
közéleti havilap IV. évfolyam, 10. szám • 2010. október

Zöld felületek, Zöld felületek, 
kertek kaszálása, kertek kaszálása, 

gépi f űny írása. gépi f űny írása. 

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

ZÖLDPARK Kft.ZÖLDPARK Kft.
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Telefon:Telefon: 20/27-88-176 20/27-88-176

Tótka Sándorért, a 
gyomaendrődi Körös Ka-
jak SE aranyérmet nyert 

sportolójáért külön kül-
döttség utazott a főváros-
ba, aztán, ami a városban 

fogadta, arra még álmában 
sem gondolt.

(Folytatás a 2. oldalon)

Két Opel ütközött egy-
másnak Gyomaendrődön 
szeptember 15-én. Se-
gélykiáltások, rendőr- és 

mentőautók szirénájának 
a hangja töltötte be a város 
zaját. Szerencsére mindez 
csak egy szituációs gya-

korlat volt, diszkóbalesetet 
imitáltak.

(Folytatás a 3. oldalon)

Gyomaendrődön au-
gusztus 31-én a Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi 
Általános Iskolában tar-
tották meg a város hi-
vatalos tanévnyitóját.
Magabiztos nyolcadikosok 

vezették be az itt-ott meg-
szeppent elsősöket az iskola 
tornatermébe, a ceremónia 
színhelyére. 

(Folytatás a 3. oldalon)

A nyári hónapokra 
ideiglenesen a Liget Fürdő 
élére megválasztott Gurin 
László utódjáról döntött a 
gyomaendrődi képviselő-
testület augusztusi, zárt 
ülésen. 

A határozat szerint szep-
tember 1-től Vodova János 
vezetheti a létesítményt. Az 
új igazgató 5 évre kapott 
megbízást a testülettől.

(Folytatás a 2. oldalon)

Tótka Sándor, mestersége: 
ifj úsági olimpiai bajnok

Diszkóbaleset fényes nappal
Megdöbbentek a nézelődő fi atalok

Nekik már csöngett ek!
Nehéz lesz az iskolatáska?

Vodova János a Liget Fürdő új igazgatója
Öt évre kapott megbízást

Kedves Szülők! 
Kedves Gyerekek!

Akik még szeretnének , azoknak október 
1-ig (péntekig) az alábbi tanszakokra van még 
lehetőségük jelentkezni a művészeti iskolába:

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET: kézműves
TÁNCMŰVÉSZET: balett, néptánc, társastánc

SZÍNMŰVÉSZET: színjáték

Mindenkit szeretettel és örömmel várunk!

Ha kérdésük merülne fel, 
tegyék fel nyugodtan:

Városi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.
Tel: 66/581-830 vagy 06-20/287-42-53

E-mail: hallhatohang@mail.datanet.hu



Közélet

Tótka Sándor, mestersége: 
ifj úsági olimpiai bajnok
Álmában sem gondolt ilyen fogadtatásra

Az ifjúsági olimpiai bajnok 
augusztus 29-én, délután ér-
kezett a SYMA-csarnokhoz, 
szerkesztőségünk sem akart 
lemaradni az eseményről, így 
azzal a közel harminc fős 
gyomaendrődi küldöttséggel 
tartott, akik a fi atal kajakost 
már a fővárosban fogadták. Az 
utazás jó alkalmat adott arra, 
hogy a versenyző edzőjével is 
beszélgessünk, aki egy nappal 
Tótka Sándor előtt ért haza az 
ifjúsági olimpiáról. Kovács 
Gábor kérdésünkre elmondta, 
hogy éremért utaztak ki az 
olimpiára, bár a csúcsformát 
még a július végén Moszk-
vában megrendezett Euró-
pa-bajnokságra időzítették. 
Az óriási sikerrel kapcsolat-
ban kiemelte, hogy Sanyi a 
mezőny egyik legfi atalabb 
(1994-es születésű) tagjaként 
léphetett a dobogó legfelső 
fokára, ami elég sokat elárul 
a tehetségéről. Volt holtpont 
is az olimpián, a négy közé 
kerülésért Sanyi nem tudta 
hozni csúcsformáját, ekkor 
egy kicsit megijedtem, de 
aztán átlendült a fáradtságon 
és mondanom sem kell, hogy 
a döntőben az egész olimpia 
legjobb időeredményét érte 
el, így verte meg 14 századdal 
a német Tom Liebschert – 
tette hozzá a szakember.  A 
budapesti SYMA-csarnoknál 
aztán kiderült, hogy a 
gyomaendrődi küldöttség 
szervezésben, létszámban és 
hangerőben is a legjobb. Itt 
találkozunk a másik kajakos 
olimpiai bajnok, Farkasdi Ra-
móna szüleivel is, majd rövid 
várakozás után megérkezik 
Ferihegyről a magyar csa-
pat második turnusát szállító 
busz. Tótka Sándor pedig az 
utazás fáradalmaival mit sem 
törődve, üdén, mosolygósan 

száll le a járműről, majd (nem 
is kicsit) elcsodálkozik, hogy 
ilyen sokan fogadják. Hazafelé 
a klubtársaknak, barátoknak 
tart élménybeszámolót, te-
gyük hozzá: van miről. Az 
aranyérem kézről-kézre jár a 
buszban, ami nem is csoda, 
hiszen az egész világon csak 
pár tucatnyian vannak azok, 
akiknek jutott a legfényesebb 
medáliából. Az olimpiai baj-
nok azt már a nekünk árulja 
el, hogy némileg kacskarin-
gós úton jutott el a kajakig. 
Kipróbálta a tornát, a focit, 
a néptáncot, a társastáncot, 
végül mégis a vizes sportágnál 
kötött ki. Sanyi már itt kiemeli 
szülei támogatását, hiszen ők 
soha, semmit nem akartak 
ráerőltetni, azt mondták neki, 
hogy a választás az ő kezé-
ben van, érezze jól magát a 
sportágban, legyen egy jó kö-
zösségben. Nos, ezek a Körös 
Kajak SE-nél adottak voltak 
és már a kezdetekkor jöttek az 
eredmények. A hat év kőke-
mény munkája, az edzésekkel, 
versenyekkel járó megannyi 
lemondás Szingapúrban az-
tán kamatozott. Pedig, mint 
mondja, egy kicsit csalódottan 
érkezett az olimpiára, hiszen 
a moszkvai Eb-n „csak” 5. lett 
párosban, ráadásul egy telje-
sen újfajta versenyen kellett 
részt venni (versenyenként 
két sportoló, egy körülbelül 
420 méter hosszú, nyolcas 
alakú pályán lapátolt, akinek 
jobb volt az időeredménye az 
jutott tovább – a szerk.). Ez 
utóbbit, egyébként szívesen 
is vette a kajakos, hiszen a 
gyomaendrődi holtág 800 
méteres pályáján gyakran 
kell fordulni, ami nagyon 
jól jött a versenyeken,  nem-
csak a nyers erő, hanem a 
technika is sokat számított. 

A második napra már elég 
fáradt voltam, szokásom sze-
rint egy kis Eminemmel és 
pörgős zenékkel hangoltam, 
sikerült nyernem az elődön-
tőben és a fi náléban is, azt 
azonban el kell mondanom, 
hogy a döntőbeli, német el-
lenfelemet egyszer sem láttam 
edzeni, biztos nagyon jó a 
sportpolitikájuk, hogy így el 
tudtak bújni előlünk – meséli 
a kulisszatitkokat a sportoló. 
Aztán, hirtelen feltűnik egy 
rendőrautó az autóbuszunk 
előtt, Sanyi még mit sem sejt 
arról, hogy mire készülnek 
Gyomaendrődön, bár már a 
Hármas-Körös hídon egy ha-
talmas transzparens köszönti, 
ami egyben jelzésértékkel is 
bír. Lassacskán begördülünk 
a Kner térre, ahol egy gom-
bostűt sem lehet leejteni. A 
város igazán büszke bajno-
kára, a Körös Kajak SE fi a-
tal versenyzői lapáttal állnak 
sorfalat, a sportoló maga sem 
hiszi, hogy ennyi ember, csak 
miatta gyűlt össze. Egy kicsit 
mindenki magáénak érzi a 
sikert, mosoly, egy-egy gyors 
kézfogás a kajakossal, piros-
fehér-zöld lufi erdő és szűnni 
nem akaró „Szép volt, Sanyi!”. 
Tapsvihar, örömkönnyek és 
pezsgő.  Elnézve Tótka Sán-
dor tehetségét, szorgalmát, 
céltudatosságát nem ez volt 
az utolsó alkalom, hogy ilyen 
fogadtatásban részesült. 

Nekik már csöngett ek!
Nehéz lesz az iskolatáska?

A szülők a modern techni-
ka vívmányaival felszerelkez-
ve várták csemetéiket, hogy 
megörökítsék a pillanatokat, 
azért egy-egy huncut mosoly 
elárulta: nem lesz gond, 
anyuci(apuci)! Miért is lenne? 
Bár Farkas Zoltánné, igazgató 
beszédében jelezte: még nem 
találták fel azt az iskolát, ahol 
ne kellene tanulni. Ünnepi 
megnyitóján elmondta, hogy 
újból gyerekzsivajtól lesz han-
gos a tanintézet, ami a nyáron 

sem halkult el, hiszen jelentős 
felújítások történtek az épü-
letben. Várfi  András idézte 
Hoffman Rózsának a Nemzeti 
Tanévnyitón mondott szavait, 
a polgármester emellett hang-
súlyozta, hogy a városban, 
mint az ország többi részén, 
egyre kevesebb nebuló van, 
de az önkormányzat saját-, 
illetve pályázati pénzekből 
folyamatos fejlesztéseket hajt 
végre az általa működtetett is-
kolákban. A település oktatási 

intézményeivel kapcsolatban 
kiemelte, hogy a helyi fi ata-
loknak az általános iskolát 
befejezve sem kell elhagyniuk 
a várost, hiszen gimnázium-
ban és szakközépiskolában 
is biztosított a tanulás lehe-
tősége. Az ünnepi műsort a 
Rózsahegyi Iskola diákjai 
adták elő, hol prózában, hol 
dalban. A hivatalos megnyitó 
tehát megtörtént, jöhetnek a 
dolgos hétköznapok.

Vodova János a Liget Fürdő új igazgatója
Öt évre kapott megbízást

Ahogy korábban már írtuk, 
Kovacsics Imre lemondása 
után július 1-től augusztus 
végéig a Liget Fürdő Kft. 
ügyvezetői posztját Gurin 
László a helyi Zöldpark Kft. 
vezetője látta el, pénzügyi 
átutalásokat csak Vodova 
János a felügyelőbizottság 
elnökének a jóváhagyásá-
val végezhetett, a létesít-
mény működését felügyelte 

még Vass Ignác képviselő, 
a pénzügyi bizottság elnö-
ke.  Az ideiglenes ügyvezető 
helyett a gyomaendrődi kép-
viselő-testület zárt ülésen új 
vezetőt nevezett ki a fürdő 
élére. Ezek szerint Vodova 
János 5 évre kapott megbíza-
tást. Havi juttatása 200 ezer 
forint, plusz 3000 km üzem-
anyag-térítéssel számolhat. 
Természetesen Vodova János 

felügyelőbizottsági tagsága 
a döntéssel megszűnt.

A kommunizmus áldozatainak 
állított ak emlékművet

Egy letűnt korszak fájó sebei

Gyomaendrődön a kom-
munizmus áldozatainak és 
üldözötteinek állítottak em-
lékművet a Gyomai Közte-
metőben.

Várfi  András polgármester 
az emlékmű avatásán „sötét 
korszaknak” nevezte a már 
véget ért időszakot. Emlé-
keztetett rá, hogy a telepü-
lés életében főleg a német 
nemzetiségűeket érintette 
a szovjet munkatáborokba 
való elhurcolás, de a későb-
bi  totalitárius diktatúra is 
fájó sebeket hagyott hátra. 
Dr. Köhler Mihály Békés 
megyében már két andezit 
követ helyeztetett el a kom-
munizmus áldozatainak az 
emlékére, a gyomai születésű 
agrárszakember elmondta, 
hogy családjából többeket 
is elhurcoltak a „malenkij 
robot”-ra, de a Rákosi-kor-

szakot is megszenvedték a 
kuláktörvények miatt. Az 
emlékmű leleplezésében se-
gítségére volt Pásztor Béla, 
aki a közelmúltban vehette át 
a „Gyomaendrődért” emlék-
érmet. A nyugdíjas statisz-
tikai szakember az 1956-os 
gyomai események egyik 
helyi főszereplője volt, mint 
beszédében mondta: az értel-
miséget szinte irtották abban 
az időben, ő és a felesége is 

elveszítette állását, folyamatos 
ellenőrzéseknek voltak kité-
ve. Az eseményen többször 
is elhangzott, hogy nemcsak 
azokat érte sérelem, akiket a 
börtönbe vetettek elhurcoltak, 
hanem a hátrahagyott család-
tagjaikat is, akiknek sokszor 
félelemben kellett élniük. Az 
emlékmű elhelyezésében a 
Gyomai Szülőföld Baráti Kör 
nyújtott elengedhetetlen se-
gítséget.

A köz meg a biztonság
Egyik olvasónk hívta fel 

szerkesztőségünk fi gyelmét, 
hogy egy lopási ügyben a 
rendőrség milyen szakszerűen 
és gyorsan látta el munkáját. 
Megkerestük Paraizs Tamást 
a Gyomaendrődi Rendőrőrs 
parancsnokát és megkérdez-
tük tőle, hogy milyennek érté-
keli a rendőrség és a lakosság 
kapcsolatát.  -  A lakossági 
fórumokon, rendezvényeken 
szerzett tapasztalatok, illetve 
a képviselő-testület tagjai által 
elmondottak alapján általá-
ban pozitív visszajelzéseket 
kapunk, amelyek esetenként 

sértettek köszönőleveleiben is 
megnyilvánulnak. Természe-
tesen sokan nem elégedettek 
a munkánkkal, ami bizonyos 
esetekben érthető. Teljesen 
„normális” reakciónak tartom 
azt, ha egy bűncselekmény 
sértettje nem elégedett velünk, 
ha nincs meg az elkövető. 
Akit pedig éppen megbírsá-
gol, vagy feljelent a rendőr, 
nyilván nem zárja a szívébe a 
rendőrséget – mondta Paraizs 
Tamás. A város közbiztonsá-
gával kapcsolatban elmondta, 
hogy az évről évre változik, 
de az elmúlt időszakban egy-

értelműen kijelenthető, hogy 
nem romlott. Ha a hasonló 
nagyságú településekhez 
viszonyítjuk, akkor véle-
ménye szerint élhető város 
Gyomaendrőd. A rendőrség 
polgárőrséggel való együtt-
működését példaértékűnek 
nevezte, az őrnagy elmondta, 
hogy a rendezvények biztosí-
tásában, valamint a külterüle-
tek rendjének fenntartásában 
különösen fontos szerepük 
van, de ehhez kapcsolódóan 
kiemelte a településőrök, a 
közterület-felügyelők és a 
mezőőrök munkáját is.

Mi lesz veled kerékpárút?

Lakossági fórum kereté-
ben vitatta meg az endrődi 
Hármas-Körös híd körü-
li kerékpárút kérdését a 
gyomaendrődi önkormány-
zat és a lakosság érintett 
része.

Júniusban már beszámol-
tunk róla, hogy átadták az 
Endrődi hidat, a szerkezet 
minkét oldalán gyalogos- 
és kerékpáros forgalomra 
alkalmas átkelővel, egyelőre 
azonban nem lehet használni, 
mivel nem történt meg az út 
bekötése. Ezt orvosolandó a 
város egy békéscsabai céget 
kért fel, hogy a hídhoz és köz-
vetlen környezetéhez tartozó 
kerékpárút tervezését végezze 
el. A lakossági fórumon Ma-
láta Mihály, építészmérnök 
vázolta is az elképzeléseket. 
Ezek szerint a már meglévő 
endrődi kerékpárutat kötnék 
be a hídhoz, majd a folyta-
tás egészen a Pájer-strandig 
tartana. Igen ám, de az így 
megvalósítandó belterületi 
kerékpárút elkészítése in-
gatlanokat, így érdekeket is 

sértene, mivel a telekhatár 
módosulna. Ekkor az egyik 
érintett egy olyan ötlettel 
állt elő, amit a szakember és 
Várfi  András polgármester is 
támogathatónak tartott. Az 
elképzelés szerint a hídról 
le- és felmenő kerékpáros 
forgalmat nem a 46. számú 
főút mellett kellene kivitelez-
ni, hanem a gátról az endrődi 
liget felé vezetne az út. Ezzel 
megoldódna az érintett ingat-
lantulajdonosok problémája, 
ráadásul nem is lenne annyira 
balesetveszélyes, hiszen nem 
a főút mellett haladna. Várfi  

András kérdésünkre elmond-
ta, hogy támogatja az ötletet, 
hozzátette, valószínűleg a 
költségek sem emelkednének 
ezzel a megoldással. Hiszen 
igaz, hogy hosszabb lenne a 
kerékpárút, de a főút mellett 
fekvő ingatlanok tulajdono-
sainak nem kellene fi zetnie 
az önkormányzatnak – fűzte 
hozzá. Természetesen, mind-
ez csak akkor vehető kész 
ténynek, ha a tervező cég is 
megvizsgálta a feltételeket, 
de ők is látnak benne rációt 
– mondta Várfi  András.
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Megyei hírek

Érvénytelen 
az időközi

Közélet

Rácsok mögött  
húzták

Második alkalommal kon-
certezett a gyulai büntetés-vég-
rehajtási intézetben a dobozi 
Fekete gyémántok zenekar. 
A koncerten kizárlóag azok 
az elítéltek vehettek részt, 
akik jó magaviseletükkel ezt 
kiérdemelték. A gyulai inté-
zet fegyház szigorúságú, ami 
azt jelenti, hogy az elítéltek 
gyakran egy óra kivételével 
az egész napot a cellákban 
töltik - emelte ki Puju János, 
vezető nevelő.

Drótszamárral 
az unióban

Ismét Békéscsabára láto-
gatott a Két Keréken az Uni-
óban elnevezésű program 
kerékpárosa Zelei József, aki 
a megyeszékhely lakosait egy 
jelképes, rövid kerékpározásra 
hívta szeptember 16-án. Zelei 
Józsefet Dr. Szvercsák Szilvia, 
Békéscsaba jegyzője fogadta 
a megyeszékhelyi városháza 
előtt. Az elhivatott biciklis-
ta, mint a béke kerékpáros 
nagykövete egy emlékköny-
vet hozott magával, amelybe 
bárki beleírhatta gondolatait 
a békéről.

Cserjét a kátyúba!
A Szarvast átszelő főúton 

több helyen is cserjéket ültették 
a kátyúkba a helyiek. Valószí-
nűleg megelégelték, hogy az 
útjavítás nem az általuk elvárt 
módon halad. Remélik, hogy 
nem nőnek fává növényeik, 
mire kijavítják az úthibákat.

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

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

Diszkóbaleset fényes nappal
Megdöbbentek a nézelődő fi atalok

A diszkóbalesetben két 
autó utasai szenvedtek sé-
rülést. A vétlen járműben 
egy házaspár utazott, míg a 
balesetet okozó személygép-
kocsiban fi atalok ültek, akik 
egy átmulatott éjszaka után, 
kábítószeres befolyásoltság 
alatt közlekedtek az úton. A 
„sérülteket” a Békés Megyei 
Jókai Színház színészei ala-
kították, a profi n megterve-
zett előadáson látszott, hogy 
nem először került művér az 
arcukra. A baleset többi sze-
replője már a helyi rendőrség, 

mentősök, polgárőrök és tűz-
oltók tagjai közül kerültek 
ki. Utóbbiak egy erővágó 
segítségével szabadították 
ki a kocsiban rekedt utaso-
kat és a „halott” sofőrt is. A 
szituációs gyakorlaton minden 
közreműködő a saját felada-
tára koncentrálva, ha kellett 
a többiekkel együttműködve 
végezte munkáját. A mentő-
sök még a „sebesülteket” is 
autóba tették, szakszerűen 
ellátták. Az esemény drá-
mai végpontját az jelentette, 
amikor a „halott” fi atal fi ú 

édesanyja szembesült a tör-
téntekkel. A gyakorlatot több 
száz iskolás tekintette meg a 
helyszínen, a korábban még 
mosolygó, trécselő fi atalok 
arcára ekkor mély döbbenet 
ült ki. Gyakorlatilag, ez volt a 
célja az „előadásnak” is.

Fénylik, mint a gyémánt

A Szent István Egyetem 
Pedagógiai Karának tanév-
nyitó és díszoklevél átadó 
ünnepségére került sor 2010. 
szeptember 10-én a szarvasi 
Evangélikus Ótemplomban. 
Az eseményen gyémántdip-
lomát kapo   az intézmény-
ben 60 éve végző Fekete 
Lászlóné Rágyanszki Judit, 
aki a gyomaendrődi Kossuth 
ú    óvodát irányíto  a éve-
ken keresztül, de megyei 
szakfelügyelőként is sokan 
elismerték munkáját. A jeles  
eseményen elmondta, hogy 
újra ezt a pályát választaná, 
hiszen gyermekkora óta pe-
dagógus szerete   volna len-
ni. 38 évet töltö   el hivatásá-

ban, ahol egykor szigorúbb, 
de egységes követelmények 
vonatkoztak minden oktató-
nevelő munkában résztvevő-
re. Három pontban foglalta 
össze üzenetét a jövő peda-
gógusai számára: 1. Nagyon 
szeressék a gyerekeket! 2. Ne 
tegyenek különbséget gyer-
mek és gyermek közö  ! 3. 
Ápoljanak jó kapcsolatot a 
szülőkkel! Ez minden siker 
 tka! – szólt az év  zedek 

ala   megszerze   bölcse-
let. Több gyomaendrődi 
pedagógus is részt ve   a 
szarvasi ünnepségen, szin-
tén gyémántdiplomát kapo   
Balog Bálintné Kondacs Etel-
ka, aranydiplomát vehete   

át Czibulka György, Jambrik 
Józsefné Balczó Judit, Susányi 
Istvánné Gyányi Erzsébet, 
Varjú József, Vincze Lászlóné 
Szabó Edit.

Tanoda program

A Társadalmi Megújulás 
Operatív Program 3.3.5./8/-
1 kiírás keretében 2009-ben 
ismét lehetőség nyílt Tanoda 
programok támogatására. Az 
előző évektől eltérően ebben 
a projektkiírásban feltételként 
szerepelt, hogy csupán egye-
sületek, alapítványok és civil 
szervezetek pályázhatnak a 
25 000 000 Ft-os támogatásra. 
A Körös-Völgye Alapítvány, 
a Gyomaendrődi CKÖ, a Ró-
zsahegyi Kálmán Kistérségi   
Általános Iskola és Diákotthon 
és az FVM ASTK Szakképző 
Iskola és Kollégium Bethlen  
Gábor Szakképző Iskola és 
Kollégiuma együttműködé-

sével pályázatot nyújtott be a 
Gyomaendrődön élő halmo-
zottan hátrányos helyzetben 
lévő tanulók támogatására, 
melyben vállalta a program-
ban résztvevő gyermekek 
iskolai lemorzsolódásának 
csökkentését, s az egyéni 
tanulási utak támogatását. 
Az alapítvány szinte teljes 
egészében elnyerte az igé-
nyelt pénzösszeget, s ezzel 
lehetősége nyílt a programba 
bevont 40 tanuló személyre 
szóló fejlesztésének biztosí-
tására, kirándulások, tábo-
rok, szabadidős programok 
és ünnepek szervezésére. A 
projektindító konferencia óta 

eltelt fél évben a tanulók na-
gyon tartalmas, élménydús, 
valamint - reményeink sze-
rint – hasznos és hatékony 
foglalkozásokon és rendez-
vényeken vettek részt. A 
gyermekek egyéni tanulási 
útjait, felzárkóztatását, vagy 
tehetséggondozását felkészült, 
magasan kvalifi kált pedagó-
gusok végzik. A program 
menedzsere Kovács Mátyás 
a Körös-Völgye Alapítvány 
ügyvezető igazgatója. A szak-
mai vezető Kónyáné Jakab 
Ida a Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola 
és Diákotthon pedagógusa.

PROGRA MAJÁNLÓ
Október 02. (szombat) 9.00 órától 

Ingyenes gyalogtúra szakvezetéssel 
a Hármas-Körös árterében

Október 04. (hétfő) 8-tól 12 óráig 
Véradás

Október 08. (péntek) 16.00 órától 
Helyszín: Vidovszky Béla Helytörténeti 

Gyűjtemény, Városi Képtár
13. Gyomaendrődi Őszi Tárlat megnyitó

Október 14. (csütörtök) 8-tól 12 óráig 
Véradás

Október 15. (péntek) 18.00 órától OMart Könyvesbolt
Koloh Elek legújabb kötetének bemutatója

Október 30. (szombat) 17.00 órától 
Helyszín: Gyomai Táj- és Alkotóház 

Táncház
* * * * * * * *

Október 28-31. Békéscsaba, Városi Sportcsarnok
Csabai Kolbászfesztivál

Érvénytelen a Békés me-
gyei 5. számú választókerület-
ben a szeptember 19-én meg-
tartott időközi országgyűlési 
képviselő-választás, mert a 
szavazóknak kevesebb mint 
a fele járult az urnákhoz.

Az időközi választáson a 
Fidesz-KDNP Dankó Bélát, 
az MSZP Földesi Zoltánt, a 
Jobbik Samu Tamás Gergőt, 
az LMP pedig Fonád Zoltánt 
indította. A szavazásra azért 
volt szükség, mert a Békés 
megyei 5. sz. választókerü-
let áprilisban megválasztott  
egyéni képviselője (Domo-
kos László), később az Állami 
Számvevőszék élére került. A 
szeptember 19-i választáson a 
szavazásra jogosult közel 38 
ezer állampolgár közül mind-
össze 6.307-en jelentek meg, 
ami 17 százalékot jelent, így 
második fordulóra lesz szük-
ség, ezt október 3-án tartják. 
(Dankó Béla, Fidesz-KDNP: 
65,7 százalék, Samu Tamás 
Gergő, Jobbik: 14,38 száza-
lék, Földesi Zoltán, MSZP: 
13,99 százalék, Fonád Zoltán, 
LMP: 5,93 százalék).
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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
A következő tanfolyam indul: október 12., 17 óra

Endrődön: Endrődi Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth utca 18.

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

Gyomaszolg Kft. szolgáltatásai

- Temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés
- Temetkezési kellékek értékesítése

Hétfő - péntek: 7 - 15 óráig
Telefon: 66/386-233

Ügyelet ideje alatt (hétvégén, 
ünnepnapon, éjjel-nappal) hívható:
Gyomaszolg Kft.: 66/285-065
Csőke János:         30/630-8097

Nem nyaralni volt Zánkán a 
Kner Tánc-Sport Egyesület

Kimagaslóan sikeres sze-
replést tudhat magáénak a 
Kner Tánc-Sport Egyesület. A 
Zánkai Gyermek és Ifjúsági 
Társastánc Fesztiválon nem 
volt olyan nap, hogy egy vagy 
több táncos ne került volna 
döntőbe. Összesen 23 páros 
nevezett a táncfesztiválra, 
melyből 8 párosnak ez volt 
élete első igazi megméretteté-
se, és végül 30 döntős helye-
zéssel tértek haza a táncosok. 
Volt olyan páros, aki nemcsak 
a saját korosztályában, hanem 
eggyel idősebb kategóriában 
is versenybe szállt, és ott is 
nagyon szépen helyt állt. Volt 

olyan mezőny, ahol több mint 
50 pár indult, itt még az is 
nagyon szép eredménynek 
számít, ha valaki a közép-
mezőnyben végzett, hiszen 
így is, közel 20-25 párt kellett 
megelőzni. A legeredménye-
sebb gyomaendrődi táncosok: 
Megyeri Zoltán-Czeglédi 
Laura, Beinschródt Tibor 
Márk – Magyar Mercédesz, 
Czibulka Alex - Márki 
Alexa. Aki szeretne csat-
lakozni a csapathoz, az a 
www.knernyiri.hu oldalon 
még több információt talál, 
akár a szeptemberben indu-
ló új tanfolyamokról is. Az 

egyesület okleveles táncpe-
dagógusai: Jenei Éva, Hajas 
Tibor, Gyurkó László.

Pandával érkeztek a kínai fi atalok
Gyomaendrődről indult 

útjának az a tábor, amelyben 
22 fi atal kínai gyermek és 
kísérőik vehettek részt, az 
ázsiai diákok zöme Szecsuán 
tartományból érkezett, ahol 
korábban hatalmas földren-
gés pusztított.

A Panda Nemzetközi 
Gyermek Alapítvány kínai 
társszervezetével a Soong 
Ching Ling Alapítvánnyal 
karöltve tette lehetővé a kínai 
gyermekek magyar nyaralá-
sát. Egyébként mindez egy 
csereprogram keretében mű-
ködik, a magyar fi atalok idén 
már jártak az ázsiai ország-
ban - mondta kérdésünkre 
Kartali Zsuzsanna, a Panda 
Nemzetközi Gyermek Ala-
pítvány elnökétől. A kínai 
delegáció egy hetet töltött 
hazánkban, az első három 
napon Gyomaendrődöt és a 
környező településeket keres-
ték fel (Szarvas, Kondoros), 
majd a hátralévő időt Budapes-
ten töltötték. Holubné Hunya 
Anikó a Panda Alapítvány 
tagja, egyben az egyik helyi 

iskola igazgatója gardírozta a 
városban az ázsiai fi atalokat, 
akiknek zöme Szecsuán tar-
tományból érkezett. A kínai 
országrész most leginkább 
arról nevezetes, hogy a köz-
elmúltban pusztító földrengés 
után szinte mindent újjá kell 
varázsolni. Az ázsiai diákok 
mindegyike jó tanuló, jó spor-
tolónak vallhatja magát, ez 
egyébként alapfeltétele is 

volt a jelentkezésnek. A 
gyomaendrődi városházán 
Várfi  András, polgármester 
is fogadta a csoportot, ahol 
a kínai delegáció vezetőjétől 
megtudtuk, hogy a fi atalok-
nak egy életre szóló élmény 
a magyarországi kirándulás, 
sok ezer kilométerre Kínától 
egy merőben más kultúrával, 
más emberekkel ismerked-
hetnek meg.

Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

cégek leinformálását vállalom.

Hermann Mihály, 20/388-2263
hermannkert@fi bermail.hu

fax: 66/610-419

Hencz Gyula sportvárost építene 
Gyomaendrődből

Egy 600 négyzetméteres csarnokkal indul a folyamat

Hencz Gyula, nyolcszoros 
magyar bajnok, kétszeres 
világbajnoki negyedik he-
lyezett birkózó elképzelése 
között szerepel, hogy egy 
igazi sportvárossá fejlődjön 
Gyomaendrőd. Első lépés-
ként egy 600 négyzetméte-
res csarnokot ajánlott fel a 
város rendelkezésére, ahol 
a birkózók, cselgáncsozók, 
de még a helyi kajakosok 
is helyet kapnának.

A Hencz név már hagyomá-
nyosan egyet jelent a birkózás-
sal Gyomaendrődön. Hencz 
Gyula édesapja, György az 
1960-as években teremtette 
meg a településen a sportág 
alapjait, az örökséget átvevő 
fi ú most újra felélesztené a 
hagyományt. Hencz Gyula 
máig a birkózás és a küz-
dősportok bűvöletében él, 
ő a Békés Megyei Birkózó 
Szövetség elnöke, ráadásul 
tanítványaival járja az ország 
különböző gáláit is. – Ren-

geteg fi atal jön oda hozzám, 
hogy mutassam meg a birkó-
zás alapjait és a sportág kü-
lönböző fortélyait, ez adta az 
ötletet, hogy Gyomaendrődön 
is újjáélesszem a birkózó-
szakosztályt – mondta Hencz 
Gyula. Majd hozzátette: so-
káig sportoltam a Vasasban, 
innen datálódik az ismeret-
ségem Hegedűs Csabával, 
aki a 100. magyar olimpiai 
aranyérem tulajdonosa. Az 
ő nevéhez köthető „Mr. Tus 
Birkózó Iskola” utánpótlás-
programját szeretném a vá-
rosban elkezdeni. A szenior 
kategóriában még mindig 
szőnyegre lépő sportember 
elárulta, hogy egy 600 négy-
zetméteres – a tulajdonában 
lévő – csarnokot ajánlott fel 
a kezdetekhez, ahol a csel-
gáncs- és birkózó edzések 
zajlanának, de a kajakosok 
erőnléti felkészítését is itt 
lehetne megoldani, később 
pedig a többi helyi sportág is 

csatlakozhatna hozzájuk. – Az 
önkormányzat nagyon nyitott 
az elképzelésemre, jelenleg az 
elméleti kérdéseket tárgyal-
juk, ez decemberig biztosan 
lezajlik, a jövő év első felében 
már indulhatna is a képzés. 
Egész életemben a sportért, 
a sportnak éltem, a távolabbi 
tervem között szerepel, hogy 
egy igazi sportvárossá fejlőd-
jön Gyomaendrőd. Hatéves 
korom óta sportolok, nekem 
az egészséges életmód az igazi 
szenvedélyem, ha az elképze-
léseim valóra válnak, akkor 
elmondhatom, hogy feltettem 
az i-re a pontot – vázolta ter-
veit Hencz Gyula.

Az ovisok sikerével zárult a kirándulás

Szeptember 12-én a 
Gyomaendrődi Gyermek-
labdarúgó Egyesület két 
korosztályban Nyergesújfalun 
vett részt labdarúgó 
tornán. 

A labdarúgás mellett a 
kirándulás is szerepet kapott. 
Útjuk során Esztergomban 
a Bazilika is állomásként 
szerepelt. Az óvodás 
korosztály 6 csapat közül 
veretlenül zárta a rendezvényt, 
így az első helyen végzett. 

A 11 éves korosztály pedig 

a negyedik helyet szerezte 
meg. Volt még egy sikere 
ennek a korosztálynak, 
mert a legjobb játékosnak 
járó különdíjat a tornán 5 
gólt szerző Paróczai Gergő 
vehette át. 

Felkészítők: Kéri Roland, 
Pántya Sándor, Toldi 
Balázs. 

A fűtésért pofozkodtak
A harcosok marhagulyással pótolták a kalóriát

A gyomaendrődi Hun-Box 
Szabadidő Sport Clubhoz 
az ország minden tájáról 
érkeztek a küzdősporttal 
foglalkozó egyesületek. 
Barátságos pofonparty-nak 
titulálták az összecsapáso-
kat, a bevétel egy részéből 
az egyesület a téli fűtését 
próbálja megoldani.

Tizenöt, küzdősportokkal 
foglalkozó klub érkezett az 

ország minden tájáról (Buda-
pest, Debrecen, Nyíregyháza, 
Békéscsaba) Gyomaendrődre 
a helyi Hun-Box SC meghí-
vására. Váradi Zoltán a klub 
elnöke kérdésünkre elmondta, 
hogy nagyon jó kapcsolatban 
van a meghívottakkal, akik 
egyfajta erőfelmérőnek is 
szánták a szereplést. A nézők 
inkább gyakorló küzdelmeket 
láthattak, illetve jó alkalom 

volt a kezdő versenyzők 
kipróbálására is a sportese-
mény, némelyik mérkőzés 
többet ért, mint egy nagy-
gálán való szereplés – tudtuk 
meg. Váradi hozzátette, hogy 
a befolyt összeg egy részéből 
a klub a téli fűtési költségeit 
fogja fedezni. A harcosok az 
elveszett kalóriát marhagu-
lyással, pörkölttel, slambuccal 
pótolták. 
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Polgármesterjelölt: Várfi  AndrásPolgármesterjelölt: Várfi  András

1. sz. választókerület 
Betkó József

2. sz. választókerület
Illés János

3. sz. választókerület
Marton Dániel

4. sz. választókerület
Papp István

5. sz. választókerület 
Rácz Imre

l k ll 7. sz. választókerület
Várfi  András

8. sz. választókerület
Lehóczkiné Tímár 

Irén

6. sz. választókerület 
Fekécs László

l kk lllllllll l kk l

ÖNKORMÁNYZATI  VÁLASZTÁS 2010ÖNKORMÁNYZATI  VÁLASZTÁS 2010
A FIDESZ-KDNP JELÖLTJEIA FIDESZ-KDNP JELÖLTJEI

(Fizetett politikai hirdetés - x)
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Dr. Busai György (Független)Dr. Busai György (Független)
Dr. Dávid Imre (Független)Dr. Dávid Imre (Független)

Dezső Zoltán (Független)Dezső Zoltán (Független)
Várfi  András (FIDESZ-KDNP)Várfi  András (FIDESZ-KDNP)

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 

Betkó József Betkó József 
(FIDESZ-KDNP)(FIDESZ-KDNP)

Gózan Sándor Gózan Sándor 
(MSZP)(MSZP)

Klimaj Zsolt Klimaj Zsolt 
(Jobbik)(Jobbik)

Klimó Krisztián Klimó Krisztián 
(Független)(Független)

Szabados Ferenc Szabados Ferenc 
(Körösök Vidékéért)(Körösök Vidékéért)

Vass Ignác Vass Ignác 
(Független)(Független)

2. sz. választókerület 2. sz. választókerület 

Dr. Busai György Dr. Busai György 
(Független)(Független)

Csányi István Csányi István 
(Körösök Vidékéért)(Körösök Vidékéért)

Czikkely Péter Czikkely Péter 
(Jobbik)(Jobbik)

Gál Imre Gál Imre (Független)(Független)
Illés János Illés János 

(FIDESZ-KDNP)(FIDESZ-KDNP)
Mészáros András Mészáros András 

(MSZP)(MSZP)
Pintér Zoltán Pintér Zoltán 

(Független)(Független)

3. sz. választókerület 3. sz. választókerület 

Babos Lászlóné Babos Lászlóné 
(Független)(Független)

Békési Zsolt Békési Zsolt (Jobbik)(Jobbik)
Czibulka György Czibulka György 

(Körösök Vidékéért)(Körösök Vidékéért)
Dezső Zoltán Dezső Zoltán 

(Független)(Független)
Fülöp IstvánFülöp István

(MSZP)(MSZP)
Marton Dániel Marton Dániel 

(FIDESZ-KDNP)(FIDESZ-KDNP)
Putnoki László Putnoki László 

(Független)(Független)

4. sz. választókerület 4. sz. választókerület 

Béres János Béres János 
(Körösök Vidékéért)(Körösök Vidékéért)

Fekete Lajos Fekete Lajos 
(Független)(Független)

Papp István Papp István 
(FIDESZ-KDNP)(FIDESZ-KDNP)
Pelle Andrásné Pelle Andrásné 

(MSZP)(MSZP)
R. Nagy Tibor R. Nagy Tibor 

(Független)(Független)
Szabó Balázsné Szabó Balázsné 

(Független)(Független)
Túri Sándor Túri Sándor (Jobbik)(Jobbik)

5. sz. választókerület 5. sz. választókerület 

Arnóczi István János Arnóczi István János 
(Jobbik)(Jobbik)

Gombár Mátyásné Gombár Mátyásné 
(MSZP)(MSZP)

Rácz Imre Rácz Imre 
(FIDESZ-KDNP)(FIDESZ-KDNP)

Szűcs Norbert Szűcs Norbert 
(Független)(Független)

Toldi Balázs Toldi Balázs 
(Körösök Vidékéért)(Körösök Vidékéért)

Váradi Zoltán Váradi Zoltán 
(Független)(Független)

6. sz. választókerület 6. sz. választókerület 

Csahócki János Csahócki János 
(Független)(Független)

Dávid István Dávid István 
(Munkáspárt)(Munkáspárt)

Dr. Farkasinszky Erzsébet Dr. Farkasinszky Erzsébet 
(Körösök Vidékéért)(Körösök Vidékéért)

Fekécs László Fekécs László 
(FIDESZ-KDNP)(FIDESZ-KDNP)

Lévai Anikó Lévai Anikó 
(Jobbik)(Jobbik)

7. sz. választókerület 7. sz. választókerület 

Herter Lászlóné Herter Lászlóné 
(Munkáspárt)(Munkáspárt)

Nagyné Simon Mária Nagyné Simon Mária 
(Független)(Független)

Németh József Németh József (MSZP)(MSZP)
Poharelec LászlóPoharelec László  

(Körösök Vidékéért)(Körösök Vidékéért)
Rácz Imre Rácz Imre (Független)(Független)

Timár Lajos Zoltán Timár Lajos Zoltán 
(Jobbik)(Jobbik)

Várfi  AndrásVárfi  András
(FIDESZ-KDNP)(FIDESZ-KDNP)

8. sz. választókerület 8. sz. választókerület 

Bíróné Szigetvári Edit Bíróné Szigetvári Edit 
(MSZP)(MSZP)

Csahócki Jánosné Csahócki Jánosné 
(Független)(Független)

Hegedűs Csaba Hegedűs Csaba 
(Jobbik)(Jobbik)

Lehóczkiné Timár Irén Lehóczkiné Timár Irén 
(FIDESZ-KDNP)(FIDESZ-KDNP)
Márjalaki JózsefMárjalaki József  

(Körösök Vidékéért)(Körösök Vidékéért)
Uhrin Erzsébet Uhrin Erzsébet 

(Munkáspárt)(Munkáspárt)

ÖNKORMÁNYZATI  VÁLASZTÁS 2010ÖNKORMÁNYZATI  VÁLASZTÁS 2010

Burai Att ila Burai Att ila 
Szécsi ZsoltSzécsi Zsolt

Horvát AndorHorvát Andor
Vagyon DezsőVagyon Dezső

Cigány kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltekCigány kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek

Ajtai FerencnéAjtai Ferencné
Gschwindt MónikaGschwindt Mónika

Schwalm MártonSchwalm Márton
Tóthné Lapatinszki ZsuzsaTóthné Lapatinszki Zsuzsa

Hack MáriaHack Mária

Német kisebbségi Német kisebbségi 
önkormányzati önkormányzati 

képviselő jelöltekképviselő jelöltek
(Jelölő szervezet a (Jelölő szervezet a 

Békés Megyei Német Békés Megyei Német 
Önkormányzatok Szövetsége)Önkormányzatok Szövetsége)

Polgármester jelöltekPolgármester jelöltek

Jelölő szervezet: Roma Polgári 
Tömörülés, Roma Polgárjogi 

Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Szervezete, Cigány 
Szervezetek Országos Szövetsége

Botos JánosBotos János
Puj FerencPuj Ferenc

Farkas SándornéFarkas Sándorné
Pápainé Puj ÉvaPápainé Puj Éva

Jelölő szervezet: „Lungo Drom” 
Országos Cigány Érdekvédelmi és 

Polgári Szövetség
Zrena PálnéZrena Pálné

Raff ael TiborRaff ael Tibor
Jónás SzandraJónás Szandra

Raff ael Att ilaRaff ael Att ila
Mohácsi KálmánMohácsi Kálmán

Jelölő szervezet: EU-Drom Roma 
EU Integrációt Elősegítő Egyesület
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Közélet/Kultúra

Jenei László az ország legjobb halfőzője
Maximális pontszám, maximális elismerés

A közelmúltban Fertő-
újlakon került sor az Or-
szágos Halfőző Versenyre, 
ahol az abszolút első helyet a 
gyomaendrődi Jenei László 
szerezte meg.

36. alkalommal rendezték 
meg az országos versenyt, 
de Jenei László tudomása 
szerint még nem volt olyan, 
aki a maximális pontszámot, 
azaz 100 pontot ért volna el. 
A zsűrizés anonim volt, tehát 
a kóstolók nem ismerték az 
eléjük kerülő ételek készítő-
jét, csak akkor tudták meg 
ki az étel készítője, amikor 
az általuk megnevezett szám 
ismertetésekor jelentkezett a 
szám tulajdonosa – tudtuk 
meg. - A legmunkaigénye-
sebb ételem az egyéb hal-
ételek kategóriába tartozó 
sült halak fatányéron volt, 
ami a következőt jelentette: 
törpeharcsa gombócok pirított 
zöldségágyon; szalonnával 
övezett pontypogácsa vajas, 

petrezselymes burgonyával; 
valamint harcsa nyárson, ezt 
gombával, paradicsommal, 
zöldpaprikával, lilahagymá-
val egészítettem ki – mond-
ta Jenei László. Hozzátette: 
az elkészítése több mint 40 
munkaműveletet tartalma-
zott, ezért időnként jól jött 
a versenyre elkísérő lányaim 
segítsége. Az ország legjobb 
halfőzője egyébként ezzel az 

ételkombinációval két éve 
vesz részt a különböző ver-
senyeken, de úgy érzi, hogy 
most sikerült majdnem úgy 
elkészíteni, ahogy szerette 
volna. A Halgasztronómiai 
Egyesület elnöke ezen kívül 
halászlét is főzött, ami arany 
minősítést kapott, de az an-
golnapörköltjéről is ódákat 
zengtek. Nem csoda: ő az 
ország legjobb halfőzője!

Köszönet az évtizedekért
Az augusztusi képviselő-

testületi ülésen „Gyomaendrőd 
Város Egészségügyéért” ki-
tüntető oklevelet vehetett át 
Kele Györgyné. A szakember 
38 éve dolgozik városunkban, 
mint védőnő. Aktív tagja a 
Magyar Vöröskereszt és a 
Magyar Védőnők Országos 
Szövetségének. Munkáját 
mindig önzetlenül, pontosan 

és lelkiismeretesen végezte 
és teszi ezt most is. Munka-
ideje soha sem korlátozódott 
be, hiszen bármikor lehetett 
keresni, legyen az este vagy 
hétvége. Munkája elismeré-
seként számos édesanya és 
kisgyermek mosolya a köszö-
net, az önzetlen segítségért, 
kedves és hasznos szavakért 
és tanácsokért.

Élete a tanítás
Dr. Lévai Mihályné, a Sze-

gedi Keméndy Nándorné Ta-
nítóképző Intézetben szerezte 
meg tanítói diplomáját. Egész 
életét a tanításnak, oktatás-
nak szentelte. Munkája során 
megismerte a tanyai és falusi 
tanítás szépségeit - nehézsé-
geit, majd az oktatás irányítá-
sa és szervezése területén is 
segítette az oktatás ügyének 
fejlődését. Vallomása szerint: 
„Imádtam tanítani, tanítvá-
nyaimat a sajátjaimnak érez-
tem, sikerüket az enyémnek 

is éreztem. Mindmáig fi gye-
lemmel kísérem életútjukat.” 
A Szegedi Tudományegye-
tem Juhász Gyula Pedagó-
gusképző Kara korábban 
aranyoklevelet adományozott 
a nyugdíjas pedagógusnak, 
természetesen a város is kö-
szöntötte Lévai Mihálynét, aki 
több mint ötven éve szerezte 
meg diplomáját. 

Mága Zoltán elhúzta mindenki nótáját
A hegedűművész Gyomaendrődön folytatta koncertsorozatát

Szeptember 11-én a 
Református Templomban 
Mága Zoltán a „100 Temp-
lomi koncert” programso-
rozat keretében csapott a 
húrok közé.

Mága Zoltán száz hely-
színből álló koncertsorozata 
túllépet már ötvenedik állo-
másán is. Gyomaendrődön a 
helyi Élet Másokért Egyesü-
let javára gyűjtöttek pénzt, 
a belépés díjtalan volt, a 
jótékonykodók pénztárcá-
jukhoz mérten adakoztak. 
A hegedűművész előadását  
az „Angyalok” is segítették, 
egyébként ők nyitották meg 
a koncertet is. Mága Zoltán 
neve külföldön is elismerten 
cseng, királyok és sejkek előtt 
is megcsillogtatta már vir-

tuozitását, ám a lámpalázat 
még most sem sikerült teljesen 
elfelejtenie – tudtuk meg. A 
jótékonysági esten jelentős 
pénzösszeg gyűlt össze, ötven 
rászoruló család kapott egy-

egy 15 kilogrammos csomagot 
a szeptember 18-i kiosztá-
son, ahol fővédnökként Várfi  
András mondott köszönetet 
a segítségért.

„Góliát legyőzte Dávidot!”

A Gyomaendrődi TENISZ 
KLUB harmadszor rendezte 
meg a Fekete Lajosról elne-
vezett (teniszberkekben csak 
„Mézes” néven ismert) ha-
gyományőrző tornáját az 
Erzsébet ligeti teniszpályán 
2010. augusztus 28-án. A ren-
dezvényre meghívtuk Várfi  
Andrást  polgármestert is, 
aki örömmel nyitotta meg a 
III. Mézes Kupát.  A kieséses 
rendszerű egyéni versenyen 
14 teniszező indult. Az első 
körben kiesettek a vigaszágon 
folytathatták a küzdelmeket. 
A vigaszág döntőjében a 
gyomaendrődi kötődésű Var-

ga Szabolcs diadalmaskodott 
Akantisz Ida legyőzésével. 
A harmadik helyezést Tímár 
Martin és Fashola Adeola érte 
el. A kupáért zajló végső 
csatát a címvédő és korábbi 
tanítványa a tehetséges Erdei 
Kristóf vívta, végül hatalmas 
küzdelemben   Ronyecz Zol-
tán került ki győztesen, így 
elhódítva a Mézes Kupát. 
A bronzmeccset Durucskó 
Péter nyerte meg Hornok Bé-
lával szemben – tájékoztatta 
szerkesztőségünket a klub, 
egyebek mellett megköszönve 
a város segítségét.

„A jogosítvány ma már nem luxus,
hanem a munkalehetőség, megélhetés feltétele is lehet!”

A Victória Autósiskola Kft.
személygépkocsi-vezetői és motoros tanfolyamot indít.

2010. október 6., szerda 17 óra
A tanfolyamindítás és a tanfolyam helye:

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

Iskolánk címe:
Békéscsaba, Szemere u. 2/1.

Ügyfélfogadás: 07.30-16.00-ig 
Telefon: 06-66/323-626  

Emberségesen, türelmesen, hatékonyan a biztonságos közlekedésért!

További  információ: Bosnyák József, 06-30/409-2868 
okév szám: 06-0221-02                                                     akkr.lastromszám:IA-0935

Nem árt megnézni(persze, 
a teljesség igénye nélkül), 
hogy a városi önkormány-
zat, milyen beruházásokat 
valósított meg önerőből, 
vagy pályázati támogatás-
ból  az elmúlt négy év alatt. 
Várfi  András polgármestert 
kérdeztük a megvalósult 
beruházásokról. - Kezdjük 
a 2006-os esztendővel, amikor 
az újonnan felállt települési 
képviselő-testület két hóna-
pot dolgozhatott, ekkor a 46. 
számú főút melletti közleke-
désbiztonsági célú kerékpárút 
megterveztetésére jutott idő. 
A 2007-es évben saját beruhá-
zásként több mint 100 millió 
forint jutott Gyomaendrődre, 
a legnagyobb költséget a 
belterületi lakóutak építé-
se jelentette (67 millió Ft). 
A pályázati támogatással 
megnyert projektek közül a 
belvízrendezés második üte-
me zajlott ekkor, több mint 
200 millió forintból, ahol a 
városnak tíz százalékos önerőt 
kellett biztosítania. 2008-ban 
saját erőből oldottuk meg – 
több más mellett – nyolc 
belterületi út megépítését, 
de a helyi általános iskolák 

és a Százszorszép Óvoda is 
felújításon, korszerűsítésen 
ment keresztül. Ebben az év-
ben 13 pályázat részesült 200 
millió forintos támogatásban. 
2009-ben a legnagyobb saját 
erős projektünk az ivóvíz- és 
szennyvízhálózat rekonstruk-
ciós munkái voltak, de mint 
az ezt megelőző években a 
Liget Fürdő fejlesztésére is 
folyamatosan forrást bizto-
sítottunk. 2009-ben rekord-
nagyságú, közel félmilliárd 
forintos pályázati támogatás-
ban részesült Gyomaendrőd.  

2010-ben szintén az ivóvíz- és 
szennyvízhálózat rekonstruk-
ciós munkáira költöttünk a 
legtöbbet saját erőből, de 
kiemelném még a járdaépí-
téseket és az Endrődi Népház 
belső homlokzatának a fel-
újítását. Nagyrészt pályáza-
ti forrásból oldottuk meg a 
Városháza, illetve a gimná-
zium könyvtárának részbeni 
felújítását és idén nyertünk 
pénzt a településőrök foglal-
koztatására is – tudtuk meg 
Várfi  Andrástól.

Négy év termése
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Önkormányzati választás

Endrődön születtem, 
1960-ban, ötven éves jo-
gász és pénzügyi végzett-
ségű, gyomaendrődi lakos 
vagyok. Végig jártam a 
közigazgatás ranglétráját, 
az Isaszegen végzett jegyzői 
munkám mellett jogi tantár-
gyakat tanítok Szolnokon. E 
munkák kapcsán rengeteg 
helyi tapasztalatra, speciális 
szakmai tudásra tettem szert. 
Lehet-e nagyobb és szebb 
feladat - és kihívás is - mint 
a szülővárosom fejlesztése?  
Mert GYOMAENDRŐDNEK 
FEJLŐDNIE KELL!! 
Gyomaendrőd legnagyobb 
problémája a jelenlegi vá-
rosvezetés által 2008-ban 
svájci frankban kibocsátott 
kötvény, amelynek becsült 
összege - a kamataival és a 
deviza árfolyamváltozásból 
adódó növekedéssel - megha-
ladja a másfélmilliárd forintot! 

E mellett elsődleges a mun-
kahelyteremtés bármi áron, 
akár a közbeszerzés törvényes 
praktikáival is, ennek során a 
helyi vállalkozók bevonása a 
helyi beruházásokba. Fontos 
az idegenforgalom fejlesztése, 
az igazi zöldturizmus elindí-
tása. A vadászturizmus fej-
lesztése a földtulajdonosok 
közreműködésével az apró-
vadas élőhelyek kialakítása a 
földutak szélén. Javítani kell 
az itt lakók életminőségén: 
ehhez szükséges az utak, jár-
dák rendbetétele, a felszíni 
vizek elvezetése, a helybéli 
civil szervezetek, egyesületek, 
a klubok működésének támo-
gatása, a Civil Pályázati Iroda 
a pályázatok ismertetése, az 
ismeretterjesztés bevezeté-
se, a sportolási lehetőségek 
szélesítése, az egészségügyi 
és szociális ellátás bővítése, 
az idősek, nyugdíjasok támo-

gatása, a hagyományápoló, 
hagyományteremtő célú helyi 
rendezvények megszervezé-
se. A sikeres vezetés egyik 
záloga, hogy a részletekben 
rejlő lehetőségeket is ismerje 
az adott szervezet vezetése. 
Itt helyben az igazi helyi civil 
városi egyesületek egységes 
fellépését kellene összehan-
golni az elkövetkező időben, 
ezzel is erősítve a lokálpat-
riotizmust.

Dr. Busai György
Független polgármesterjelölt

Nyertes UNIÓS pályázat

A DAOP-4.1.3/B-09-2009-0015 
jelű „Bölcsődei férőhely ka-
pacitás bővítése új bölcsőde 
építésével, esélyt teremtve 
a korai szocializációra, a 
gyermekek napközbeni el-
látásának biztosításával, a 
családok megélhetési gond-
jainak enyhítése a mun-
kába állás lehetőségének 
megteremtésével” című  
pályázatunkat befogadták 
és UNIÓS támogatásban 
részesült: 47.365.440,--Ft. 
összegben.

Szeretném tájékoztatni 
Gyomaendrőd Város lakos-
ságát, hogy a GYERMEK-
LIGET Nonprofi t Kft. Új 
bölcsőde építése nyertes 

pályázatának közbeszerzési 
folyamata lezárult, így most 
már megkezdődött a bölcső-
de építése. A kivitelezést az 
INSULA BAU Kft. Végzi.

A bölcsőde építésére  UNI-
ÓS forrásból nyertünk pénzt, 
a költségek 90%-át kapjuk 
meg utófi nanszírozás kere-
tében. 

Pénzügyi segítséget az 
Endrőd és Vidéke Takarék-
szövetkezet ad áthidaló köl-
csön formájában a pályázat 
végelszámolásáig. Ezúton is 
köszönöm a Takarékszövet-
kezet segítségét.

Továbbá szeretném meg-
köszönni mindazon képvise-
lőknek akik bíztak bennem és 

támogattak a bölcsőde építési 
pályázat megvalósításában.

Előre láthatólag a böl-
csőde 2011. évelején már 
fogadni tudja a három év 
alatti kisgyermekeket egy 
korszerű UNIÓS elvárások-
nak megfelelő modern, jól 
felszerelt épületben, szak-
képzett, gyermekszerető 
kollektívával.

Szabó Istvánné
GYERMEKLIGET 

Nonprofi t Kft.
képviselője

TISZTELT GYOMAENDRŐDIEK!

Az MSZP köszöni az ajánlószelvényeket!
Kérjük, október 3-án szavazzanak önkormányzati 

képviselő-jelöltjeinkre!

Döntsenek mellett ünk!

VÁLASSZÁK BALRÓL A JOBBAT!

1. sz. választókerület
Gózan Sándor

3. sz. választókerület
Fülöp István

2. sz. választókerület
Mészáros András

5. sz. választókerület
Gombár Mátyásné

7. sz. választókerület 
Németh József

4. sz. választókerület
Pelle Andrásné

8. sz. választókerület 
Bíróné Szigetvári Edit

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi bérlakás bérbeadására 

P Á L Y Á Z A T O T
ír ki:

Gyomaendrőd, Fő u. 133. szám alatt lévő 2 szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba helyiségekből álló, 90 m2 alapterületű, 

komfortos szociális bérlakásra. 
A lakás lakbére: 14.050,- Ft/hó

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 08. napja, 
melyet a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályához 

kell benyújtani.

A pályázat, pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási 
időben a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán, 

ügyfélfogadási időben vehető át térítésmentesen.

VÉRA DÁS!

Helye:  Katona József Művelődési Ház, Kossuth u. 9.

Ideje:
    2010. október  04. / hétfő /              8.00 - 11.30-ig
    2010. október  14. / csütörtök /     8.00 - 11.30-ig

Ifj úsági véradás helye:
    Bethlen Gábor Szakképző Iskola, Hősök útja 40.

Ideje:
    2010. október 07. /csütörtök/   12.00 – 14.30-ig 

Személyi igazolványát és TAJ kártyáját feltétlenül 
hozza magával!

Minden régi és új véradót szeretett el várunk!

JÖJJÖN EL ÉS SEGÍTSEN!

(Fizetett politikai hirdetés - x)

Judósok Egerben

2010. szeptember elején az 
utánpótlás korosztályok ver-
senyének adott otthont Eger. 
Ekkor került megrendezésre 
a XI. Tóth Péter Emlékver-
seny, ahol a Gyomaendrődi 
Judo Klubot öt versenyző 
képviselte. Szombaton a fi -
atalabbak két bronzéremmel 
és egy 5. hellyel zártak. A 
versenyen, ahol összesen 
300 résztvevő volt, az első 

napon Nagy Zoltán teljesített 
a legjobban. Kis Milán csak 
az elődöntőben talált legyő-
zőre, így ahogyan Zoli, ő is 
bronzérmet szerzett. A sok 
jó eredmény után (Graz: 5. 
hely; Balaton: 1. hely) Hidasi 
Tamásnak ezúttal az 5. hely 
jutott. A szombati jó ered-
ményekre vasárnap két hölgy 
tette fel a koronát. Burai Ildikó 
a junior +78 kg-os súlycso-

portban nyert aranyérmet, míg 
Siroki Ibolya megismételte a 
korábban Alsőörsön nyújtott 
teljesítményét. „Csinci” ezen 
a versenyen sem adta alább 
két aranyéremnél, hiszen saját 
korosztályában az ifjúságiak 
között és az idősebb junior 
korosztályban is megnyerte 
a 70 kg-os súlycsoportot.

8



Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Kiadja: Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény. 
Engedély szám: 163/0613-1/2007; 
Felelős kiadó: dr. Szonda István. Szerkesztő: Varjú Zoltán (30) 349-63-66 
Grafi ka és nyomdai előkészítés: Turna Lajos - Határ Győző Városi Könyvtár; 
Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.  Telefon/fax: (66) 581-237, 
E-mail: hirmondo@gyomaendrod.hu; 
Terjeszti: Fazekas Jánosné vállalkozó, telefon: (30) 481-52-32.

Önkormányzati választás

Klimaj Zsolt vagyok, 35 
éves, nyomdász, gyomai szü-
letésű, gyomaendrődi lakos. 
Kényszerből kezdtem el politi-
zálni, mint a legtöbb jobbikos, 
mert beláttam, hogy az elmúlt 
20 év történései csak egy szűk 
rétegnek kedveztek, de ne-
künk, „választópolgároknak” 
szinte csak rosszat hozott. A 
magyarságot a pusztulás út-
jára terelték, és nincs még 
meg az a kellő erő, ami ezt 
meg tudja akadályozni. Vá-
rosunkban súlyos problémák-

kal kell szembenéznünk, és a 
megoldást nem biztos, hogy 
a diplomák száma garantálja, 
hanem az, hogy mit diktál a 
lelkiismeretünk, a másik em-
berért érzett felelősségérze-
tünk. Én is ugyanúgy találko-
zok azokkal a gondokkal, ami 
sok ember életét megkeseríti. 
Egy élhetőbb Gyomaendrődön 
szeretnék a családommal 
élni, ehhez kérném a támo-
gatásukat. Ígéretből kaptunk 
már eleget, akaratból annál 
kevesebbet!

Klimaj Zsolt (1. sz. választókerület)

JOBBIK képviselőjelöltek az önkormányzati választáson

Czikkely Péter vagyok, 20 
éves Gyomaendrődön élek és 
dolgozok. A családi házban 
élek és töltöm mindennap-
jaimat. A faipari asztalos 
szakmámat a Bethlen Gábor 
Szakmunkásképző Iskolában 
végeztem el és tanulmányaim 
után sikerült elhelyezkednem. 
Sajnos a pénztelenség és a 
szakma fenmaradása érdeké-
ben a továbbtanulás gondolata 
az eszembe se jutott és nem is 
foglalkoztatot. A Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalommal 
2010.január 19.-én vettem fel 
a kapcsolatot majd, segítettem 
az országgyűlési választások 
kampányideje alatt és a vá-
lasztáskor is. Hivatalosan 
2010. május 27.-e óta tagként 
segítem a szervezet minden-
napjait. Mint tudni lehet kevés 
az utánpótlás nem csak az 
én, hanem más szakmában 
is. Ezért fontosnak találom 

a hiányszakmák indítását és 
támogatását ami, ösztöndíj és 
műhelyek felszereltségének 
támogatásával érhető el. Ezért 
külön fontosnak találom az 
oktatás rendszerének olyan 
módú változtatását, hogy a 
tanulókkal meg kell szeretteni 
a szakmát és nem elieszteni 
őket a tanult szakmában való 
elhelyezkedéstől. Fontosnak 
tartom a lakosság és a magyar 
emberek létbiztonságának ja-
vítását. Kedvezményezném 
a Szebb Jövőért Polgárörség 
gyomaendrődi szervezeté-
nek megalapítását. Célom a 
közmunkarendszer szigorí-
tása. Az elvégzet munkáért 
mindenki a saját területén a 
felelős.

A vállalkozások és kis-
vállalkozások indításának 
támogatása és a meglévő 
vállalkozások, cégek és 
munkahelyek  reklámozása 

és fenmaradásuk segítése.
A fi atalok számára sport-

klub létrehozása, ami kivá-
ló lehetőségeket nyújtana a 
küzdősport, atlétika, vizisport 
és egyéb sportok magasabb 
színvonalú és érdeklődésű 
gálák és rendezvények szer-
vezésében.

Szeretnék az elkövetkezen-
dő időben mégnagyobb erő-
bedobással segíteni a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
munkájában és a népszerűsí-
tési propagandájában.

Czikkely Péter (2. sz. választókerület)

Békési Zsolt vagyok. 1986-
ban születtem Gyomán. Jelen-
leg a Kner Nyomda Zrt-ben 
dolgozom, mint segédgép-
mester. Levelező tagozaton 
az Óbudai Egyetem Köny-
nyűipari Mérnöki Szakon 
tanulok.

Körzetemben a legfon-
tosabb kérdésnek a munka-
helyek megőrzését tartom. 

Legfőbb feladat a kisvállal-
kozások támogatása. Nagy 
probléma az utak állapota, 
melyet mihamarabb orvosol-
ni kell. Ténylegesen tartani 
szeretném a kapcsolatot a 
választókkal, hogy a felmerü-
lő problémákról első kézből 
tudjak tájékozódni.

Békési Zsolt (3. sz. választókerület)

Túri Sándor vagyok, a 
Jobbik Magyarországért 
Mozgalom egyre bővülő 
csapatában indulok a 4-es 
számú választókerületben, az 
Önök szebb jövője reményé-
ben. Református magyar em-
ber vagyok. Küldetésemnek 
tekintem a környezetemben 
élő elesett magyar embereken 
segíteni. Mivel esküt tettem 
a Magyar Szent Koronára je-
len és jövőbeli életvitelemet 
ez határozza meg. Jómagam 
szerény anyagi körülmények 
között élek és többek között 

ezen okból megválasztásom 
esetén az adott funkcióban 
az anyagilag szűkösebben és 
kiszolgáltatottan, de egyben 
tetrekész nemzettársaimat 
szeretném képviselni. La-
kóközönségünk milyensé-
ge teljes mértékben tőlünk 
függ, csak élnünk kell magyar 
állampolgári jogainkkal és 
lehetőségeinkkel.

Mottóm: Jövője csak annak 
van, ki fölvállalja önmagát és 
nem veszítve hitét, feladatot 
és küldetést vállal a közért és 
a magyar nemzetért.

Túri Sándor (4. sz. választókerület)

Arnóczi István János va-
gyok, 1966-ban születtem 
Szarvason. 1995 óta élek 
Gyomaendrődön. 

Egy éve lettem tagja a Job-
bik gyomaendrődi alapszer-
vezetének. Mint tagságunk 
nagy része azért vállaltam 
a képviselőjelöltséget, hogy 
választott lakóhelyemen a la-
kosság érdekeit képviseljem. 
Véget kell vetni annak a gya-
korlatnak, hogy négyévente 
keresi meg a politikai elit a 
választókat, aztán a döntések 
előkészítésében nem kéri ki a 
véleményünket. Feladatomnak 
tekintem a helyi vállalkozók 

és vállalkozások támogatását, 
ezzel munkahelyteremtés jön 
létre. Itt elsősorban annak a 
gyakorlatnak kell véget vetni, 
hogy a beruházások kivitele-
zésénél a helyi vállalkozások 
háttérbe vannak szorítva.

Az 5-ös választókörzetben 
az infrastruktúra helyzete 
katasztrofális, ezen  a téren 
is van tennivaló. Mindezt a 
lakosság folyamatos támoga-
tásával kívánom elérni, úgy 
hogy a döntés előkészítésbe 
a lakosság véleményét is ki 
szeretném kérni..

Arnóczi István János (5. sz. választókerület)

Lévai Anikó vagyok, 21 
éves, magyar nő. Hazánk 
társadalmának kiszolgálta-
tott, becsületesen dolgozó 
rétegéből származom. Lá-
tom a kétségbeesett embere-
ket, a széthulló családokat.
Esküt tettem a Magyar 
Szent Koronára, hogy 
nemzetem érdekeit fogom 
szolgálni. Azon dolgozom, 
azt szeretném elérni, hogy 
földjeink ne kerüljenek 
idegen kezekbe. Szülessen 
újjá a helyi könnyűipar, a 

cipőgyártás, használjuk ki 
a vasút lehetőségeit. Így 
nem lesz szükség adócsaló 
multira, jellemtelen „kína-
ira”. Éledjen fel a helyi ide-
genforgalom, támogassuk a 
magyar családok gyermek-
vállalását, a közbiztonság 
javítását. Csak hittel, erővel, 
akarattal állíthatjuk talp-
ra városunkat, hazánkat. 
Küzdjünk együtt és nem 
egymás ellen egy szebb 
jövőért!

Lévai Anikó (6. sz. választókerület)

Tímár Lajos Zoltán va-
gyok, 1956-ban Dévaványán 
születtem, de két éves 
korom óta az endrődi vá-
rosrészben élek. Három 
gyermek édesapja vagyok. 
Iskolámat a mezőtúri gépé-
szeti szakközépiskolában 
végeztem, majd 1976-ban 
technikusi vizsgát tettem 
ugyanitt.

1985-óta azaz 25 éve a 
Békés Megyei Vízműveknél 
dolgozom többféle beosz-
tásban az ivóvíz szolgáltatás 
terén.

Tímár Lajos Zoltán (7. sz. választókerület)

Hegedüs Csaba va-
gyok. 1976-ban születtem 
Gyomán, Endrődön élek. 
Jelenleg egy faipari cégnél 
vagyok telepvezető. Iskolá-
mat faipari technikusként 
Szarvason végeztem.

Választókerületemben 
legfőbb probléma a mun-
kahelyek hiánya. Célom a 
meglévő kis- és középvál-
lalkozások munkahelyei-
nek megtartása. Ez meg-
valósítható, ha az elnyert 
pályázati források felhasz-

nálásánál elsősorban helyi 
vállalkozásokat részesítünk 
előnyben.A választókerü-
letemben  a közbiztonság 
helyzetének javítása inten-
zívebb járőrözéssel megva-
lósítható. Ebben minden-
képpen lépni kell.

Folyamatos kapcso-
lattartásra van szük-
ség a lakossággal, a 
döntéselőkészítésekhez, 
ami az elmúlt időszakokban 
nem volt gyakorlat.

Hegedűs Csaba (8. sz. választókerület)
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TURUL-FA

TŰZIFA ÉRTÉKESÍTÉS
Kugli: 2200 Ft/q

Darabolt: 2400 Ft/q
Fa-Biobrikett : 4400 Ft/q

FŰRÉSZÁRU
Fenyő, Tölgy, Bükk, Akác

Pallók, Deszkák, Lécek, 
Gerendák, Oszlopok, Nevelőkarók

Egyéni méretre vágás, 
teljes keresztmetszeti megmunkálás,

gyalulás, marás, bérvágás.

ÉRDEKLŐDNI:
+36 30/481 77 61, +36 30/670 90 90

Nyitvatartás: H-P.: 8-17, Sz.: 8-12, 
V.: Zárva
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