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Határozott, céltudatos fi a-
talember a 17 esztendős Tótka 
Sándor. A gyomaendrődi Kö-
rös Kajak SE kiválósága nem 
titkolta a brandenburgi ifjúsá-
gi kajak-kenu világbajnokság 
előtt, hogy három éremmel 

szeretne hazatérni. Nos, állta 
a szavát a kajakos, ráadásul 
a legfényesebb medáliából 
is begyűjtött egyet. Pedig 
nem volt egyszerű dolga az 
ifjúsági olimpiai bajnoknak. 
A holtág „feszített víztükré-

hez” szokott ifjúsági olimpiai 
bajnoknak az elemekkel is 
alaposan meg kellett küzdeni, 
de amit eltervezett, azt végül 
megvalósította.

Folytatás az 5. oldalon

Idén is megrendezte Né-
meth Dezső a városban a 
PartneRock Fesztivált. 

A három nap alatt több 
ezer ember tombolt a 
Neoton, az Edda, Tóth Gabi, 
a Hooligans, a Magna 
Cum Laude és az utolsó 

fellépő, a Republic számai-
ra. Az első napon meglepő 
fúziónak is szemtanúi lehet-
tünk, Végvári Ádám az Edda 
„színeiben” gitározott.

Folytatás a 3. oldalon

Várfi  András már többször 
hangoztatta, hogy szeretné, 
ha Gyomaendrőd járási 
székhellyé válna az új 
közigazgatási rendszer beve-
zetésekor. Ha ez megtörténik, 
akkor a városháza új helyre 

fog költözni.
A város fi deszes pol-

gármesterét ezen kívül a 
helyi intézményi rendszer 
átszervezéséről, valamint 
az idei turisztikai szezon 
eredményéről is kérdeztük. 

Mint megtudtuk, a város a 
pénzügyi nehézségek ellenére 
sem mondott le a változatos 
programkínálatról.

Folytatás a 2. oldalon

Költözik a városháza?

Partnerock Fesztivál
Zene a javából

Tótka Sándor világbajnok!

Nemzeti és állami 
ünnepünk az egyik legrégebbi 
magyar közösségi napunk: 
Szent István király napja, 
a magyar államalapítás, 
országunk ezeréves 
folytonosságának emléknapja. 

Ez a nap megmaradt a régi 
nemzeti és egyházi fényű 
ünnepnek, amit a kollektív 
emlékezetből nem lehet 
kisöpörni. 

Folytatás a 2. oldalon

Augusztus 20 - nemzeti ünnepünk
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Költözik a városháza?
- Milyen Gyomaendrőd első 
félévi bizonyítványa?
- Nagyon egyszerűen lehetne 
válaszolni egy számmal, mint 
ahogy az iskolákban teszik, én 
mégsem osztályoznék, inkább 
más megközelítésben elem-
zem az elmúlt félévet. Nem 
szeretnék a képviselő-testületi 
munka negatívumairól be-

szélni, úgy gondolom, hogy 
Gyomaendrődöt a pozitív dol-
gok vihetik előre. Igaz, hogy 
nehézségek árán, de befeje-
ződött a kerékpárút építése. 
Bármilyen sok kritika érte a 
beruházást, sok ember örül 
és azt mondja jobb, biztonsá-
gosabb lett a közlekedés. Ha 
már a biztonságnál tartunk, 
nem szabad elfeledni, hogy 
belvíz-programunk tovább 
halad. Bebizonyosodott az, 
hogy helyi vállalkozó is tud 
jó minőségben végezni a tele-
pülésen. Itt kell még szólnom 
egy közmunkás csapatról is, 
akik szakszerű munkát végez-
tek; csatornákat tisztítanak, 
újraépítik az átereszeket és 
lehet rájuk számítani a járdák 
karbantartásánál is. 
- Komoly átszervezé-
sekre kell számítania a 
gyomaendrődieknek?
- A tervezettek közül már 
sikerült megvalósítani a 

konyhák átszervezését és 
bízom benne, hogy a testü-
let az elkövetkezendő hóna-
pokban eredményes munkát 
végez az önkormányzati cégek 
átszervezése terén is. 
- Mi a helyzet az iskolák-
kal?
- A képviselő-testület már 
foglalkozott az oktatási in-

tézmények átszervezésével, 
de ezt a következő esztendőre 
halasztotta.
- Többször hangoztatta 
már, hogy szeretné, ha 
Gyomaendrőd járási szék-
hellyé válna.
- Úgy gondolom, hogy a 
város érdekében ez egy 
nagyon fontos cél. Megma-
radnának a munkahelyek a 
közigazgatásban, könnyen 
elérhető lenne a szolgáltatás 
a gyomaendrődieknek, nem 
kellene utazniuk az ügyinté-
zésért. Ha megvalósulna szán-
dékunk, akkor ez változást is 
jelente a település életében. 
A jelenlegi városháza lenne 
alkalmas arra, hogy a járá-
si hivatal központja legyen, 
ezért bejelentettük igényünket 
a Selyem úti iskolára, ahol 
kialakításra kerülhetne az 
önkormányzat új épülete. 
- Sokat kell lobbizni azért, 
hogy a város járási székhellyé 

váljon?
- Minden célért sokat kell lob-
bizni, igyekszem mindenhol 
elérni, hogy tudjanak erről. 
Természetesen hivatalosan is 
eljárunk az ügyben. A kör-
nyező települések többsége 
szeretné, ha az új közigazga-
tási központ Gyomaendrődön 
lenne.
- A város köztudottan a tu-
risztikára is építi a bevételeit, 
milyen volt az idei szezon?
- A pénzügyi nehézségek elle-
nére nem mondtunk le a vál-
tozatos programkínálatról. Így 
ismét megrendezésre került a 
Sajt- és Túrófesztivál, a már 
hagyományosnak mondható 
Bogrács Napja, támogatta a 
testület a magánrendezvénye-
ket, a Partnerock Fesztivált, a 
Pünkösdi Bográcsos Ételfőző 
Fesztivált, visszakerült ismét 
a városba a Nemzetközi Bo-
gártalálkozó, de számtalan 
más kulturális program várta 
a városba látogatókat.
- Azt lehet mondani, hogy au-
gusztus 20-án zárja a város 
a szezont?
- Sajnos, ezen a nyáron az 
időjárás nem kedvezett a 
turisztikának, ennek elle-
nére a személyes tapaszta-
latok alapján elmondhatom, 
hogy sokan ismerik, szeretik 
Gyomaendrődöt. Magyar sa-
játosság, hogy augusztus 20-a 
után, úgymond, megszűnik az 
élet, jó lenne ezen változtatni. 
Az elmúlt években több kiváló 
kezdeményezés is akadt, így 
jó lenne a disznótoros feszti-
vált nagyobbá és szebbé tenni. 
Ha már augusztus 20-ánál 
tartunk, hadd mondjam el, 
hogy a program az endrődi 
településrészen ünnepi szent-
misével veszi kezdetét, majd 
Latorcai János, az Ország-
gyűlés alelnöke mond ünnepi 
beszédet. A 13. Nemzetközi 
Halfőző Verseny ismét visz-
szatér régi helyszínére, az 
endrődi ligetbe. A program-
hoz kapcsolódik az is, hogy a 
Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórus vendégül látja 
az Ottawai Magyar Kórust, 
de a városba várjuk Somló 
Tamást és Charlie-t is.

A szűk elitben a 
gyomaendrődi munkaügyisek

Július elején vehette 
át a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi 
Központja Gyomaendrődi 
Kirendeltsége a „Partner-
központú Minőségi Díjat” 
Budapesten - tájékoztatta 
szerkesztőségünket Tímárné 
Buza Ilona, a kirendeltség 
vezetője.

- A kirendeltség 2007-től 
kezdte meg önállóan a minő-
ségirányítási rendszer beveze-
tését, de csak 2010-ben kapott 
ehhez külső támogatást. Ez 
egyrészt a kollégák magas 

szintű minőségirányítással 
kapcsolatos képzéséből állt, 
másrészt egy mentor bizto-
sításából, aki tapasztalatával 
segítette munkánkat - mondta 
Tímárné Buza Ilona.  A szak-
ember hozzátette: Az audit 
látogatásra 2010. december 
14-én került sor. Az auditorok 
– azon kívül, hogy áttanulmá-
nyozták a teljes minőségirá-
nyítási dokumentációt – meg-
ismerkedtek a kirendeltség 
mindennapjaival is. Több 
munkatárssal folytattak le 
interjút, meggyőződve arról, 

hogy a minőségirányítási te-
vékenység valóban beépült a 
mindennapi munkába. Már 
ekkor, az audit pontszámából 
sejtettük, hogy igen jóra érté-
kelték az elvégzett munkát.
- A közelmúltban pedig 
megérkezett az értesítés, 
hogy az ország 168 
kirendeltsége közül heten, 
köztük a gyomaendrődi 
kirendeltség is elnyerte a 
Partnerközpontú Minőségi 
Díjat - tette hozzá.

Augusztus 20 - nemzeti ünnepünk
A néphit korábban e naphoz 

kötötte a gólyák útrakelését, 
a málnaszedés idejét, ha szép 
idő volt, bő termést vártak. Az 
aratóünnepségek eleinte Sarlós 
Boldogasszonyhoz (Szűz 
Mária) kapcsolódtak. István 
király uralkodása alatt (1000-
1038) Nagyboldogasszony 
napja (aug. 15.) a törvénylátó 
napok ideje volt Fejérváron, 
jelentőssé tette az időszakot, 
hogy 1038-ban István 
királyunk e hónap közepén 
halt meg. A lovagkirály László 
idején 1083-ban a törvénylátó 
nap átkerült 20-ára, és 1083-
ban ezen a napon avatták 
szentté a székesfehérvári 
bazilikában Istvánt. Az 
Aranybulla rögzítette a szent 
király ünnepének megtartását, 
Nagy Lajos uralkodásától 

egyházi ünnepként szerepel. 
1849 után először 1860-ban 
tarthatták meg a nemzeti 
ünnepet, hiszen mindez a 
függetlenség szimbóluma 
volt. Trianon után a Szent 
István-i Magyarország 
visszaállítására való remény 
jelképe. A kommunista  
hatalomátvételkor átalakí-
tották az lényegét: az 
Alkotmány és az Új kernyér 
állami ünnepe lett, a tisztavatás 
és a tűzijáték megmaradt. 
A rendszerváltozással 
ismét felelevenedtek a régi 
tradíciók: újra megrendezik 
a Szent Jobb körmenetet. 
Szent István ünnepének 
igazi rehabilitációja 1991-
ben történt meg. 
Azonban Szent István király 
és hagyatéka a magyar 

történelem megkerülhetetlen 
része. Igazodási pont.  
Tisztelete, a királyt és az ő 
Szent Jobbját övező kultusz 
végképp beépült a magyar 
történelmi köztudatba. 
A tradíció erős. Ez a nap 
megmaradt a régi nemzeti 
és egyházi fényű ünnepnek, 
amit a kollektív emlékezetből 
nem lehet kisöpörni. István 
király szerepe egyértelmű. 
Számára akkor nem volt 
más választás! Ha ő nem 
elég határozott egyéniség, 
a Kárpát-medencében 
eltűnhetett volna a magyarság 
ugyanúgy, mint előttünk 
sok más nép. Ünnepeljünk 
hát szívből, kicsit megállva, 
elgondolkodva, tetszésünk 
szerint.

Ricsey Edit

Az ország legegyér-
telműbb ünnepe mégis 
megosztó ma is. Nézik ma is 
ősi magyar szemmel: István 
király miatt nincs rovásírás 
és törölte a pogány vallást 
is. Számonkérik tőle, hogy 
célját túl kemény eszkö-

zökkel érte el. A protestáns 
vallásúak a szentté ava-
tást nem fogadják el. 
A fi atal nemzedék jelen-
tősebb része idejemúlt 
hagyománynak tartja, a 
számukra fontos  digitá-
lis világba nemigen fér 

be. Wellness ajánlatokat 
is bőven dob ki a net. Az 
emberek jelentősebb ré-
szének csak a munkaszü-
neti napot jelenti, mások a 
nehezebb közlekedésről 
siránkoznak.

Elhunyt Halász István
Halász István hosszú, 

súlyos betegség után, 73. 
életévében hunyt el. A 
földrajz-testnevelés szakos 
tanár generációkat oktatott 
Gyomaendrődön, az iskola 
mellett az életre is. 1963-tól 
2001-ig tanított a Kis Bálint 
Általános Iskolában, illetve 
az intézmény elődjében, 
de még nyugdíjasként is 
folyamatosan segítette a 
helyi sport- és közéletet. 
Kitűnő tornászokat, atlétákat 
nevelt, arra pedig az ország 
is felkapta a fejét, amikor az 
1980-as években az alföldi 
Gyomaendrőd szánkósai 
a diákolimpián nyújtottak 
felejthetetlen teljesítményt. 
Tanítványai mindig 
tisztelettel, megbecsüléssel 

beszéltek Pista bácsiról, aki 
örömmel vette, ha egy-egy 
diákja múltidézésre hívta. 
Számos díja közül, talán 
a legbüszkébb a Magyar 
Köztársaság Diáksportjáért 
Arany fokozata elismerésére 

volt, amit 2008-ban 
vehetett át Budapesten. 
Tavaly a „Gyomaendrődért 
Emlékplakett” 
tulajdonosa lett a városi 
díszünnepségen. 

Eredményes a Regionális 
Hulladékkezelõ Kft .

2010 júniusában, kilenc 
önkormányzat részvételével 
alakult meg a Regionális 
Hulladékkezelõ Kft. A 
gyomaendrõdi székhelyû 
cég eredményes évet 
tudhatott maga mögött tavaly 
– mondta érdeklõdésünkre 
Berkes Zsuzsanna. A cég 
ügyvezetõje hozzátette, hogy 
a telepen több tevékenységet is 
folytatnak, így egyebek mellett 
hulladék-ártalmatlanítást, 
komposztálást, a szelektíven 
gyûjtött hulladékok 
elõkezelését is a városban 
bonyolítják, majd az innen 

kerül értékesítésre. A 
szakember egy újdonságot 
is elárult, miszerint a 
mezõgazdasági termelõk 
fóliáit ingyen fogadták és 
fogadják be a telephelyre, 
amennyiben az nem 
szennyezett. Mint megtudtuk, 
lomtalanítás, konténer-bérlés 
és hulladékszállítás is szerepel 
a cég profi ljában. A társaság 
nagy hangsúlyt fektet a 
környezetvédelemre, ezzel 
együtt annak népszerûsítésére. 
Az ügyvezetõ elárulta, hogy 
rendszeresen megjelennek 
a helyi iskolákban, a tavaly 

õszi szemétgyûjtést rendkívül 
sikeresnek nevezte. Kiemelte: 
szeretnénk elérni, hogy minél 
többen tudjanak rólunk, a 
tevékenységünkrõl, ezért 
szívesen fogadunk csoportos 
látogatókat is telephelyünkön. 
Augusztus 20-ra is készül 
az önkormányzati cég, 
az ünnepen a szelektív 
hulladékgyûjtés fontosságára 
akarják felhívni a gyerekek 
fi gyelmét, a halfõzõ verseny 
színhelyén játékos formában 
mutatják be a fi ataloknak 
a környezetvédelem 
hasznosságát.
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85-éves a Gyomaendrőd Város 
Tűzoltó Egyesület

Az 1926–ban alapított 
Endrődi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület – amit jogelő-
dünknek tekinthetünk, meg-
alakulástól 1999-2000 évig, 
igen sok eredményt tudhat 
magáénak. A keletkezett tüzek 
oltásában való eredményes 
közreműködéstől, az Országos 
versenyeken és külföldi nem-
zetközi megmérettetéseken 
elnyert rangos elismerésekig, 
a gyermek, ifjúsági és női 
önkéntes tűzoltók működésén 
túlmenően, a 90–es évek lak-
tanya, illetve szertárfelújításá-
ig az ország egyik legjobban 
működő, jól felszerelt és jól 
képzett személyi állomány-
nyal rendelkező Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete volt. Az 
eredmények mellett, termé-
szetesen voltak visszaesések 
és kudarcok is az Egyesület 
életében, sajnos 2000 évtől 
2007 évig visszafejlődés, 
stagnálás volt tapasztalható, 
a tűzoltóság nem vonult ki 
tűzesetekhez, pénzhiányra és 
személyes ellentétekre való 
hivatkozással, az Egyesület 
éppen csak a hagyomány-
őrzést szolgáló szervezetté 
fejlődött vissza! 
2007-ben az Egyesület 
tisztújító közgyűlést tartott, 
melyen Szilágyi Sándor a helyi 
Polgári Védelmi Iroda vezetője 
lett megválasztva új elnöknek. 
Ami talán az elmúlt időszak 
legfontosabb, eredménye hogy 
több éves szünet után 2007. 
július 1.-től újra vonuló képes 
lett a Gyomaendrőd Város 
Tűzoltó Egyesület, és ezt 
követően megalakulhatott 
a Hunyai, Csárdaszállási, 
Gyomaendrődi Önkéntes 
Köztestületi Tűzoltóság, 
ezzel az Egyesület „régi 
Nagy Álma” valósulhatott 
meg, államilag támogatott, 
saját működési területen 11 
fi zetett tűzoltóval, valamint 
az Egyesület tagjaival 
önállóan végezhet tűzoltási, 
mentésszervezési feladatokat.  
Az elmúlt évek vegetálása 
miatt a gépjármű park, a híradó 
eszközök és a különböző 
tűzoltó felszerelések állapota 
részben leromlott, részben 
elöregedett, ezért fejlesztések 
váltak szükségessé. 2007-ben 
az Önkormányzati és pályázati 
pénzből egy korszerűnek 
mondható Mercedes-
Benz 1019-es gépjármű 
fecskendőt, 2011-ben a Kállai-
hagyatékból valamint helyi 
vállalkozók adományából 
egy Mercedes-Benz 1222-es 
gépjármű fecskendőt sikerült 
vásárolni Németországból. A 
laktanya felújítására, tűzoltó 
szakfelszerelések vásárlására 
került sor, önkormányzati 
és pályázati pénzekből. 
Az újra vonuló képes 
tűzoltó egyesület számos 
eseménynél hozzájárult, a 
káresetek gyors és szakszerű 
felszámolásához. 
2010 évben az alábbi vonulá-
sokat teljesítették a tűzoltóink: 
23 alkalommal riasztották 
tűzoltóinkat tűzesethez, 146 
alkalommal végeztek műszaki 
mentést, 10 alkalommal tör-
tént téves riasztás, 10 esetben 

alkalmi segítségnyújtást vé-
geztek tűzoltóink.
Megállapítható hogy az 
Egyesület vezetése és a 
Köztestületi Tűzoltóság 
Elnöksége közt a munkakap-
csolat jó, az élet bebizonyította 
jó döntés született 2008-
ban, mikor is megalakult 
a Hunyai, Csárdaszállási, 
Gyomaendrődi Önkéntes 
Köztestületi Tűzoltóság 
Gyomaendrőd Városában.
Személyi állományunk kép-
zettsége és hozzáállása biz-
tosíték arra, hogy a meglévő 
tűzoltó technikát hatékonyan 
működtesse a tűz elleni véde-
kezésben, a tűzoltásban, ka-
tasztrófa helyzet elhárításában 
és a területünkön jelentkező 
műszaki mentésekben. 
A munka mellett rendszeresen 
részt veszünk, a város kiemelt 
rendezvényein, azokon tűzoltó 
bemutatót tartunk, tábortüzek, 
gyermeknapi rendezvényein 
biztosítási feladatokat hajtunk 
végre, ahol a tűzoltójárművek 
bemutatásával, az ifjúság és a 
felnőtt lakosság érdeklődését 
felkeltve felvilágosító munkát 
végzünk.
 A testvérvárosi kapcsolat 
kiépítésében nagy szerepe 
volt a közelmúltban Schöneck 
testvérváros tűzoltóinál tett 
látogatás, amelyen Egyesüle-
tünkből nyolctagú delegáció-
val vett részt az ottani tűzoltó 
fesztiválon, és ellátogattunk 

Frankfurtba is ahol maga a 
város, valamint Európa leg-
nagyobb repterének laktanyá-
iban is látogatást tehettünk, 
megismerve az ottani tűzoltók 
munkáját. A látogatás során 
megtekinthettük azt a gép-
járműfecskendőt is, amit a 
testvérvárosi kapcsolat révén 
ez év november hónapban 
ajándékoznak részünkre, 
melyet személyesen hoznak 
el Gyomaendrődi tűzoltóink 
részére.
Nem kis örömöt és egyben 
eredményt is jelentett szá-
munkra, hogy az iskolák 
egyre többször kérnek fel 
bennünket a tűzvédelem-
mel kapcsolatos előadások, 
bemutatók megtartására. A 
fi atal, új nemzedék nagy ér-

deklődést tanúsít munkánk, 
a tűzoltó technikánk iránt, 
ezért a vezetőség elhatároz-
ta, hogy ismét feleleveníti a 
diák tűzoltók képzésének 
megvalósítását, hisz e téren 
is hagyományaink vannak. 
Az elmúlt időszak pozitiv vál-
tozásához nagyban hozzájárult 
a Békés Megyei Katasztrófa 
Igazgatóság Igazgatójának, az 
Igazgatóság munkatársainak, 
a Szarvasi Hívatásos Tűzoltó-
ságnak, mindenkori önzetlen 
segítsége, amit a szakmai és 
az új tűzoltóink kiképzésé-
ben való közreműködésben 
nyújtottak az Egyesületünk 
részére.
Köszönet illeti Gyomaendrőd 
Város Képviselő Testületét, 
Várfi  András polgármester 
urat, akik mindig és min-
denkor mellettünk álltak, 
maximálisan támogatva 
Egyesületünk talpra állását, 
Gyomaendrőd városában egy 
jól működő tűzoltóság meg-
valósítását.
Külön köszönet a helyi vál-
lalkozóinknak, szövetkezetek 
valamint azon magánszemé-
lyeknek, akik nemcsak pénz-
beli támogatásukkal, hanem 
személyes részvételükkel is 
segítették munkánkat, ren-
dezvényeink színvonalának 
emelését. 
Egyesület támogatásához 
továbbra is számítunk te-
rületünk lévő helyi magán-

személyekre, vállalkozóira, 
üzemeire. 
Nem utolsó sorban szeretnék 
köszönetet mondani a fi zetett 
tűzoltóinknak, az egyesület 
önkéntes tűzoltóinak, akik 
az elmúlt években becsülettel 
helyt álltak a tüzek oltásában, 
városunkban történt veszély-
helyzetek kezelésében. 
Gyomaendrődön az Önkéntes 
Köztestületi Tűzoltóság és a 
Gyomaendrőd Város Tűzoltó 
Egyesület szoros együttmű-
ködésben dolgozik tovább, 
melynek tagjai szeretnék a 
jövőben is a lakosság érde-
kében folytatni azt a munkát, 
amit az elődeik immár 85 éve 
fáradhatatlanul végeztek!

Szilágyi Sándor 
elnök

Partnerock Fesztivál – zene a javából
Már-már hagyomány, 

hogy a Republic búcsúztatja 
a PartneRock Fesztivált, 
nem volt ez másként 2011-
ben sem. De előtte a Magna 
Cum Laude sziporkázott a 
színpadon, ahogy mondani 
szokták: nem középiskolás 
fokon. Mező Misiék jól 
felépítették a koncertet, 
fokozatosan lendültek bele 
ők is és a közönség is, majd 
a vége már egy élvezetes 
örömzenébe csapott át. Cipőék 
koncertjére pedig már dugig 
megtelt a Bowling Treff 
Söröző udvara, a Republic 
nem is hagyta ki a ziccert. 
Egyébként a fesztivál hosszú 
története során egyértelművé 
vált, hogy nemcsak a helyiek 
érzik jól magukat a bulikon. 
Rengeteg visszatérő vendég 
van külföldről is, idén is sokan 

érkeztek Felvidékről, valamint 
Romániából. Az esemény 
fővédnöki tisztét Latorcai 
János látta el, az Országgyűlés 
alelnöke emlékplakettet 
adományozott a főszervező 
Németh Dezsőnek és az Edda 
frontemberének, Pataky 
Attilának. Ha már az Eddánál 

tartunk, a show-t nemcsak 
az előadás és a fénytechnika 
jelentette, egy óvatlan 
pillanatban Végvári Ádám 
vette át a gitáros szerepét 
Alapi Istvántól a nyitónapon. 
A Neoton alapembere az 
Edda-blues közben nyomott 
egy jó kis szólót.

Vaszkán Gábor és Kovács Gábor 
szakmai kitüntetése

A Békés Megyei Sport-
szövetségek Érdekszövet-
ségének Egyesülete két 
Gyomaendrődön dolgozó 
sportszakembert is kitün-
tetett éves közgyűlésén.
Kovács Gábor, a Körös Kajak 
SE vezetőedzője volt az egyik 
kitüntetett, a díj átadásakor 
elhangzott, hogy munkássága 
legszebb eredményeként Tótka 
Sándor tavaly ifjúsági olimpiai 
bajnoki címet szerzett, 
valamint tanítványa az idén - 
17 éves kora ellenére - felnőtt 
válogatott lett.  Évről-évre 
egyre szebb eredményeket 
érnek el tanítványai a 
korosztályos versenyeken, 
mára az ország egyik 
legjelentősebb egyesületei 
közé emelve a Körös Kajak 
SE-t.
Vaszkán Gábor, a 
Rózsahegyi Kálmán DSE-
nél végzett munkájáért 
részesült elismerésben.
Érdemeinek ismertetésénél 
elhangzott, hogy egyedüliként 
az országból 5 éve megszakítás 
nélkül van korosztályos 

magyar válogatottja, az 
elmúlt 10 évben számos 
országos diákolimpiai- és 
szövetségi bajnoki címet 
szereztek tanítványai. A 
gyomaendrődi Rózsahegyi 
Kálmán DSE-t példaként 
említik úgy Békés megyében, 
mint az országban.
A díjátadón kiemelték, 
hogy mindkét szakember 
hagyományt teremtett 

településükön sportágukkal, 
előttük soha senki nem 
végzett ilyen eredményes 
munkát Gyomaendrődön. 
Személyfüggővé tették 
a sportágukat, hiszen 
kedvezőtlen tárgyi feltételek 
mellet is bebizonyították, 
hogy lehet magas szintű 
eredményes munkát végezni, 
megfelelő motiváció révén.

Rekord a Liget Fürdőben
Látogatói csúcsot dön-

tött a gyomaendrődi Li-
get Fürdő július második 
hétvégéjén.

Mintegy 3200-an látogattak 
el a Liget Fürdőbe július 9-én 
és 10-én, szombaton 1400, 
vasárnap 1800 vendégünk volt 
– sorolta szerkesztőségünknek 
az idei látogatói csúcsot jelentő 
adatokat Vass Ignác.
- A nyár legmelegebb 
napjait tudhattuk magunk 
mögött, szerencsére ez a 
forgalmunkban is meglátszott, 
3 millió forintos bevételt 
tudtunk realizálni a két nap 
alatt – mondta az ügyvezető. 
Hozzátette: kiemelném a 
személyzet munkáját, kiválóan 
látták el feladatukat, pedig 

ez az óriási embertömeg 
igencsak nagy kihívás elé 
állította őket.
Mint az ügyvezetőtől 
megtudtuk jelenleg is folyik 
a Liget Fürdő fejlesztésével 

kapcsolatos koncepció 
kidolgozása, az anyag az 
augusztusi testületi ülésen 
kerülhet a képviselők 
asztalára.
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Művésztelep Gyomaendrődön
Az idén negyedik alka-

lommal került megrende-
zésre június utolsó hetében 
a Gyomaendrődi Holló 
László Művésztelep. Az al-
kotó munka témaválasztását 
kijelölte a telep vezetője Dr. 
Szonda István, mely szerint 
Gyomaendrőd vizuális ka-
rakterének megjelenítése 
volt a feladat. A nagyrészt 
festőművészekből álló al-
kotóközösség sajátos egyéni 
látásmóddal és technikával 
jelenítette meg a város fontos 
természeti és építészeti érté-
keit. A tábor záró kiállítása  
2011. június 30-án nyílt meg 
az Endrődi Népház Konfe-
rencia termében, valamint a 
művésztelep két alkotójának 
Luczi János festőművésznek 
„Tájak, emberek” és Andics 
Árpád fotóművésznek „Éltető 
hagyomány” című önálló kiál-

lítása is. A kiállítások alkotóit 
és alkotásait méltatta Erdei 
Sándor író, költő. A megnyitók 
keretében került sor a Holló 
László-díj átadására, melyet 

Luczi János és Andics Árpád 
kapott. A díjakat átadta Dr. 
Ujváry Zoltán professzor 
emeritus.

Új helyen a Tourinform Iroda
Június 1-től a városi 

Tourinform Iroda megkezdte 
működését a Katona József 
Művelődési Központ épüle-
tében. Az iroda új munkatár-
sa F. Nagy Lajos turisztikai 

menedzser, aki a turisztikai 
szezonban áll a turisták ren-
delkezésére. Az iroda korábbi 
szolgáltatásai mellett elindult 
a szállásfoglalást elősegítő 
internetes szabad szálláshely/

férőhely nyilvántartó rendszer 
kiépítése, mely  naprakész 
tájékoztatást nyújt majd a 
város szállás- és szobafog-
laltságáról.

Néprajzi Tábor az Endrődi Tájházban
Július 25-29 között újra 

néprajz szakos egyetemi 
hallgatók népesítették be 
a tájházat. A muzeológiai 
szakmai gyakorlat feladata 
elsősorban a muzeológia 
alapjai című tantárgyhoz 
kapcsolódó gyakorlati is-
meretek elsajátítása volt. A 
táborban előadást tartott Dr. 

Dénes Zoltán egyetemi tanár 
az imakönyvek gyűjtéséről, 
osztályozásáról és az elsődle-
ges állagvédelmi feladatokról. 
A szakmai héten látogatást tett 
Dr. Bartha Elek tanszékvezető 
egyetemi tanár és Dr. Ujváry 
Zoltán professzor emeritus. 
Értékelték a hallgatók munká-
ját és kihangsúlyozták, hogy 

fontos szakmai oktató mű-
helyként tartják számon az 
egyetemen a gyomaendrődi 
szakmai tábort. A hagyomá-
nyokhoz híven a gyakorlati 
hét utolsó napján ellátogat-
tunk a Csökmői tájházba, 
a Magyarországi Tájházak 
Szövetségének Dél-alföldi 
Fórumára.

Vitéz Váry adománya 
a Mirhóháti Idősek Ott honának 

A Gyomáról elszárma-
zott, 87 éves Vitéz Váry 
József meghívásának tett 
eleget 2011. július 7-én Várfi  
András polgármester.

Vitéz Váry József beszélt 
életéről, élményekkel teli gyo-
mai gyermekkoráról, termé-
szetszeretetéről, valamint a 
vadászathoz fűződő kapcsola-
táról. Várfi  Andrással történő 
beszélgetése során többször 
hangsúlyozta, hogy mennyire 
örül, hogy a gyomai idősek 
otthonának adományozott 
összegből fel tudják újítani 
az intézmény Mirhóháti úti 
épületét.

Charlie: meghalt a rockzene!
Charlie szerint ma már 

bárki színpadra léphet, 
pedig még egy akkordot 
sem tud lefogni. A rekedt 
hangú énekes hiányolja az 
igazi zenei tudást is a mai 
bandákból, de David Guetta 
is megkapta a magáét. A 
zenésszel a gyomaendrődi 
Partnerock Fesztiválon be-
szélgettünk.
- Meghalt a rockzene – ezzel 
a szokatlan felütéssel indí-
totta a beszélgetést Charlie.
- Ezt miből gondolod?
- Nincs már olyan, hogy 
rockzene. A rockzene egy-
fajta lázadást jelentett a mi 
időnkben. Ma már nincs 
„revolution”, nincs izzadt-
ság, nincs trottyosság. Somló 
Tamással elég sokat járunk a 
Gödörbe meghallgatni egy-
egy friss bandát. Tudod, mi 
van apukám? A fi atalok 80%-a 
a klub előtt trécsel, és csak 
150-200 ember kíváncsi az 
együttesre és ez mindig így 
van. Vagy egy másik példa. A 
napokban voltam Whitesnake 
koncerten, csak 2000 ember 
jött össze a legendás bandára. 
Ráadásul zömében Erdélyből, 
Kárpátaljáról, Vajdaságból 
érkeztek a rockerek. Persze, 
egy David Guetta koncert tí-
zezreket vonz, pedig a pali-
nak semmi köze a zenéhez...
- Most jól megsértünk 

egy csomó embert, de én 
is így gondolom. Mi a 
helyzet a magyarokkal?
- Nem sokkal jobb a helyzet. 
Dilettánsok tucatjai állnak 
színpadra, milliókat keres-
nek egy-egy fellépéssel, pedig 
még két akkordot sem tudnak 
lefogni a gitáron. De a „nagy 
öregekről” sincs túl jó véle-
ményem, haknikkal járják az 
országot, zeneiség semmi. A 
hetvenes években szóba sem 
jöhetett, hogy a beatzenészek 
együtt lépjenek fel a táncze-
nészekkel. A közönségünk 
meg is lincselte volna őket.
- De te nem tartod ma-
gad rockzenésznek, igaz?
- Így van. Amit én képvise-
lek az „Charlie-stílus”. Nem 
tudok másról, aki ennyi stí-
lust - jazz, soul, funky, rock, 
blues – ötvözne a zenéjében.
- Mit lehetne tenni a ze-
nei élet felhígulása ellen?
- Korábban az ORI meg 

az OSZK (Országos Ren-
dező Iroda és Országos 
Szórakoztatózenei Központ 
– szerk.) adta ki a működési 
engedélyeket. Most is létre 
lehetne hozni egy hasonló in-
tézményt, ahol szakemberek 
dönthetnék el, hogy megvan-e 
a szükséges zenei alapkép-
zettsége valakinek. Félre ne 
érts, nem sírom vissza a régi 
időket! Ha valakit nagyon nem 
szeretett az elmúlt rendszer 
az éppen én voltam. Útleve-
let is csak azért adtak, hátha 
megdöglök odakint. Nem si-
került nekik, még mindig itt 
vagyok.
- Megbecsülnek?
- Külföldön megbecsültek.
- És itthon?
- ...
- Váltsunk. A nyáron 
hány koncertet adtok?
- 15 koncertünk van, volt le-
szervezve, szerintem ez éppen 
elég, így 64 évesen.

Részegen ült autóba, ugrott  a jogsi
Ittas vezetésen kaptak 

egy férfi t Gyomaendrődnél 
július közepén, a sofőrnek 
ugrott a jogosítványa is.

Gyomaendrőd külte-
rületén közlekedett egy 

kistehergépkocsi, amely-
nek vezetőjét igazoltatták a 
rendőrök. A férfi val szemben 
alkoholszondát alkalmaztak, 
ami pozitív értéket produkált, 
ezért további mintavételre ál-

lították elő a sofőrt. Az ügye-
letes orvos a férfi  közepes 
ittasságát állapította meg, vele 
szemben eljárás indult és a 
vezetői engedélyét is elvették 
– közölte a rendőrség.

Gönczfalvi Balázs 
magabiztosan lett  aranyérmes

A Gyomaendrődi Úszó SE 
versenyzői augusztus elején 
a gyulai FUNRE országos 
úszóversenyen álltak rajtkőre. 
A versenyre azok az úszó-
szakosztályok nevezhettek, 
amelyek nem rendelkeznek 
fedett 50 m-es medencével.
Vaszkán Gábor elmondta, hogy 
monstre mezőny gyűlt össze, 
több mint 500 úszó nevezett a 
versenyre. Mint a szakosztály 
vezetőedzőjétel megtudtuk, 
remekeltek a gyomaendrődi 
úszók, Várkonyi Sarolta 50 
m-es gyors- és mellúszásban 
is bronzérmet szerzett, míg 
Gönczfalvi Balázs a 100 m-es 
mellúszás fi náléjában először 
csapott a célba.

A szakember Gönczfalvi 
sikerével kapcsolatban 
kiemelte, hogy a 15 éves 
megyei diákolimpiai bajnok 

négy másodperccel előzte meg 
a második helyen végző győri 
riválisát.
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Tótka Sándor világbajnok!
A július 31-én rendezett 

fi nálék során három 
alkalommal is vízre szállt 
Tótka Sándor. A Körös 
Kajak SE versenyzője 
először a 200 m-es egyes 
során bizonyíthatott. A 
gyomaendrődi kajakos 
ezüstéremmel zárta a viadalt, a 
hazai Tom Liebscher nyakába 
akasztották az aranyérmet, 
míg a harmadik, a spanyol 
Garcia lett. Egyébként a tavalyi 
ifjúsági olimpián ugyanez a 
három fi atalember állhatott a 
dobogóra, csak akkor Tótka 
Sándor nyerte az aranyérmet, 
az egy évvel idősebb 
német kajakos előtt. Egy 
lélegzetvételnyi pauza után, 
már a második döntőben volt 
érdekelt az ifjúsági olimpiai 
bajnok. A párosok 200 m-es 
versenyében a győri Hérics 
Dáviddal ült egy hajóban, a 
sprintverseny után a magyar 
duó emelhette diadalittasan 
a lapátot a levegőbe. 
Világbajnok: Tótka, Hérics. 
Egyébként a gyomaendrődi 
kajakos elutazása előtt is azt 
jósolta, hogy ebben a számban 
látja a legnagyobb esélyt az 
aranyéremre. Ezzel még 
nem volt vége a vasárnapi 
döntőknek. Kovács Gábor 
tanítványa a délutáni 500 
m-es fi náléban is érdekelt 
volt. A gyomaendrődi sportoló 
itt is bizonyította, hogy 
remek formában van, ismét 
sikerült a dobogóra állnia, 
bronzérmet szerzett. Ezzel 
teljessé vált az éremkollekció 
a kajakos számára, az ifjúsági 
világbajnokságon mindegyik 
medálból sikerült begyűjtenie 
egyet-egyet. A krónikához 
hozzátartozik, hogy a 17 
éves kajakosnak öt futamban 
kellett rajthoz állnia, a három 
döntőt megelőzte még két 
középfutam is. A sikeres 
szerepléssel nyilvánvalóvá 
vált, hogy a tavalyi ifjúsági 
olimpiai bajnoki cím után 

Tótka Sándor továbbra 
is a világelitbe tartozik 
korosztályában.
- Elutazásod előtt azt 
mondtad, hogy három érmet 
szeretnél szerezni a vb-n, 
ráadásul azt is megjósoltad, 
hogy a kajak párosban 
látod a legnagyobb esélyt 
az aranyéremre. Minden a 
tervek szerint alakult?
- Először a 200 egyes 
döntő volt, ahol ezüstérmet 
szereztem. Éreztem, hogy 
van még bennem tartalék, 
a második hely után még 
jobban „felszívtam” magam, 
és 200 párosban sikerült is az 
aranyérem. Az 500 egyesre 
már nehéz volt regenerálódni, 
hiszen vasárnap öt futamban 
kellett hajóba ülni, szépen 
csillog a bronz is, de pihenten, 
ennél jobb teljesítményre is 
képes vagyok ezen a távon.
- Úgy tudom, hogy a 
német szervezők mindent 
megtettek azért, hogy némi 
„hátszelet” nyújtsanak a 
hazai Tom Liebschernek.
- Mi mentük a két legjobb 
időt 200 egyesben, ám a 
szervezők nem egymás mellé 
tettek bennünket, én a 3-as 
pályára kerültem, őt pedig a 
jóval kedvezőbb 6-osra rakták.
- Milyen volt a pálya, 

információm szerint, nem éppen 
a legideálisabb körülmények 
között versenyeztetek?
- Az egész verseny alatt 
oldalszél volt a pályán. 
Nagyon hideg volt, sűrűn esett 
az eső, szóval az időjárással is 
alaposan meg kellett küzdeni.
- Hérics Dáviddal a 200m-
es párosban világbajnoki 
címet szereztél, ráadásul 
egy hajóhosszal nyertétek a 
viadalt. Ilyen rövid távon, ez 
igazán ritkaságnak számít.
- Nagyon jól sikerült a 
verseny, tudtam, hogy 
jól megy majd a hajónk. 
Gondoltam, hogy Dávid lesz 
a kulcsfi gura a párosban, ő 
pihentebben ülhetett a hajóba.
- Akkor adódik a kérdés, 
van most egy kis pihenő?
- Nem sok, augusztus 
elejétől már a szegedi 
edzőtáborban készülök a 
felnőtt világbajnokságra.
- A vb-n mire látsz esélyt?
- Hüttner Csaba (a szövetség 
utánpótlás-kapitánya – a 
szerk.) azt mondta, hogy 
túlzottan nagy álmokat ne 
kergessünk. Véleményem 
szerint, ha már a döntőbe 
tudnánk kerülni, az is jó 
teljesítménynek számítana.

Bogárinvázió a városban
2009 után ismét vissza-

tért szokásos helyszínére 
(tavaly Füzesgyarmaton 
rendezték az eseményt) a 
Nemzetközi Bogártalákozó. 
A gyomaendrődi fesztiválra 
több mint 200 autó érke-
zett Európa összes szegle-
téből.

1997-ben, még 15 autó 
részvételével indult útjára 
Gyomaendrődön a Bogár-
találkozó. Ma már Európá-
ban is komoly rangot vívott 
ki magának az esemény, en-
nek megfelelően a 2011-es, 
tizenötödik fesztiválra Szlo-
vákiából, Erdélyből, Francia-
országból, Németországból, 
de még Angliából is érkezett 
jármű, nagyjából 230-an re-
gisztrálta. A Bogártalákozó 
kezdetben a Hármas-Körös 
partján volt elszállásolva, de 
már évek óta a Liget Fürdő  a 
„főhadiszállás”. Kardos Fe-
renc  elmondta, hogy még 
ő sem számolt, ilyen sok 
jelentkezővel, hiszen a mai 
üzemanyagárak mellett min-
denki meggondolja, mire is 
költi a pénzét. A főszervező 
kiemelte azt az összefogást, 
ahogy a lakosság, a városve-
zetés a fesztivál mellé állt, de 
a székelyudvarhelyi Volks-
wagen Boxer Klub segítségét 
is hangsúlyozta. 

Persze, azért az elmúlt 
évek alatt értek negatív él-
mények is. Különböző fóru-
mokon többen azzal vádoltak, 
hogy nyerészkedni akarok a 
fesztiválon. Nekik üzenem, 
hogy szervezzenek meg egy 
ilyen méretű eseményt, és 

majd utána kritizáljanak. 
Az ellendrukkereknek fogal-
muk sincs, milyen kiadások-
kal jár egy ilyen háromnapos 
rendezvény. Ez nem olyan, 
mint egy rántotta, hogy öt 
perc alatt kész van. Ha be-
fejeződik egy fesztivál, azon 
nyomban neki lehet állni a 
következő megszervezésé-
nek – jegyezte meg Kardos 
Ferenc. Hatszor már elnyertük 
az „Év Bogártalákozója” díjat, 
tavaly azért nem osztotta ki 
a Magyaroszági Bogarasok 
Klubja az elismerést, mert 
csalással vádoltak bennünket. 
Ez nonszensz, jóval több mint 
ezer szavazatot kaptunk, míg 
a második helyezett 2-300-
at. Innen üzenem az elnök 
úrnak, hogy jó lenne, ha egy-
szer megnézné a helyszínen, 
milyen is a mi fesztiválunk 
– tette hozzá másik sérelmét 
a főszervező.

Az előbb felsoroltak elle-
nére úgy látja Kardos Ferenc, 
hogy egyre többen ismerik 
és elismerik munkáját. Szinte 
minden egyes vendéget név 
szerint szólít meg, miközben 
egy-egy kérdéssel teszteli 

is a fesztivál minőségét, a 
körülményeket. Miközben 
végigkalauzolja szerkesztősé-
günket a helyszínen, rengeteg 
exkluzív autót is megmutat. 
Így találkoztunk egy 1942-es 
Volkswagennel, a négyajtós 
kabrió igazi különlegességnek 
számít, főleg ha hozzátesszük, 
hogy „lábon”, azaz önerővel 
érkezett Németországból, de 
ugyanilyen ritkaságnak számít 
egy 2003-as jármű, amiben 
már injektor is van. 

A felcsúti akadémián köthet ki a 
gyomaendrődi focista

A Gyomaendrődi Gyer-
meklabdarúgó Egyesület ál-
tal elnyert 37 millió forintos 
uniós támogatás részleteiről 
számolt be szerkesztősé-
günknek Kéri Roland.
- A 2009-ben alakult 
egyesületünk először három, 
ma már négy korosztály (U7, 
U9, U11, U14) labdarúgóinak 
útját egyengeti. Mintegy 
hatvan gyerek jár jelenleg 
hozzánk – mondta Kéri 
Roland, a Gyomaendrődi 
Gyermeklabdarúgó Egyesület 
elnöke.
- Minden korosztályt heti 
három edzéssel készítünk 
fel kollégáimmal, Toldi 
Balázzsal, Pántya Sándorral, 
valamint nemrég csatlakozott 
hozzánk Farkasinszki László 
is. A NUSI-NUPI program 
keretében veszünk részt a 
bajnokságban, a különböző 
tornák keretében pedig 
már az ország távolabbi 
részére is eljutottunk 
csapatainkkal – tette hozzá a 
projektmenedzseri feladatokat 
is ellátó testnevelő tanár.
Az uniós támogatás elnyerését 
követően már be is indult a 
2012. augusztus 31-ig tartó 

projekt, a pályázat keretében 5 
nevelési-oktatási intézménnyel 
– a helyi Kis Bálint Általános 
Iskolával, a Kis Bálint 
Általános Iskola és Óvoda 
Százszorszép Óvodájával, 
a Margaréta Óvodával, 
a Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskolával, 
valamint a kondorosi Petőfi  
István Általános Iskolával 
- kötött együttműködési 
megállapodást az egyesület. 
A projekt (TÁMOP-3.2.11/10-
1-2010-0221) alapvető célja 
nem csak a labdarúgáshoz 

kapcsolódik, különböző 
foglalkoztatási formákban 
(heti szakkörök, versenyek, 
tehetséggondozás, 
fejlesztő foglalkozások, 
témahetek) zajlik a nebulók 
felkészítése.
Kéri Roland azt is elárulta, 
hogy úgy tűnik, jó úton 
járnak az utánpótláskorú 
labdarúgók felkészítésében. 
Egyik tanítványuk a felcsúti 
Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémián folytathatja 
pályafutását ősztől.

Pánik a frankhiteleseknél
Soha nem gondolt ma-

gasságokban jár(t) a svájci 
frank. A fi zetőeszköz ár-
folyama átlépte a 250 fo-
rintos küszöböt is. Egyre 
nagyobb gondban vannak 
a devizahitelesek, korábbi 
törlesztőrészletük sokszoro-
sát fi zetik. Kovács László, 
a Banki és Végrehajtási 
Károsultak Információs 
Irodájának ügyvezetője 
úgy véli, hogy a pénzinté-
zetek is gyakorolhatnának 
gesztust, mondjuk kamat-
csökkentéssel.

A svájci frank eszeveszett 
száguldása miatt egyre 
nagyobb a bizonytalanság 
a devizahitelesek körében. 
Egyre többen teszik fel a 
kérdést, hogy érdemes-e 
élniük az árfolyam-rögzítés 
igénylésével - mondta Kovács 
László.
- Azt, hogy ki vegye igénybe 
az árfolyam-rögzítés 
lehetőségét, minden esetben 
a család egyéni élethelyzete 

kell, hogy meghatározza. 
Mindenképpen azt kell 
mérlegelnie a családnak a 
döntés meghozatala előtt, 
hogy milyen élethelyzetben 
lesz a rögzítés lejárta után. 
Alapvetően nem támogatom 
a rögzítés igénybe vételét, 
de ott, ahol várhatóan 
jelentős jövedelem-bővülés 
következik be a családon 
belül, ott mindenképpen 
működőképes lehet. Ha 
biztosan lesz munkahely, 
vagy a most még tanuló 
gyerekek munkába állása 
bekövetkezhet, esetleg más 
pozitív anyagi változás előre 
vetíthető, akkor éljenek ezzel 
a lehetőséggel - tanácsolja a 
szakember. Ellenkező esetben, 
ha a mostani törlesztőrészlet 
csak ezzel az árfolyam-
rögzítéssel fi zethető, akkor 
a rögzítés lejártakor plusz 
még egy hitel fi zetése, 
már nem fog beleférni a 
családi költségvetésbe. 
Ebben az esetben a bukás 

elkerülhetetlen, és valóban 
csak elodáztuk a probléma 
kezelését - tette hozzá.
- Várjuk a további 
kormányzati intézkedéseket. 
Elsősorban a kedvezményes 
hitel lehetőségében látok 
fantáziát, ahol a nagyobb 
lakás kisebbre cseréléséhez 
nyújtanak segítséget, illetve 
az eszközkezelő minél 
előbbi bevezetése jelenthet 
megoldást. A Bankszövetség 
elnöke azt nyilatkozta, 
hogy a mostani magasabb 
árfolyam nem okoz gondot 
a devizahiteleseknek. Ez 
a kijelentés jól tükrözi a 
pénzintézetek álláspontját. 
Itt lenne az ideje, hogy a 
pénzintézetek megtegyék 
a maguk gesztusait, és 
a kockázat egy részét 
átvállalják, legalább fél-, 
vagy egy százalékos 
kamatcsökkentéssel - javasolja 
Kovács László.
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A városban edzőtáborozott  az Előre
Gyomaendrődön edzőtá-

borozott öt napon keresztül 
a Békéscsabai Előre NKSE. 
A lila-fehérek izzasztó hetet 
tudhattak maguk mögött, 
de Bohus Bea szerint a baj-
nokság sem lesz sétagalopp 
számukra.

- Főleg a fi zikai erőnlét 
fejlesztésére fektettük a hang-
súlyt. Futottunk a sportpá-
lyán, a gáton és a konditermet 
sem hanyagoltuk az ötnapos 
edzőtáborozás során - kezdte 
az összegzést Bohus Bea. Az 
Előre NKSE vezetőedzője 
hozzátette, hogy természe-
tesen a labdás gyakorlatok 
sem maradhattak ki, hiszen 
sorra játsszák az edzőmeccse-
ket, így a különböző taktikai 
variációk is előtérbe kerültek 
a gyomendrődi sportcsarnok-
ban.

- Nagyon nehéz szezonra 
számítok, szerintem már az 
5-8.-ba kerülés is jó ered-
ménynek számítana. Főleg 
annak tükrében, hogy a 
költségvetésünk jelentősen 
csökkent, ráadásul a 18-as 
keretünkben serdülő- és ifjú-
sági korú játékosok is vannak 

- latolgatta a bajnokság előrés 
esélyeit a szakember. Az 
egykori válogatott játékos 
szerint továbbra is a Győr 
fogja uralni a mezőnyt, de 
mint mondta, egyre jobban 
felzárkózik a Debrecen és az 
FTC is a Rába-partiakhoz, 
valamint biztosra veszi, hogy 
egy-két meglepetéscsapat is 
feltűnik a mezőnyben.

Bohus Bea elmondta, hogy 
nem lesz egyszerű dolga a 
csapatépítésnél, hiszen a hár-
mas védőposzton bevethető 

játékosok mindegyike eliga-
zolt Békéscsabáról.

- Valószínűleg egy régi-új 
modellt kell alkalmaznunk 
a csapatnál, látva a többi 
együttes lehetőségeit. Egy 
Magyarországon meghatá-
rozó utánpótlás-bázist kell 
létrehoznunk, belőlük kell 
kinevelnünk azokat a tehetsé-
geket, akik - kiegészítve pár 
nagyon jó kézilabdázóval - a 
jövőt jelenthetik az Előrének 
- vázolta a terveket a korábbi 
klasszis játékos.

Aranykalászos gazda – besegít az internet
A munkaerőpiacon 

használható tudás átadá-
sa érdekében összefogott 
hat kelet-magyarországi, 
a Vidékfejlesztési Minisz-
tériumhoz (VM) tartozó 
agrárszakképző intézmény. 
A fejlesztéshez szükséges 
373 millió forintos uni-
ós támogatás eddig elért 
eredményeiről tartottak 
július 5-én konferenciát a 
Bethlen Gábor Szakképző 
Iskolában.

Fekécs László elmondta, 
hogy hamarosan befejeződik 
az a nagyszabású projekt, ami 
még 2009-ben indulhatott 
útjára a VM által működtetett 
hat kelet-magyarországi 
szakképző intézményben 
(Jánoshalma, Gyöngyös, 
Gyomaendrőd, Szentes, 
Kétegyháza, Pétervására). 
Az iskolák pedagógusai több 
munkacsoportot hoztak létre, 
ők közoktatási szakértők 
segítségével valósítják meg 
az uniós program céljait, így 
egyebek mellett közösen 
alakították ki a felvételi 
eljárás rendjét, egységesítették 

a felnőttképzést, de egyre 
nagyobb hangsúlyt kap az 
e-learning is – tette hozzá 
a projektvezető. Utóbbival 
kapcsolatban megtudtuk, 
hogy az „aranykalászos 
gazda” képzés alapjait az 
interneten is elsajátíthatják 
a közeljövőben az érdeklődők, 
természetesen a vizsga már 
szakmai bizottság előtt 
zajlik.
A konferencián Dr. Pataki 
Mihály kijelentette: 

ne kerteljünk, kevés a 
szakmunkás! A Szolnoki 
Tisza-parti Gimnázium 
igazgatója szerint Európában 
is hasonló trend alakult ki, 
mint Magyarországon. A 
közoktatási szakértő - aki 
az Európai Unió Oktatási 
Szövetségének is tagja - 
hozzátette, hogy a projekt 
olyan lényeges elemeket 
tartalmaz, ami az unió 
Lisszaboni stratégiájában is 
hangsúlyos szerepet kap.

Gyomaendrődön a Kállai hagyaték
Kállai Ferencné Gyoma-

endrőd önkormányzati fenn-
tartású muzeális intézményé-
nek, az Endrődi Tájház és 
Helytörténeti Gyűjteménynek 
adományozta férje, a nemzet 
színészének Kállai Ferencnek 
a csaknem nyolcszáz tételből 
álló művészi hagyatékát. A 
muzeális intézmény szakem-
berei nyilvántartásba vették az 
értékes tárgy- és dokumentum 
gyűjteményt. Az így műtárgyi 
védettséget kapó egyedülálló 
Kállai hagyaték remélhetőleg 
hamarosan bemutatásra ke-

rülhet egy Kállai Emlékszoba 
kialakításával. Az emlékszoba 
megvalósítását a gyomai vá-
rosrészen kellene megoldani, 
de egyelőre még folyik a meg-
felelő helyszín kiválasztása. 
A hagyaték legszebb darabjait 
bemutató időszaki kiállítást 
ez év októberében tervezik 
megvalósítani a múzeum 
szakemberei, ahol megis-
merkedhetnek az érdeklődők 
városunk jeles szülöttjének 
élettörténetét megjelenítő 
tárgyakkal, dokumentu-
mokkal.
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Skylotec – sikertörténet a városban
Öt évvel ezelõtt a néme-

tországi székhelyű Skylotec 
cég úgy döntött, hogy koráb-
bi üzleti kapcsolatait kama-
toztatva Gyomaendrődön 
hoz létre egy leányvállala-
tot. A biztonságtechnikai 
felszereléseket, hevedereket 
gyártó cég kezdetben 40 
fővel kezdte meg a munkát, 
ma már 120 embert foglal-
koztat. Mint megtudtuk, a 
gazdasági válság hatását tu-
datos marketingstratégiával 
hidalták át sikeresen.
- Olyan termékeket gyártunk, 
amelyekre óriási szükség 
van a piacon, ráadásul egy 
olyan területről beszélünk, 
ahol fokozatosan növekszik 
a kereslet – magyarázta 
érdeklődésünkre Dr. Kai 
Rinklake. A cég német tu-
lajdonosa kiemelte, hogy 
a világszerte elismert ter-
mékeiket minőségbiztosítás 
szempontjából a legszigorúbb 
követelményeknek vetik alá, 
mint mondja, emberéletek 
múlnak rajtuk, itt nincs 
helye a pontatlanságnak! 
A szakember ezzel kapcso-
latban elárulja: üzleti stra-
tégiánk egyik legfontosabb 
pontja az előbb említett 

minőségbiztosítás, a másik 
pedig az, hogy a konkuren-
ciánál jóval nagyobb men-
nyiséget tudunk produkálni. 
Ehhez elengedhetetlen az a 
gyomaendrődi gyártósor, ami 
a közelmúltban egy jelentős 
technológiai fejlesztésen ment 
keresztül. Azt már Hornok 
Bélától tudjuk meg, hogy a 
cég tovább folytatja expanziós 
politikáját. A Skylotec Hunga-
ry Kft. ügyvezetője elmondta, 
hogy a nyáron ünnepelték 5. 
születésnapjukat a társaság 
gyomaendrődi telephelyén. 
- Egy egész napos rendez-
vény keretén belül meghívtuk 
a cég dolgozóit egy ebédre 
és különböző programokkal 

erősítettük a csapategységet, 
valamint szakmai bemutatóval 
egybekötött termékpróbára 
is sor került. Itt, minden 
egyes dolgozónk kipróbál-
hatta azokat a felszereléseket, 
amit gyártunk, a tetőszint 
magasságában, vagyis éles-
ben - tette hozzá. Úgy tűnik, 
hogy továbbra sincs megállás 
a Skylotec-nél. A cég több 
komoly beruházást szeretne 
megvalósítani a közeljövőben 
- tudtuk meg Vodova Jánostól. 
Az igazgató kiemelte, hogy 
kibővítik az üzemcsarnokot, 
ezzel párhuzamosan legalább 
25 új munkahelyet tud léte-
síteni a cég.

Szomorú szombat - balesetek településünkön
Augusztus 6-án két bale-

set is történt a településen, a 
szerencsétlenségeknek több 
sérültje volt.

Súlyos sérüléssel járó bale-
set történt Gyomaendrőd kül-
területén. Egy férfi  pótkocsis 
traktorjával a Hármas–Körös 
töltésén a 4232-es út felől a 
körösladányi út felé tartott, 
amikor a lejtős töltéslejárón 

felborult. A balesetben a 
jármű vezetője könnyebben, 
míg utasa súlyosan megsérült. 
Még ugyanazon a napon 
letért az útról és az út mel-
letti árok falának ütközött 
egy autós. A nő Szarvas felől 
Gyomaendrőd irányába tar-
tott, amikor elmondása szerint 
egy őz ugrott kocsija elé. El 
akarta kerülni az ütközést, 

hirtelen balra kormányozta 
a kocsit, de ekkor elvesztette 
uralmát a járműve felett. Le-
ment az útról, és az út bal 
széle melletti árok falának 
ütközött. A balesetben hár-
man sérültek meg, de szer-
encsére egyik sérült állapota 
sem súlyos.



7

Vége a csatározásnak Pákó és Uhrin 
Benedek között !

Második alkalommal ren-
dezték meg Gyomaendrődön 
a Pünkösdi Bográcsos Étel-
főző Fesztivált. Az esemé-
nyen történelmi pillanatnak 
is szemtanúi lehettünk, 
Fekete Pákó és Uhrin Be-
nedek békejobbot nyújtott 
egymásnak.

Több mint félszáz nevezője 
akadt a gyomaendrődi 
fesztiválnak. Többen 2-3 fajta 
ételt is főztek a bográcsukban, 
így tett Bótos Zsolt is. A 
helyi vállalkozó kakas- és 
csülökpörkölttel várta a 
vendégeket. Az alkalmi 
szakács elárulta, hogy az 
egyik barátja is besegített 
neki, ő halászlével csalogatta 
az embereket. - Több mint 
száz ember evett a főztünkből, 
nagyon rossz nem lehetett, 
mert délután négyre egy 
falat sem maradt már - tette 
hozzá. A főzéssel kívül más 

látnivaló is akadt a programok 
során, színpadra lépett Fekete 
Pákó is, a „didikirály” 
főleg a fi ataloknak szerzett 
örömöt, őket még maga 
mellé is hívta, így jó 30-
an tolongtak egyszerre a 
deszkákon. Történelmi 
pillanatnak is szemtanúi 
lehettünk az eseményen. Mint 
ismeretes Fekete Pákó ésUhrin 

Benedek kapcsolata közel 
sem volt felhőtlen ezidáig. 
A két haknikirály „kígyót-
békát” kiabált egymásra az 
utóbbi években, de úgy tűnik, 
hogy most már szent a béke. 
Egy kézfogással vetettek 
véget a csatározásnak, 
sőt a Gyomaendrődön élő 
„Mester” még egy CD-t is 
adott kollégájának.

Meglepő: Víziszörnyek a Dunán!
Májusban érkezett meg a 

Gyomaendrődi Víziszörnyek 
sárkányhajója. Az azóta 
eltelt időszak igazán moz-
galmasnak nevezhető: el-
kezdődött a szezon, így több 
verseny van a hátuk mögött, 
ráadásul az uniós elnökséget 
búcsúztató Duna Party-n is 
hajóba pattantak.

A Gyomaendrődi 
Víziszörnyek hazai pályán 
kezdték meg a szezont, 
később a város gimnáziumi 
csapata Szegeden 
ült sárkányhajóba. A június 
is a lapátolás jegyében telt 
el, előbb a II. Szolnoki 
Hídjátékok keretén belül 
megrendezett versenyt 
nyerték meg, majd a csongrádi 
Pünkösdi Sárkány Fesztiválon 
egy ezüstérmet gyűjtöttek 

be. A későbbi szereplések 
során sem maradtak érem 
nélkül a Gyomaendrődi 
Víziszörnyek. Az ország 
30 sárkányhajós csapata is 
meghívást kapott a magyar 

uniós elnökséget lezáró Duna 
Party-ra, ahol a harmadik 
helyen végeztek a sportolók. 
A verseny résztvevői a díjakat 
az olimpiai bajnok Vajda 
Attilától vehették át.

Átadták az Inkubátorházat
Átadták a Gyomaendrődi 

Ipari Park legújabb létesít-
ményét az Inkubátorházat. 
A beruházás 265 millió fo-
rintos költségét fele rész-
ben támogatásból nyerte 
el a város.

Egy 1600 m² alapterületű 
csarnoképületet és egy 300 
m²-es iroda-szociális jellegű 
helyiségcsoportokat tartalma-

zó épület került átadásra. Várfi  
András az előző képviselő-
testület munkáját dicsérte. 
A polgármester szerint 
bölcs döntés született akkor, 
amikor az Inkubátorház 
felépítése mellett tették 
le a voksukat. Egyben 
reményét fejezte ki, hogy 
hamarosan benépesül az új 
létesítmény.

Az első lakója már meg is 
van az Inkubátorháznak, a 
helyszínen a Scarpe Lourdes 
Bt. ügyvezetője, Bajzák Antal 
írta alá a bérleti szerződést. A 
cég egy mézfeldolgozó üze-
met nyitott. Az átadási ün-
nepségen a Nemzetgazdasági 
Minisztérium főosztályveze-
tője is jelen volt, Henter Ágnes 
kiemelte, hogy a kormány el-
kötelezett a gazdaságfejlesztés 
és a munkahelyteremtés mel-
lett. – Ezért is örülök annak, 
hogy Magyarország, ezen a 
viszonylag elmaradott térsé-
gében is lehetőség nyílt egy 
ilyen beruházásra – tette hoz-
zá. Erdős Norbert kormány-
megbízott, arra hívta fel a 
döntéshozók fi gyelmét, hogy 
lehetőleg minél több kezdő, 
fi atal vállalkozás kapjon le-
hetőséget az Inkubátorházba 
való beköltözéshez.

Hivatalosan is tekerhetnek
Már hónapok óta hasz-

nálhatják a gyomaendrődi 
biciklisek azt az új kerék-
párutat, amit hivatalosan 
június végén adtak át.

Még 2009-ben született 
döntés arról, hogy mintegy 150 
millió forintból megújulhat 
egy már meglévő kerékpárút, 
illetve a 46-os számú főút 
mellett egy új kerékpárút 
létesülhet Gyomaendrődön. 
A szakaszokat már korábban 
birtokba vehették a helyiek, a 
hivatalos átadóra június végén 
került sor. Várfi  András, 
Gyomaendrőd polgármestere 
az eseményen elmondta: 
úgy gondolom, hogy a 
kerékpárosok számára a 
beruházás megteremtette a 
biztonságosabb közlekedés 
feltételét, egyúttal 

könnyebben juthatnak 
el a közintézményekbe, 
munkahelyeikre. 

A gépjárműforgalom számára 
pedig könnyebbé vált a 
közlekedés a városban.

Siroki ötödik lett  az 
ifj úsági Európa-bajnokságon

Siroki Ibolya az ötödik 
helyen végzett a Máltán 
megrendezett ifjúsági 
Európa-bajnokságon. A 
Gyomaendrődi Judo Klub 
sportolója a 70 kg-os súly-
csoportban lépett tatami-
ra.
- Sajnos az utolsó mérkőzésen 
nem szerettek volna segí-
teni a bírók, így igazából 
ellenük is küzdenie kellett 
versenyzőmnek. Egész 
nap nagyon összeszedetten 
versenyzett és jó formában 
volt, amit mutat, hogy nagyon 

komoly ellenfeleket sikerült 
megelőznie. Kis érdekesség: 
az európai rangsor első 
nyolc helyezettje közül 
mindössze 3 tudott eljutni a 
negyeddöntőig. Nem maradt 
bennem hiányérzet a verseny 
után és nagyon büszke vagyok 
versenyzőmre, aki hihetelen 
alázattal készül versenyről 
versenyre. Most egy hét pihenő 
vár Ibolyára, majd elkezdjük 
a felkészülést az augusztusi 
ifjúsági világbajnokságra és 
a hátralévő két korosztály 
(U23 és felnőtt I. osztály) 

országos bajnokságaira - 
mondta Varga István, Siroki 
Ibolya edzője.
- Fantasztikus félévet 
zárt Csinci, hiszen a két 
magyar bajnoki címre és a 
diákolimpiai aranyéremre az 
Európa-bajnokságon elért 5. 
helyével feltette a koronát. Az 
Eb-n elért 5. hely fantasztikus 
eredmény - tette hozzá a 
tréner. Varga elmondta azt 
is, hogy borzasztó erős volt a 
kontinenstorna, a 14 magyar 
induló csak egy bronzérmet 
tudott szerezni.

Becsődölt a hentesüzem
A Szegedi Ítélőtábla 6 év 

börtönre ítélte azt a férfi t, 
aki egy gyomaendrődi cég 
nevében több tízmilliós kárt 
okozott más vállalkozások-
nak. A csabacsűdi férfi  csa-
lás és sikkasztás bűntette 
miatt állt a másodfokon 
eljáró bíróság elé.

A másodrendű vádlott 
a cég megalakulásától 
kezdődően a felszámolás 
elrendeléséig ügyvezetője 
volt a 2003. áprilisában 
alapított gyomaendrődi 
székhelyű NIKA-Hús Bt.-
nek. Ennek a cégnek a 
képviseletét a másod rendű 
vádlott látta el a tárgyalások 
és üzletkötések során, míg 
az aláírási és adminisztratív 
feladatokat elsődlegesen az 
elsőrendű vádlott végezte. A 
NIKA-Hús Bt. 2004-től 
két szlovákiai társasággal 
állt kapcsolatban, és velük 
szemben 2005 tavaszára 
több mint 295 millió forint 
összegű tartozást halmozott 
fel, amit az elsőrendű 
vádlott a Bt. tulajdonában 
lévő ingatlanokkal, 
valamint az itt található 
húsüzemi technológiai 
berendezések értékesítésével 
kívánt törleszteni. Ennek 
megfelelően az ingatlanokat 

és a berendezéseket el is adta 
a szlovák cégeknek, és az 
adásvételi szerződésben azt 
nyilatkozta, hogy valamennyi 
berendezési és felszerelési 
tárgy az ő tulajdonát 
képezi, azok per-, teher és 
igénymentesek. Ugyanakkor 
ezek a gépek a Secoser Kft. 
tulajdonában voltak, amely 
cégnek a vádlott 17,7 millió 
forint kárt okozott ezzel. 
Ez a kár később további 
berendezések lefoglalásával 
megtérült - olvasható a Békés 
Megyei Bíróság korábbi 
ítéletében.
A NIKA-Hús Bt. 2004-től állt 
üzleti kapcsolatban a Fejes és 
Társa Kft.-vel. Az I. rendű 
vádlott szóban megállapodott 
a Fejes és Társa Kft.-vel, hogy 
eseti megrendelés alapján 
tőkehúst vásárol tőlük, 
amelynek ellenértékét, a 
feldolgozást és értékesítést 
követően - mintegy 30 napos 
fi zetési határidővel - egyenlíti 
ki. Az üzleti kapcsolat 
idején azonban az összesen 
60,5 millió forint értékben 
leszállított hús vételárából 54,3 
millió forintot egyáltalán nem 
fi zetett ki a NIKA-Hús Bt., 
mert fi zetésképtelensége miatt 
arra nem is volt lehetősége. Ez 
kár nem térült meg - közölte az 

első fokon eljáró bíróság.
Az elsőrendű vádlott 
2005. augusztusában autó-
kozmetikai cég beindítását 
határozta el. Ennek érdekében 
az akkor már az általa 
időközben alapított Titán-
Hús Kft. nevében kötött 
szerződést az Andor-Kvintett 
Kft.-vel építőipari kivitelezési 
munka elvégzésére úgy, 
hogy tudta, a megrendelés 
pénzügyi rendezésének nincs 
esélye, annak kifi zetése a 
megrendelés időpontjában 
nem is állt az vádlott 
szándékában, és a befejezett 
munkálatokat nem is fi zette 
ki. Így 7,8 millió forint kárt 
okozott a kivitelezőnek. A 
II. rendű vádlott azzal, 
hogy a NIKA-Hús Bt. 
ügyvezetőjeként a társaság 
2005-ben történt gazdasági 
folyamatairól nem vezetett 
teljes körű zárt, analitikus 
és főkönyvi, mennyiségi 
és értékbeli nyilvántartást, 
megsértette a számviteli 
törvény előírásait, egyben 
a NIKA-Hús BT. vagyoni 
helyzetének áttekintését 
és ellenőrzését jelentős 
mértékben megnehezítette 
– áll az első fokon eljáró 
bíróság ítéletében.
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FFELHÍVÁS 
 

Tisztelt Intézményvezetők és Szülők és Gyerekek! 
 
A Regionális Hulladékkezelő Kft. a környezetvédelmi feladatok 
maximális teljesítése érdekében az előző évhez hasonlóan idén is nagy 
hangsúlyt fektet az iskolai szelektív hulladékgyűjtés fontosságának 
propagálására és lebonyolítására.  
 
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Kft. ezúton is 
meghirdeti a 2011 évi őszi szelektívhulladék gyűjtő versenyét papír és 
műanyag hulladékokra vonatkozóan.  

Az akció ideje: 2011. szeptember 05-tól - 2011. október 31-ig. 
 
Részletekről érdeklődhetnek munkatársainktól a 66/386-094-es 
telefonszámon.  
 
Kérjük, kapcsolódjanak jelen programunkhoz, mellyel a gyerekek aktív 
részvételükkel hozzájárulhassanak a hulladékok minél nagyobb arányú 
hasznosításához.  
 
 

Regionális Hulladékkezelő Kft. 
munkatársai 
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HÍDKNAP Faipari Kft .
5500 Gyomaendrőd, Lévai út 21.

Telefon: 30/9531-355
Tel/fax: 66/386-694

Vállaljuk egyedi bútorok, nyílászárók
és egyéb faipari termékek gyártását.

www.hidknap.hu


