogatók elé,
atöbbi helyiségben és az udvarán
a néphagyomál7yokhoz kötődő

-'--------------- -----------------'-
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Kupagyőzelemmelhangoltak a szezonra
kés megye és Csongrád kaja
kosai mérték össze erejüket.
A jó hangulatú viadal sok
helyi sportszeretőt is kicsa
logatott a Körös-partra. Az
S egyesület szép számmal
nevezett versenyzőket. A
helybeli fiatalok fölényes
győzelemmel vehették
magukhoz a versengés vé
gén a Viharsarok Kupát.
A versenyen indult összes
gyomaendrődikajakos fel
léphetett a dobogóra, volt,
aki többször is. Szóval,azta
bizonyos képzeletbeli lécet,
könnyedén ugrották át. ..

A csapatpont-verseny
alakulása:
Körös Kajak SE 411 pont
Szarvas 271 pont
Békés 179 pont
BSZHSE 90 pont
Csongrád 70 pont

tölték" egymást a kerekesek.
Féltávnál három külföldi; a
holland Aaron Deckers, a
német Griscia Janorschke
és az Arbö csapatában ver
senyző osztrák Petr Lechner
jelentős előnyre tett szert a
mezőnnyel szemben. Közülük
beckers bírta a legjobban a
hajrát, s ő haladt át elsőként
acélvonalon.

Ismét Gyomaendrődről

rajtolt a Tour de Hongrie, a
rangos kerékpáros verseny két
részből állt - Gyomaendrőd
Nagydíj Nemzetközi Krité
riumverseny, majd azt kö
vette a Tour három napon
keresztül 4 szakasszal. A
városban rendezett viadal
holland győzelmet hozott,
96 km-en keresztül "nyüs-

Avon és Oriflame termékek heti rendeléssel!

Személybiztonsági szolgáltatást,
vagyonvédelmet, magánnyomozást,

cégeI( leinformálását vállalom.
Hermann Mihály. 20/388-2263;

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

Rátettek még egy lapáttal

Nyeregbe pattantak
a kerekpározók

MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd. Kossuth u. 34.

-papíráru. irodafelszerelés -ajándékok. ilJatszerek
-nyomtatványok -bízsu
-játék. strandcikkek -fénymásolás
-fürdömedencék -iratfüzés
Naptárak és határidönaplók nagy választékban!

Egész nyáron kimagas
ló eredményeket értek el a
gyomaendrődi kajakosok.
A különböző versenyekről

számolatlanul hordták haza
az érmeket, a Velencei-tónál
megrendezett Gyermek, Kö
lyök, Serdülő Magyar Bajnok
ságon és a szolnoki U-23-as
és Ifjúsági Magyar Bajnok
ságon is remeküllapátoltak.
A sikereknek köszönhetően

három Körös Kajak SE ver
senyző (Tótka Sándor, Gellai

. Tamás, Kiss Csaba) biztosan
részt vesz szeptemberben a
csehországi Racice-ben ren
dezendő Olimpiai Remény
ségek Versenyén. Szóval a
fiatalok magasra tették a
lécet az augusztus 22-én
Gyomaendrődönrendezett
Viharsarok Kupa előtt. A
gyomai szabadstrandon Bé-

pat több endrődi játékossal
kiegészülve lépett pályára és
az SBTC ellen 4:3-ra nyert.
Kiss János és Orovecz József
is duplázni tudott a feled
hetetlen mérkőzésen.Ez az
év azért is 'lehet emlékezetes
a futbalIt szeretők számára,
mert 1969 végén (tavaszi-őszi

lebonyolítású volt a bajnok
ság) az NB III-ba jutott a
GYTK.

Kísér: Mezőtúri Ifjúsági Fú
vószenekar. Meglepetés pro
dukciók várhatók! A bemutató
után a Hídfó étteremben vacso
ra, zene, tánc, tombola.

Székely túra

szervezők ígérete szeri nt
tárgy- és pénzdijas lesz a
verseny. További informá
ciókkal Szendrei László áll
rendelkezésre, cím: 5500
Gyomaendrőd, Áchim u.
18. E-maii: knerbridzs@
gmail.com

Három napot töltött a
Színfolt Mazsorett Cso
port Székelyudvarhely
közelében, Zeteváralján.
Az V. Volkswagen Bo
gártalálkozóra Kardos
Ferenc jóvoltából került
ki a csoport.
- Megható pillanatokat él
tünk át vendéglátói nkkal
együtt, amikor a Hargita
lábánál felcsendült Monti
Csárdása és megjelentek
a lányok magyar ruhában,
szem nem maradt szárazon.
Minden apró mozdulatból
éreztük vendéglátóink sze
retetét. Bájos volt, ahogy
a kisgyerekek virággal
kedveskedtek a csopor~

nak az utolsó műsorszám

után - mondta büszkén a
Színfolt Majorette Csoport
vezetője, Hunya Jolán. A
lányok megismerhették Szé
kelyföld nevezetességeit is,
így jártak a Gyilkos-tónál,
megnézték a Békás-szorost.
A 12 székelykapu, Orbán
Balázs síremléke, Kolozs
váron pedig Szent Mihály
temploma és Mátyás király
lovasszobra kápráztatott el
bennünket. Felemelő érzés
volt ezekkel az élmények
kel hazatérnünk. Ismétel
ten bebizonyosodott, hogy
a találkozó és a barátság
országhatár nélküli. Mind
ezeket Kardos Ferencnek
köszönhetjük - szólt az
esemény összegzése.

A gondozott kertért. parkért
• kaszálás, nyírás, parlag-fümentesítés
• elhagyott telkek rendbetétele
• facsemete ültetése, park- és erőtelepítés

• szántás, rotálás, magágy-előkészítés, fűmagvetés
• veszélyes és egyéb fák vágása, metszése, permetezése
• vizi létesítmények (stég) építése

Hermann Mihály
20/388-2263

hermannkert@fibermail; fax: 661610-419

Ismét összeülneka zsugások

Szeretettel várjuk a Színfolt
Mazsorett Csoport IS.jubileu
mi mazsorett gálájára 2009. ok
tóber 3-án 17 órakor a Katona
JózsefMűvelődési Központba!

Volt egyszer egy csapat...

két csapatot legyőzték, így a
győztesnekjáró kupát csakis a
mieink vehették át, a második
helyen a kondorosiak, a har
madikon pedig a békésiek zár
tak. A legjobb kapus, valamint
agólkirálynői CÍmet egy-egy
békési játékos nyerte el.

Meghívó, akár Önnek!

40 évvel ezelőtt óriási
sikert ért el a GYTK lab
darúgócsapata. Felkészülési
meccsen legyőzte azt a salgó
tarjáni NB l-es gárdát, ami
ben két olimpiai aranyérmes
futballista is szerepelt: Básti
és Szalay az 1968-as ötkari
kás játékokról térhetett haza
a legfényesebb medáliával.
Az 1969 nyarán lejátszott
mérkőzésen a gyomai csa-

20. alkalommal kerül meg
rendezésre Gyomaendrődön

a Kner Kupa Bridzsverseny.
Az esemény szeptember
18-a és 20-a között a Kö
rös Étteremben zajlik. Ne
vezni a helyszínen lehet a
kezdés előtt egy órával. A

meccsek. Először a Gyoma
endrődi NKSE játszott a
Kondorosi NKK-val, majd a
kondorosiak a békési csapat
tal, végül egy kiélezett csatát
hozó meccsen a hazai lányok
mérkőztek a Békési NKTE el
len. A gyomaendrődiek mind-

úszott vissza, amikor elme
rült. Még aznap nagy erőkkel

kezdték meg a kutatást és meg
is találták a holttestet. Paraizs
Tamás őrsparancsnok elmond
ta, hogy információi szerint
a vízbe fulladt hölgy jó úszó
volt, a halál okát a boncolás
fogja megállapítani.

Stanc-
és szitaforma,

szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

Tragédia a Hármas-Körösön

Augusztus 16-án egy kö
zépkorú hölgy merült el a
Hármas-Körös gyomaendrődi
szabadstrandjánál. A helyszín
re a rendőrségen kívül a men
tők és a tűzoltók is kivonultak.
A az egyik szemtanútól azt
tudtuk meg, hogy a hölgy a
férjével a Körös túlpartjáról

Értékes győzelmeket köny
velhettek el a gyomaendrődi

kézis lányok a felnőtt kOl'CSO

portban, augusztus IS-én
megrendezett Körös Kupán.
Gyomaendrődön, a Varga La
jos Sportcsarnokban déli ha
rangszóra kezdődtek a

_L- _ -----------------
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A Magyar Ökomenikus Segélyszervezetnél pályázatot lehet benyújtani támogatásra
az alábbi rászorulók számára:

Tájékoztatás rászorulók számára
E-on támogatásról

GyomaendrődVáros Önkormányzatának folyamatban lévő,
támogatásból megvalósuló projektjei

I.
"Kompetencia alap~ oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási

intézményekben" - TAMOP-3.1.4-08/2 konstrukció keretében megvalósuló projekt célja
a kompetencia alapú oktatás bevezetése, a szükséges eszközállomány beszerzése, továb
bá a pedagógiai programok megvalósítása érd,ekében a pedagógusok továbbképzésének
biztosítás~, szaktanácsadások igépybe vétele. Erinte}t intézmények: Kis Bálint Altalános
Iskola és O~oda - Százszorszép Ovoda, Kis Bálint Altalános Iskola, Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Altalános Iskola, Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. A
program összköltsége 82 millió Ft, mely 100 %-ban Uniós támogatásból valósul meg a
2009/201O-es oktatási évben.

Il.
ÁROP Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése - A 21 450 080 Ft

összértű projekt keretein belül inform~tikai fejlesztésekre, szervezeti átvilágításra és eh
hez kapcsolódó képzésekre kerül sor. Uj költségvetési tervezési és végrehajtási technikák
kerülnek bevezetésre, a döntéshozatali és ellenőrzési folyamatok területe fejlesztésre ke
rül.

III.
DAOP-4.1.3/B-2008 "Infrastrukturális fejlesztések a fogyatékkal élők nappali ellátása

érdekében" - A Magtárlaposi utca 3-9. szám alatt található ingatlan teljes körű felújítása,
modernizálása és a szükséges eszközökkel történő. felszerelése valósulhat meg a fogya
tékkai élők ellátása színvonalának javítása érdekében, 52 716 566 Ft értékben, melyből
47 444 909 Ft Uniós támogatás.

lY.
"Útépítések és felújítás Gyomaendrödön" DAOP-3.1.1/B-08 -- A 71 868405 Ft össz

költségű beruházás keretei köz9tt sor kerül a Sebes György utca felújítására, továbbá a
Napkeleti utca, a Bem utca, az Ujkert sor, illetve a Toldi utca szilárd burkolatúvá tételére.

Y.
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztésére a Vendégváró tájházak

- Látogatóból vendég programpontja keretein belül kerül sor. A nem kiállított műtárgyak
tárolására alkalmas műtárgyraktárkialakítására 2 OOO OOO Ft támogatást nyert az önkor
mányzat a Szabadtéri és Néprajzi Múzeumtól.

Múltidéző

kötet
"Adatok és emlékek az

endrődi iskolák történetéhez.
Iskolapad és katedra" cím
meljelent meg Márton Gábor
könyve. A Gyomaendrődi Mú
zeumbarátok Köre Közhasznú
Egyesület és a Határ Győző
VárosiKönyvtár együttmű
ködési megállapodás alapján
jelentette meg a könyvet. A
kiadott mű 270 oldalon, sok
fotóval illusztrálvajelent meg.
A könyvtár acivilszervezet
megkeresésére vállalt felada
tot a kötet megjelentetésében,
tekintettel annak kiemelkedő

helytörténeti jelentőségére.

A "Díszpolgári" cím, va
lamint a "Gyomaendrődért"

kitüntető emlékplakett ado
mányozására beérkező ja
vaslatok határideje 2009.
szeptember 14.

Bővebben a
www.gyomaendrod.hu

oldalán

FELHívÁs!

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜlÖKET, TANULÓKAT HOGY A

2009/201O-ES TANÉVRE BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁST

KÖZÉP-, ILLETVE FELSÖFOKÚ, NAPPALI TAGOZATON TANU

LÓI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ TANULÓK RÉSZÉRE

2009. szeptember l. napjától
2009. szeptember 30. napjáig

LEHET KÉRELMEZNI (ezen célra rendszeresített
formanyomtatványon) GYOMAENDRÖD VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK HUMÁNPOLITIKAI

OSZTÁLYÁNÁL (GYOMAENDRÖD, SZABADSÁG TÉR 1.)
ÉS A HIVATAL KIRENDELTSÉGÉN

(GYOMAENDRÖD, Fö ÚT 2.).

KÉRELEM NYOMTATVÁNY A MEGHIRDETETT IDÖSZAKBAN

LETÖLTHETÖ A VÁROS HONLAPJÁRÓL.

(www.gyomaendrod.hu)

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ: KIS ÉVA FÓTANÁCSOS

(POLGÁRMESTERI HIVATAL, HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY

5500 GYOMAENDRÖD, SZABADSÁG TÉR l.
TEL.: 66/386-122/141)

VI.
Kistérségi közművelődési-múzeumi referensi továbbfoglalkoztatása a szarvasi kis

térségben a "Komple.~ Kulturális fejlesztések a kistérségben" program keretén belül.
Gyomaendrőd Város Onkormányzata ennek keretén belül 811 430 Ft támogatásban része
sült. A program célja a közművelődési-referensi szolgálat továbbműködtetése a kistérség
szakirányú feladatainak ellátására.

VII.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), mint az Új Magyaror

szág Vidékfejlesztési Program (UMVP) Irányító Hatósága által kihirdetett "támogatás
~idéki rendezvények, falunapok szervezésére" pályázati felhívásra Gyomaendrőd Város
Onkormányzata a "XI. Nemzetközi Halfőző Verseny" rendezvénnyel pályázatot nyújtott
be és 500 OOO Ft támogatásban részesült.

VIII.
A Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal kirendeltségének felújítása 27 580}00 Ft össz

költséggel készült el, melyből 19.306.490 Ft támogatást GyomaendrődVáros Onkormány
zata a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett "Önkormányzati fej
Iesztések támogatása területi kötöttség nélkül" című program keretén belül nyert.

IX.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2.498.933 Ft támogatást nyert a Településrende

zési terv elkészítésére a Dél-alföldi Regionális Tanács által kiírt "Területi kiegyenlítést
szolgáló önkormányzati fejlesztése támogatására" című pályázati rendszerhez benyújtott
pályázattal. A beruházás összköltsége 8.995.440 Ft.

A Városi Egészségügyi Intézmény
pályázat nélkül betölthető állást hirdet takarító munkakörbe

1. Akiknél az áramot 2009. március 31. előtt kapcsolták ki, és az egy főre eső
jövedelem kevesebb, mint 57.000 Ft

2. Akik az E-on által védendőnek minősülő fogyasztók, azaz:
a. aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segély vagy rendelkezésre

állási támogatás)
b. időskorúakjáradékában

C. lakásfenntartási támogatásban
d. ápolási dijban
e. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
f. otthonteremtési támogatásban
g.. fogyatékossági támogatásban
h vakok személyi járadékában részesülnek, vagy
i. nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, ha saját háztartásában neveli a nála

elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekeket vagy
j. az a személy aki, vagy aki után a szülője magasabb összegű családi

pótlékot kap.

Ha Ön valamelyik kategóriába tartozik, akkor pályázatot adhat be a Magyar Öko
menikus Segélyszervezethez, ahol az elbírálás után támogatást kaphat.

A támogatás folyósítása során a megítélt támogatást a pályázó energiaszámláján
írjákjóvá.

A pályázat beadásának határideje: 2009. november 30.
A pályázatot ajánlott levélben kell elküldeni a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

1775. Budapest Pf: 131. számra. A borítékra rá kell írni: "Energiatámogatás - E-on"

Pályázati adatlap letölthető a www.segelyszervezet.hu oldalon, vagy kérhető a Tér
séKi Humánsegítő Szolgálat 8-as irodájában.

Erdeklődni lehet a Térségi Humánsegítő Szolgálatnál személyesen
vagy a 66/282-560-as telefonszámon.

Apróhirdetés
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése
alapjána pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 óra

A munkavégzés helye: Védőnői Szolgálat (5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: takarítás, mosás, vasalás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazot
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek: büntetlen előélet, 18. életév betöltése, magyar állampolgárság, 8 ál
talános iskolai végzettség.

A kinevezés elbírálásánál előnyt jelent: szakmában jártasság, gyakorlat, megbízható
ság, szorgalom.

A benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, eddigi munkaviszonyok igazolása, erköl
csi bizonyítvány, iskolai végzettségeket igazoló okmányok fénymásolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. október Ol.
_.

Tisztelt Szülők!
Előkészítő, ismétlő,

gyakorló, fejlesztő, felzár
kóztató, tehetséggondozó,
pótvizsgára, középiskolai
felvételire felkészítő foglal
kozások indulnak. A foglal
kozások heti rendszeresség
gel zajlanak. Heti számuk
(problémától függően) I-3.
Igény szerint házhoz is ki
megyek. Solymosi Sándor,
tel: 06/30 856-3218

Összkomfortos, jó álla
potban lévő ELADÓ házat
keresek a Rákóczi Ferenc,
Arany János, Mirhóháti,
Kisréti, Kiss Bálint utcá
kon. Tel.:06/30 5550136

(Lakossági apróhirdeté
süket egységesen 50010
rintért közöljük maximum
400 karakter te/jedelemben.
Ké/jük, hirdetésük szövegét
és díját juttassák el szerkesz
tőségünkbe: Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1.)

Gyomaendrődi Hírmoll
dó közéleti havilap.
Kiadja: Katona József Mű
velődési Központ, Endrődi

Tájház és Helytörténe
ti Gyüjtemény. Engedély
szám: 163/0613-1/2007;
Felelős kiadó: dr. Szonda
István. Szerkes:,tő: Varjú
Zoltán. Grafika és nyom
dai előkészítés: Kürti Csa
ba, (70) 275-5673, www.
agstudio.hu; Szerkesztő

ség: 5500 Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1. Telefonl
fax: (66) 581-237, elektro
nikus levél: hirmondo@
gyomaendrod.hu. Hirde
tésszervezés: Varjú Zoltán,
telefon: (30) 349-63-66.
Terjeszti: Fazekas Jánosné
vállalkozó. telefon: (30)
481-52-32.

-'-------------- -----------------
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Kedves Szülők!

Kedves Gyerekek!

A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szeretettel várja
régi és új diákjait az alábbi művészeti ágakban:

ZENEMŰVÉSZET: zongora, hegedű, furulya, fuvola, trombita,
szaxofon, kürt, harsona, klarinét, gitár, harmonika, citera tans.zak.

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET: kézműves tanszak.

TÁNCMŰVÉSZET: balett, néptánc és társastánc tanszak.

SZÍNMŰVÉSZET: színjáték tanszak.

Beiratkozás ideje:
2009. szeptember l-jén, 2-án és 3-án

(kedd, szerda, csütörtök)

14 és 17 óra között.

Beiratkozás helve:
• Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

5500 Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

• Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

5502 Gyomaendrőd, NépJiget u. 2. ,
• Szent Gellért Katolikus Altalános Iskola és Ovoda

5500 Gyomaendrőd, Selyem 10912.

Órabeosztás:

2009. szeptember 4. (péntek) 14 és 17 óra között.

Érdeklődni:

Tel: 66/581-830; E-maiI: hallhatohang@mail.datanet.hu
H-P: 922 -1222 , 13all -17;l2
Sz: 922-1222

•

Gyomaendrőd, Fő út 214.
Tel./fax: +3666282822

• • • •

Mobiltelefonok Domino csomagban: 9.990. Ft-tól

• J;/irmo'Ytil6 _O _

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM INDUL
GYERMEKEK RÉSZÉRE

a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában
és a Katona József MűvelődésiHázban

Beiratkozás:
2009. szeptember 7-től tt-ig
naponta t7 és t8 óra között

Infonnáció:
20-497-7508.70-775-8195

info@rumbatse.hu. www.rumbatse.hu

Tauárok:
Megyeri László

okleveles táDcpedagógus
Giricz Annamária

táDcpedagógus-asszisztens

Tandíj csak t.500 ftlfőlhó

(testvéreknek 33%-os
kedvezmény)

• ,. _. Most már tudom,
A taDfolYaJll ket felevbol áll bogy bová menjek
és ünnepélyes bemutatóval táncot tanulni.

zárul

Egyelőfizetésenbelül
akár 3beltéri egys~gl
R-es csomaggal tekerjen
oda-vissza és rögzítsen

65 órányi műsortI
té1tefekröl érdeklödjön üzletünkben

~~A'X Távközlésrechnika
Békéscsaba Gyóni G u. 6. Te'.:66/442-755

Mobi':20/337-BO.,0; 20/9-629-6B"

GYOMAENDRŐD

LE JOBB
ASZN ' LTRUHA

ÜZLETE
10 í ' AT:

RÖVID ÉS 3/4-ES NADRÁGOK
PÓLÓK FÜRDŐRUHÁK
NAGYON JÓ MINŐSÉG

KEDVEZŐÁR
Endród Fő út - Mikes út sarok

, Nyitva tartás: Hétfőtő/-Pétekig 8.30-12.00-ig - 13.30-17.30-ig Szombat: 8.30-12.00-ig

_1-_------------'--
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