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Összesen 20 millió
A Szó-Beszéd áprilisi számában a Gyomaendrődi Önkéntes Tű

zoltó Egyesülettel kapcsolatban téves infornáció jelent meg. Az
egyesület az elmúlt esztendóoen 3 millió forint támogatást kaport.
A cikkben említett 20 millió forintot az egyesület a megalakulását
követőévekben -1998 végéig - kapta összesen az önkormányzattól.
A hiba miatt az érintettektó? elnézést kérek.

dr. Dávid Imre polgármester

Gyártó: Kambium Kft.

Forl;alma~~: ,
ENDRODI TUZEP
Gyomaendrőd,

II. ker. 465/1.

Rendelésfelvétel:
66/386-932

PARKETTA
" "VASAR!

Akácfából,
tölgyfából, kőrisből

és egyéb fákból!

AKÁc
I. oszt. 2500 Ft/m2

II. oszt. 2000 Ft/m2

III. oszt 1500 Ft/m2

TÖLGY ÉS KŐRIS
I. oszt. 3500 Ft/m2

1[. oszt. 3000 Ft/m2

[1[. oszt. 2500 Ft/m2

mogatása ugyanakkor 1994
óta alig a duplájára emelke
dett.

FÜGGETLEN VÁROSI LAP

.'

Vállalkozó óvónők
Bérbe adnak három óvódát

Több hónapos vita és elő

készítés után a képviselő

testület döntött az óvodák
.. átszervezése ügyében. A

képviselőket meggyőzték a
testületi anyagban felsorolt
adatok, mely szerint 1994
óta az önkormányzati tá
mogatás évró1-évre emel
kedve majdnem
négyszeresére nőtt. Ez az
összeg idén 34,7 millió fo
rint. Az óvodák állami tá-

Nem egy kóbor NATO
bomba vitte le a Gyomai Ka
tolikus Templom tornyát,
hanem május 3-án egy haj
dúnánási vállalkozás kezdett
hozzá - megbízás alapján - a
torony tetőszerkezetének

felújításához. A tető több he
lyen sérült volt már, s ennek
következtében a torony tar
tószerkezete, a fagerendák
egy része is elkorhadt. A fel
újítási munkák költségeire a
plébánia gyűjtést szervezett,
erró1 lapunk egyik korábbi
számában hírt adtunk.

Marad
a torony

A sajt, a túró és a bor ünnepe
A kóstolgatás lehetőségénekés talán a

remek, szinte nyári időnek is köszönhe
tően rég nem látott tömegeket vonzott az
április 30-án kezdődöttkét napos I. Gyo
maendrődi Nemzetközi Sajt- és Túró
fesztivál. A Szabadság téren 23 kiállító
kínálta tejtermékeit és a finomabbnál fi
nomabb borokat.

A kulináris élvezetek mellett ajó han
gulatról a Szabadság téri színpadon fel- -
lépő zenekarok és táncosok is
gondoskodtak.

A kiállítás megnyitó napján nem csak
a megye és a régió politikusai látogattak
Gyomaendrődre,hanem az újságírók és
a különböző tévétársaságok stábjai is
megjelentek, mondván ilyen még nem
volt Magyarországon ...

Sajtóvisszhangok a lap] 6. oldalán.



Rozmaring a kecske ajtban

Dété

tán lett, aki hatból öt sajt
fajtát ismert föl a sza
gáról.

A fesztiválra kilátogató
kényesebb orrú ínyencek
eközben a házilag fűszere

zett ritkaságok között vá
logathattak; a legnagyobb
tetszést a füstölt tehénsaj
tok aratták. A rendezvényt
a tejszívóverseny zárta, a

versenyzőknek egy kétlite-
res cumisüvegből kellett
minél hamarabb kiinniuk a
tejet.

A fesztiválon a mezőgazdaság

időszeru kérdéseiről gazdafóru
mot tartottak, szakmai fórumon
tekintették át a juh- és kecsketar
tás helyzetét, kilátásait. (r)

- A sajtszagolóverseny
különlegessége a három
éves erjesztett juhtúró
volt, amelyet - neve ellen
ére - a sajtok közötttarta
nak nyilván, csupán az ál
laga emlékéztet a túróra 
avatta be a Blikket a ver
seny rejtelmeibe Wolf
Tünde, a rendezvény
egyik szervezője.

A versenyen hatféle bü
dös sajtot kellett minden
versenyzőnek felismernie.
A győztes egy helybéli
fogtechnikus,. Dinya Zol-

ter Sajt Nagykereskedést. Több
különlegességet is bemutattak,
egyebek mellett a Baca nevű, hús
pástétommal göngyölt párolt füs
tölt sajtot és az olasz ricotta túrót.

A sütéshez, fózéshez ma már változatos sojifélék közül vá
laszthatunk fOTO: LEHOCZKY PÉTER

-GYOMAEJlJllÖO - Nemzetközi
sajtszagoló- és tejszívó
versenyt rendeztek a Bé
kés megyei kisvárosban.
Az indulóknak különösen
büdös sajtritkaságok kö
zött kellett különbséget
tenniük, valamint egy kétli
teres cumisüvegből minél
gyorsabban kiszívniuk a
tejet

Az első alkalommal meg~

rendezett gyomaendrődi

fesztiválon csak bekötött
szemmel szagolhatták a ver
senyzo1c a büdös sajtfajtákat.

gy helybéli fogtechnikus nyerte a versenyt

5ajIszagoló- és IejszívólesZliváU
rendellek Gvomaendrődön
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Gyomaendrőd: tejtermék kóstolásra, eladásra
Ha Magyarországon tíz embertől
azt kéJjük, nevezzen meg egy
sajtfajtát, hét bizonyosan a~
pmát említi. Pedig siité§hez.fj).

7.ésbez ma máJ: változatos sajtfé
léket kínálnak az üzletek. E
tejtennéket llépszerűmendőren
dezett a hét végén nemzetközi
sajt- és túrófesztivált Gyomaeod
rődön a Bethlen Alapítvány és a
helyi Tourinfonn Iroda.

A szakkiállításon egy sor tejfel
dolgozó kis- és nagyüzem kínálta
kóstolásra és eladásra a termékeit
A sárospataki Patay Tibor több,
mint tízféle kecskesajtot hozott
Gyomaendrődre.Ezek francia re
cept alapján, a magyarok szája íze
szerint, kevésbé fűszeresen ké
szülnek. A kakukkfüves, borsos,
fokhagymás, kapros, bazsaliko
mos és rozmaringos sajtok a kós
tolón szemlátomást sikert arattak.
A bakonysZegi Awassi Rt. Kun
szentmártoni Sajtiizeme százszá
zalékos zsírtartalmú juhtejból ál
lítja elő termékeit. Sajtjaikat első
sorban amerikai és libanoni
piacon értékesítik. A kiállítók so
rában a megyénkbéliek között kö
szönthettük a békéscsabai Pap Pé-

Gyomendrődön ma délelőtt

dr. Mucsi Imre, a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztéri
um helyettes államtitkára nyitja
meg a Szabadság téren az I.
Gyomaendrődi Nemzetközi
Sajt- és Túr6fesztivált. A városi
önkormányzat, a Gyomaendrődi

Bethlen Alapítvány és a helyi
Tourinform-iroda hagyomány
teremtő szándékkal az egészsé
ges táplálkozás népszerűsítése

érdekében rendezi meg a kétna
pos gasztronómiai szakkiállí
tást. A rendezvény alkalmat ad a
borkultúra népszerűsítésére is.
A szakkiállításon különböző

juh- és kecskefajtákat, tartási
technológiákat, takarmányokat
és állat-egészségügyi felszerelé
seket mutatnak be. Az ese
ményről Gubucz Józseftől, a
Bethlen Gábor Szakképző Isko
la igazgatójától kértünk részle
tes tájékoztatást.

- Miért épp a sajtot és a túrót vá
la'lZtOtták a rendezvény témájának?

- A megye északi részében ko
moly hagyományokkal rendelke
zik a juh- és kecsketartás, valamint
a sajt- és túrókészítés, a jövőt te
kintve pedig ez az ágazat e hátrá
nyos térség egyik kitörési pontja

lehet. Fontos számolnunk azzal is,
hogy a sajtnak és túrónak jó piaca
van az Európai Unióban. A ren
dezvényen a kiállítók segítségével
elsősorban a juh- és kecsketejter
mékeket szeretnénk bemutatni,
ezeket a múltban az itt élő embe
rek készítették és fogyasztottálc,
sajnos mára már kezdik elfelejteni.
A kiállítás során lehetőséget adunk
a történelmi borvidékek termelői

nek a bemutatkozásra, ezzel is sze
retnénk elősegíteni a borkultúra el
teIjedését a régióban.

- Hány kiállítót várnak?
- Előzetesen huszonöten jelez-

télc, hogy a fesztivál keretében be

kívánnak mutatkozni. A rendez
vényt erdélyi, osztrák és olasz ki
állítók teszik nemzetközivé. Az
egyik erdélyi cég Gyomaendrőd

testvérvárosából, Nagyenyedról
érkezik. A fesztivál megrendezé
sével hozzá kívánunk járulni
Gyomaendrődvárossá nyilvánítá
sa tízéves évfordulója megünnep
léséhez, illetve a kistérség gazda
sági fejlődéséhez. A fesztivál lét
rejöttét Gyomaendrőd önkor
mányzata, a Békés Megyei Ag
rárkamara, a Juhtermélctanács és
a megyei önkormányzat mező

gazdasági bizottsága anyagilag
támogatta. M. L.

Baloldalt a Békés Megyei Nap április 3O-i cikke, fent a május 3-i
Blikk írása, lent a Békés Megyei Hírlap május 4-i tudósítása..
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