
Július 22-én jelentős ese-
ménynek adott otthont 
Gyomaendrőd, a Kner tér-
ről rajtolt el a 35. Tour de 
Hongrie magyar kerékpáros 
körverseny.  Sőt az első sza-
kaszversenyt is itt tartották 
meg, a Kossuth-Bajcsy-Buday 
Nagy-Hősök útja 3,6 kilomé-
teres útvonalon az esős, hűvös 
időben 22 kör megtételével 
79,2 kilométert teljesített a 
mezőny. Az idei magyar ke-
rékpáros körversenyen kilenc 
ország, tizenhat csapatának 
89 versenyzője mérte össze 
tudását.

A Kner téren felállított szín-
padon a Színfolt Mazsorett 
Csoport tagjai szórakoztatták 
az érdeklődőket. A hivatalos 
verseny előtt a kerékpárosok 
egy úgynevezett protokoll-
kört tettek a kijelölt pályán, 
ez alkalommal a kerékpár 
nyergébe pattant Várfi  András 
polgármester és dr. Csorba 
Csaba jegyző is. A hivatalos 
start alkalmával Várfi  András 
sütötte el a startpisztolyt. A 
népes mezőny előtt viszony-
lag hamar jelentős előnyre 
tett szert a holland Aaron 
Deckers, a német Grischa 

Janorschke és az osztrák 
Lechner Pert, az utolsó kö-
rök előtt a holland kerekes 
meglépett két üldözője elől, 
és jelentős, hat másodper-
ces fölénnyel győzött. Így 
az összetett versenyben élen 
állónak járó sárga mezt a 
mindössze húsz esztendős 
holland fi atalember húzhatta 
magára, a gyorsasági pont-
verseny győztesét megillető 
zöld trikó szintén az övé lett, 
miként a legjobb 23 éven aluli 
versenyző jutalmának szá-
mító fehér trikó is. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Miután eldördült a startpisztoly, a mezőny nekivágott a 79,2 kilométer megtételének.

A testület július 7-én 
megtartott rendkívüli ülése 
előtt a képviselők és az ér-
deklődők kötetlen formában 
beszélgettek a Liget Fürdő 
tervezett fejlesztéséről.      

Várfi  András polgármes-
ter bevezetőjében elmondta, 
a testület az elmúlt év végén, 
ez év elején kezdett el gondol-
kodni a fürdő fejlesztéséről. 
Néhány képviselő februárban 
tanulmányúton megtekintett 
néhány létesítményt. Ezt kö-
vetően az élményfürdőről 
tanulmánytervet készített a 
budapesti Ybl Tervező Kft-
vel, illetve az Ap-prétor Kft. 
képviseletében Dancs Zoltán. 

A következő lépés, hogy 
eldöntsék, a város milyen 
közönséget célozzon meg a 
fejlesztéssel: az időseket, a 
fi atalokat, avagy a családo-
sokat. Határozniuk kell ar-
ról is, hogy a fejlesztésnek 
milyen eredménye legyen, 
azzal hány munkahelyet 
akarnak teremteni. A kö-
vetkező fontos kérdés, hogy 
milyen forrásból valósítsák 
meg a fejlesztést. A polgár-
mester hangsúlyozta, eddig 
csak tanulmányterv készült 
el, és ötleteivel próbáljon 
meg mindenki hozzájárulni 
a fejlesztés megvalósításá-
hoz.

(Folytatás a 2. oldalon)

Nincs más lehetőség, 
mint fejleszteni

Beszélgetés a Liget Fürdő jövőjéről

Oltyán Sándor, szarvasi 
rendőrkapitány július 31-én 
kiadott sajtóközleménye 
szerint július 26-án 16 óra 
30 perckor a gyomaendrődi 
Bajcsy-Zsilinszky utcai 
úgynevezett Volán Biszt-
róból bejelentés érkezett 
a rendőrségre, miszerint 
a vendéglátó egység ki-
rakatát egy korábban ott 
italozó személy ököllel 
betörte. A két rendőr-
járőr a helyszínre ment, 
ahol a bejelentést megerő-

sítették, majd a rendőrök 
az elkövető felkutatására 
indultak.

A helyszíntől nem mesz-
sze egy vérző férfit láttak, 
és ellenőrzés alá vonták. 
A férfi az intézkedő rend-
őröket szidalmazni kezdte, 
majd megtámadta. Ekkor 
a rendőrök az őket megtá-
madó személlyel szemben 
testi kényszert alkalmaz-
tak, majd megkezdték a 
bilincselését. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Rendőrökre támadtak
a kocsmázók

Augusztus 20-án, Szent Ist-
ván-napján kellemes délutánt, 
estét tölthetnek a családok az 
Erzsébet-ligeti rendezvény 
téren. A lovas felvonulás 11 
órakor indul az endrődi kato-
likus templom elől az Erzsébet-
ligetbe. Ünnepi beszédet 11 óra 
30 perckor mond Földesi Zoltán 
országgyűlési képviselő, ezt ke-
nyérszentelés követi. A műsor 
lapzártáig nem vált véglegessé. 
A tervek szerint föllép többek 
között a Körösmenti Táncegyüt-
tes, a Rumba Táncklub, a Kner 
Tánc-sport Egyesület, a Színfolt 
Mazsorett Csoport, a Városi 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény növendékei és mások. 
Este 8 órakor az Akantisz Old 
Boys Band ad koncertet. 

Szent István-
napi ünnepség

A Gyomaendrődi Zene-
barátok Kamarakórus június 
21-22-én kórustalálkozón vett 
részt Miskolcon. A Diósgyőri 
Vasas Vegyeskarral június 22-én 
délelőtt közös koncertet adtak a 
diósgyőri Szent Imre katolikus 
templomban. A hangverseny után 
a Diósgyőri Várban a látogatók 
tiszteletére közös műsorral lép-
tek föl. A két kórus már tavaly 
is szerepelt a Kodály-emlékév 
tiszteletére rendezett hangverse-
nyen. Két közös koncertet adtak 
a gyomai református templom-
ban és a szarvasi evangélikus 
ótemplomban.

Kórustalálkozó 
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Olyan hitelt tudok, hogy álmai valóra válnak!
Pénzügyi segítségre van szüksége?

AKCIÓS SZEMÉLYI KÖLCSÖN !
600.000.- 84 hónapra 11.995.- (THM 21.44%)

Nyári jelzálog és lakáshitel akció! A bank megtéríti 
az értékbecslési díjat!Hitelbírálati díj akár „0” Ft-ra 

csökkenthető! A hitelkihelyezés akár 100%-ig!

 Ilyen még nem volt:Jelzálog és lakáshitel akár 
jövedelemigazolás nélkül is. Ingyenes ügyintézés!

Gschwindtné Marika
06-20-410-5363

HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI – és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, 8 ÉVES GYAKORLATTAL!

LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
ALAPKAMAT  1,99%-tól!!!

SVÁJCI FRANK (CHF)  ALAPÚ HITELEK ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

F O L Y A M A T O S   A K C I Ó  ! ! ! 
BANKI KÖLTSÉGEK TELJES VAGY RÉSZLEGES ELENGEDÉSE 

(AKÁR TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG)
Mindenkori aktuális akciónkról érdeklődésére telefonon vagy személyesen tájékoztatjuk. 

Több bank ajánlata közül választhat!
►FORINT ALAPÚ HITELEK (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSA)
►LAKÁS- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK (CHF, JPY)
►VILÁGHITELEK (lakáslízing, visszlízing, világlízing, lakás- és szabad felhasználású hitelek )
►HITELKIVÁLTÁS  ESETÉN

Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!
Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!

Hitelek már minimálbértől vagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhetőek!
FONTOS!!! A hitelszerződések mellé életbiztosítás kötése NEM szükséges!

A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelően lakásán,
vagy az irodánkban történik – személyre szabottan, gyorsan, szakszerűen!

Jelzáloghitelek ügyintézése SORON KÍVÜL akár 1 hét alatt is!
LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK!         HÍVJON BIZALOMMAL!

AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK!
Ügyfélfogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is),  időpont egyeztetéssel!

 Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS
Tisztelettel:  TÓTH JÁNOSNÉ  TÓTH JÁNOS  BOROS KRISZTINA

  üzleti főtanácsadó   irodavezető  iroda/ ügyviteli asszisztens
  ingatlanközvetítő, értékbecslő  06-20/9-220-990  06-20/455-1211 v. 06-70/558-9247

               06-20/9-37-67-38      HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!       Tel./ Fax: 66/424-314
Irodánk címe: 5650 MEZŐBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.  (LOTTÓZÓ mellett)

Pl.:  1 millió Forint lakáscélú hitel esetén (JPY = Japán Yen) alacsony törlesztéssel az első 4 évben
10 évre 7.050,- Ft/hó 15 évre 4.830,- Ft/hó  20 évre 3.730,- Ft/hó 25 évre 3.050,- Ft/hó

H I T E L E K  -  H I T E L E K  - H I T E L E K
 ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS,  ADÓSSÁGRENDEZÉS,
 ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS,  SZOCPOL  ÜGYINTÉZÉS,   
 HITELKIVÁLTÁS,  GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
 HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS,  FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES KORIG) ,
 LAKÁS FELÚJÍTÁS,  SZEMÉLYI HITELEK,
 LAKÁS  KORSZERŰSÍTÉS,  LAKÁS LÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
 LAKÁS BŐVÍTÉS,  GÉPKOCSI LÍZING ÉS HITELEK,
 IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK,  IDŐSKORI  ÉLETJÁRADÉK,
 KÖZALKALMAZOTTI HITELEK,  KÖZTISZTVISELŐI HITELEK, 
 VÁLLALKOZÓI HITELEK,   TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ HITELLEHETŐSÉG     
 FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,  BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL (NFA PÁLYÁZATRA IS), stb. 

 

Megújult árukészlettel, szolid árakkal várjuk mező-
gazdasági, teher és személyautó tulajdonosokat.
KSZDÉSZ kedvzmény program műhelyünkben.

KATONA GYÖRGY gumijavító

Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 107.
Telefon: (66) 285-127

Rövid hírek Gyomaendrődről rajtolt a Tour de Hongrie
A szervezők szerint a város jó házigazdának bizonyult



Rövid hírek
(Folytatás az 1. oldalról)

Illés János képviselő azt 
hangoztatta, olyan fürdőt 
kellene megvalósítani, amely 
nem szokványos, hanem 
egyedi. Gyomaendrődre 
jellemzőek a holtágak, meg 
kell oldani, hogy a fürdőből 
lejárás legyen a holtágra. A 
város híres a termálvizéről, 
olyan termálvizes medence 
kell, amely nagyméretű. A 
fiataloknak pedig élmény-
elemek kellenek, például 
nagy csúszdák.

Hüse Julianna szerint 
meg kell határozni, hogy 
kinek akarnak fürdőt fej-
leszteni. Ha elfogadják, 
hogy a gyerekeké a jövő, 
akkor ennek a szemlélet-
nek a fürdő fejlesztésében is 
meg kell jelennie. Magyar-
országon kisgyerekekkel 
nyaralni nem könnyű. 

Cséfai János megerősí-
tette, hogy az élményele-
meket meg kell építeni, 
és a holtágat is a fürdő te-
rületéhez kell kapcsolni, 
hiszen így csónakázásra, 
vízi biciklizésre is lehetőség 
nyílik. Meglátása szerint a 
fejlesztésben közönségként 
az idősekről sem mondhat-
nak le, ugyanis a nyugdíjas 
klubok szervezésében üdü-
lési csekkel sokan járnak 
termálfürdőbe. 

Vass Ignác képviselő 
egyetértett azzal, hogy 
olyan különleges fürdőt 
kell építeni, ami máshol 
nincs. Azon a véleményen 
volt, az új fürdőben min-
den korosztálynak meg 
kell találnia a megfelelő 
szolgáltatást, hogy a család 
a nagymamával és az uno-
kával együtt pihenhessen, 
szórakozhasson ott.

Balogh Károlyné szerint 
a tervek készítésekor me-
résznek kell lenni. A fürdő 
fejlesztésébe vonják be a 
ligetet, a holtágat, a holtág 
túlsó részével együtt, a két 
partot híd köthetné össze. 
A Körösön építsenek hajó-
kikötőt, és az csatlakozhat-
na a békési és köröstarcsai 
kikötőkhöz. Tímárné Buza 
Ilona is hasonló vélemé-
nyen volt. Megfogalmazá-
sa szerint merjünk nagyot 
álmodni, mert látnunk kell 
hová akarunk eljutni. Bár 
egyszerre mindent nem 
lehet megoldani, de a be-
ruházást több ütemben is 
megvalósítható.  

Dancs Zoltán a felveté-
sekre válaszolva kifejtette, 
az ötleteknek az anyagi le-
hetőségek szabnak határt. 
A jelenlegi tanulmányterv 
megvalósítása mintegy 1,5 
milliárd forintba kerülne, 
ha a fejlesztésbe a holt-
ágat is bevonnák, akkor 
az összeg a 10 milliárdot 
is elérné. Eddig minden 
általuk tervezett fürdőfej-
lesztés megtérült, ráadá-
sul Gyomaendrődön már 
komoly hagyománya van 
a fürdőnek. Ha a jelenleg 
tervezett 1,5 milliárdos be-
ruházást az önkormányzat 
felvállalhatja, az a város 
számára finanszírozható 
lesz.  

Dancs Zoltán arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a tu-
rizmusban versenyhelyzet 
van, a megyén belül, az 
országban, illetve a határ 
túlsó oldalán a Párciumban 
is komoly terveket fogal-
maztak meg. Aki az első 
lépést megteszi, az a töb-
biekkel szemben előnyben 

lesz. Gyomaendrőd nagy 
szerencséje, hogy már van 
fedett fürdője, ennek a gé-
pészeti része felhasználható 
a fejlesztés során, ez ol-
csóbbá teszi a wellness ház 
beruházását. A jelenlegi 
fürdő legnagyobb hiányos-
sága, hogy hiányzik belőle 
a wellness jelleg, ezért az 
éves vendégforgalom 65-70 
százaléka a nyári hónapok-
ra szűkül le. A fejlesztés 
eredményeként egész évben 
fogadhatnának vendégeket. 
Az elkészített tanulmány-
terv szerint a fürdőfejlesz-
tés a családoknak szólna, 
abban minden korosztály 
megtalálná a kikapcsoló-
dás lehetőségét. A szállo-
da építésén egyelőre még 
nem kell gondolkodniuk, 
ugyanis előbb a vonzerőt 
kell megteremteniük, addig 
befektető szállodát nem épít 
itt, amíg a jelenlegi évi 130 
ezerrel szemben 300 ezer 
vendég nem jön ide. 

Izsó Csaba képviselő 
megfogalmazta, az utóbbi 
18 esztendőben háromezer-
rel csökkent a város népes-
sége, az önkormányzatnak 
ebben a ciklusban el kell 
döntenie, hogy mi legyen 
Gyomaendrőd sorsa. Izsó 
Csaba úgy látja, az önkor-
mányzatnak nincs más le-
hetősége, mint fejleszteni. 
Ezt a beruházást még ebben 
a ciklusban meg kell va-
lósítani. Végezetül Várfi 
András polgármester arra 
hívta fel a figyelmet, hogy 
semmiféle hatástanulmányt 
nem készítettek arról, hogy 
a tervezett fürdőfejlesztés-
nek mi lesz az eredménye, 
ezeket a számításokat el 
kell végeztetni. 

Nincs más lehetőség, mint fejleszteni
Beszélgetés a Liget Fürdő jövőjéről

Az önkormányzat tulaj-
donosi kölcsön formájá-
ban 13 millió forintot ad 
Gyomaközszolg Kft-nek. 
A cég működési bevételé-
ből december 30-ig köteles 
visszafizetni a hitelt.

A Gyomaközszolg Kft. 
azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a 
jelenleg fennálló likviditási 
problémájának megoldására 
13 millió 714 ezer forint 
támogatást biztosítson. 
Ezt az összeget egyrészt a 
hulladékszállítási feladatok 
további zavartalan végzé-
se érdekében, másrészt le-
romlott likviditási helyzete 
miatt kéri. A cég likviditási 
gondjainak fő oka, hogy a 
lakosságnak technikai okok 
miatt ez évben még nem 
számláztak a szemétszál-
lítási díjat, így ebből a te-
vékenységből bevétel még 
nem keletkezett. 

Egeresi András ügyve-
zető igazgató a képviselők 
előtt elmondta, a hulladék-
szállításért az első félév-
ben a cégnek 8 millió 206 
ezer forint bevétele kelet-
kezett, ennek beszedését 

június 8-án megkezdték. 
Korábban ezt a szoftver 
nem megfelelő minősége 
miatt nem tehették meg. 
Számításai szerint a hul-
ladékszállítás éves költsé-
ge 49 millió forint, ezzel 
szemben az ürítési díjakból 
csak 23 millió forintos be-
vételre számíthatnak, tehát 
a hulladékszállításból 26 
millió forint veszteség prog-
nosztizálható. Az ürítési díj 
felemelése nem lehetséges, 
mert az meghaladná a la-
kosság teherbíró képességét. 
A cég jelenleg 4.400-4.500 
ingatlanból szállítja el a 
hulladékot, ugyanakkor 
minden háztartásban ke-
letkezik szemét, és annak 
csak egy része égethető el. 
A becslések szerint 1.500-
1.600 ingatlanból illegáli-
san, a város peremrészein 
helyezik el az hulladékot. 
A hulladékszállításból a 
bevétel úgy növelhető, ha 
ezeket a háztartásokat is 
bevonják a rendszerbe.

Vass Ignác, a pénzügyi 
bizottság elnöke kifejtette, 
nem érti, miként lehetett 
úgy megtervezni a hulla-
dékszállítást, hogy abból 

26 millió forint veszteség 
keletkezzen. Egeresi András 
válaszában megfogalmazta, 
annak idején 6594 háztar-
tásból tervezték a hulladék 
elszállítását, és a költségek 
fedezésére ennek megfe-
lelően állapították meg az 
ürítés díját is.  

Izsó Csaba, a városüze-
meltetési bizottság elnö-
ke válaszában elmondta, 
valamennyi képviselő 
egyetértett abban, hogy 
ez évben be kell vezetni 
a hulladékszállítási díjat, 
mert tavaly ez a tevékeny-
ség 60 millió forintba került 
a Gyomaközszolgnak. A 
testület több olyan ked-
vezményt adott, amely 
csökkenti a bevételt. A 
havi négyszeri ürítés he-
lyet csak egy kötelező, 
nyári időszakban pedig 
kettő. Ez vezet oda, hogy 
az önkormányzatnak havi 
két millióval kell támogatni 
a hulladékszállítást, de már 
ez is jelentős eredménynek 
számít, hiszen ez az ösz-
szeg tavaly 5 millió volt. 
Tehát havi 3 millió forintot 
már sikerült megtakaríta-
niuk. 

Hulladékszállításból 26 millió veszteség

2 Közélet

Fő téma: kötetlen beszél-
getés a fürdőfejlesztésről 
A város képviselő-testülete július 7-én rendkívüli ülést 

tartott. A napirendi pontok előtt a képviselők és az érdeklődők 
kötetlen formában beszélgettek a fürdő tervezett fejlesztéséről, 
több ötlet is elhangzott arról, miként kellene azt megvaló-
sítani. Dr. Sasvári Anna ügyvéd hosszasan ismertette az 
intézményi konyhák közbeszerzési ajánlattételének tervezett 
dokumentációját, végül a testület döntését augusztusra el-
napolta. Ezzel lehetősége nyílik a képviselőknek arra, hogy 
részletesen tanulmányozzák a terjedelmes anyagot, illetve 
a helyi vállalkozók is összefogva felkészülhetnek ajánlatuk 
megtételére. A képviselők tulajdonosi hitelt szavaztak meg 
a nehéz pénzügyi helyzetben lévő Gyomaközszolg kft-nek, 
illetve a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek. 

A dokumentáció szerint a 
közbeszerzési eljáráson azok a 
vállalkozások vehetnek részt, 
amelyeknek az éves árbevétele 
eléri a 200 millió forintot. 
Továbbá a dokumentáció a 
központi konyha kialakítása 
érdekében jelentős fejlesztést 
is előír, ennek a becsült össze-
ge 60 millió forint. Jelenlévő 
vendéglátó ipari vállalkozók 
megfogalmazták, hogy ők 
ezeket a feltételeket nem 
tudják teljesíteni. Rácz Imre 
képviselő indítványozta, hogy 
a feltételeken úgy változtassa-
nak, hogy helyzetbe hozzák a 
gyomaendrődi vállalkozókat. 
Dr. Csorba Csaba jegyző erre 
úgy refl ektált, hogy a felté-
telek megváltoztatása nem 
csak a helyi vállalkozások 

előtt nyitná meg a lehetősé-
get, hanem más olyan kisebb 
cégek előtt is, amelyek nehe-
zen átláthatók, ellenőrizhe-
tők. A jelenlegi feltételekkel 
olyan szervezeti megoldást 
kell találni, amely lehetővé 
teszi a helyi vállalkozások 
részvételét is a közbeszerzési 
eljáráson. 

Szabó Balázsné képviselő 
azt a módosító javaslatot tet-
te, hogy döntésüket napolják 
el az augusztusi ülésükre, 
hogy az ajánlattételi doku-
mentáció értelmezésére több 
idejük legyen. Vass Ignác 
képviselő azt kifogásolta, 
hogy a helyi vállalkozók-
nak a központi konyha mű-
ködtetéséről nincs konkrét 
elképzelésük.   

A konyhák meghirdetését 
elnapolták

Mint arról már beszámoltunk, a testület májusi ülésén 
úgy határozott, hogy a működési kiadások csökkenté-
se érdekében közbeszerzési eljárás keretében tíz éves 
időtartamra üzemeltetésre meghirdeti a két általános 
iskola, a gimnázium és a gondozási központ konyháját. 
A határozatnak megfelelően dr. Sasvári Anna ügyvéd 
elkészítette az ajánlattételi dokumentációt, azt a testület 
illetékes bizottságával egyeztették. 

A testület döntött arról, 
hogy az Ügyrendi, Oktatá-
si, Kulturális, Kisebbségi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság 
javaslata alapján a 2008. évi 
Idegenforgalmi Alap marad-
ványösszegéből Körösmenti 
Táncegyüttes Alapítvány pá-
lyázatát 340 ezer forinttal, a 
Templárius Alapítványét pe-
dig 200 ezerrel támogatja.

A testület a májusi ülésén 
Idegenforgalmi Alap 1 millió 
275 ezer forintos maradvány-
összegéből elnyerhető támo-
gatásra pót-pályázatot írt ki. A 
pályázatok benyújtási határideje 
június 30-a volt. A költségvetési 
rendelet szerint az Idegenfor-
galmi Alap felhasználásáról az 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, 
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság dönt. 

A maradványösszegre jú-
nius 30-ig öt pályázat érkezett 
be. A bizottság saját hatás-
körében döntött arról, hogy a 
Bónumzug Vizéért Egyesület 
a kért 580 ezer forintból 200 
ezret kapott meg ivóvíz mi-
nőségű kút fúratására, a móló 
felújítására, illetve a partot 
tartó támfal megerősítésére. 
A Dél-alföldi Európai Unió 

Gazdasági, Kulturális, Okta-
tási, Integrációs Együttműkö-
dési Koordinációs Egyesület 
439 ezer forint támogatást 
igényelt, és 200 ezer forin-
tot kapott meg a Gonzagai 
Nemzetközi Mezőgazdasági 
Vásáron a stand bérletére és 
a gyomaendrődi ételkülön-
legességek bemutatására. A 
Körösmenti Táncegyüttes au-
gusztus 16-án, a X. Nemzetközi 
Halfőző Verseny napján mutatja 
be hagyományos lakodalmasát. 
Erre az igényelt teljes 340 ezer 
forintot megkapták a zenekar, 
a vőfély díjára, bérleti díjakra, 
hangosításra és egyéb költségek-
re. A Templárius Alapítvány is 
a teljes kért összeget, 200 ezer 
forintot kapta meg Pitti Katalin 
augusztus 6-án az endrődi ka-
tolikus templomban megtartott 
műsorára. A Trendl Kft. közel 
518 ezer forint támogatást igé-
nyelt az endrődi és a gyomai 
városrészen szabadtéri kert-
mozi vetítések beindítására és 
műanyag székek vásárlására, 
a bizottság 300 ezer forint tá-
mogatást hagyott jóvá. Ezekkel 
a döntésekkel az idegenforgal-
mi alap teljes 1 millió 275 ezer 
forint maradvány keretét ki-
merítették. 

Felosztott ák az 
idegenforgalmi alapot

Az önkormányzata tulaj-
donosi kölcsön formájában 
6 millió forintot biztosít a 
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 
részére a Gyomaendrőd, Fő 
út 210. szám alatt lévő gyógy-
szertári szolgálati lakás fel-
újítási munkálataira. A cég 
a kölcsönt év végéig köteles 
visszafi zetni az önkormány-
zatnak. 
A testülete felkéri a kft. ügy-
vezető igazgatóját részletes 
kimutatás elkészítésére – 
2006, 2007, 2008. évekre – a 
kezelésében lévő bérlakások 
bérleti díjaiból származó be-
vétel nagyságára és a lakások 
üzemeltetési költségeire, kar-
bantartási, felújítási kiadásaira 
vonatkozóan, illetve kéri az 
ügyvezető igazgatót, hogy 
adjon tájékoztatást a 2009. 
évre várható bevételekről. 
A kölcsönt az önkormány-
zat azzal a feltétellel folyó-
sítja, ha a dokumentumot az 
igazgató benyújtja a pénzügyi 
osztályhoz. 

Kölcsön 
lakásfelújításra

A város képviselő-testü-
lete 1 millió forint támo-
gatást ad a Gyomai Refor-
mátus Egyháznak orgona 
vásárlására.A Gyomai Re-
formátus Egyház nevében 
Sípos Tas Töhötöm lelki-
pásztor esperes és Bátori 
Sándor gondnok kérelemmel 
fordult város önkormány-
zatához. A református 
templom 1980-ban felújított 
orgonát teljesen át kellene 
építeni. Ez a munka több 
mint 10 millió forintba ke-
rülne. Ilyen nagy felújítási 
kiadást a református egyház 
saját erőből nem képes fi-
nanszírozni. Ezért az egyház 
– zenei szakértő véleményét 
is kikérve – egy szerényebb 
költségekkel járó, közel 5,5 
millió forintos forintos di-
gitális orgona beszerzésé-
ről döntött. A református 
templom hírnevéhez méltóan 
ez az orgona ugyancsak al-
kalmas lesz hangversenyek, 
városi rendezvények meg-
tartására. 

Segítik az 
orgonavásárlást

A város önkormányza-
ta pályázatot nyújt be a 
Gazdasági és Közlekedé-
si Minisztérium „Közleke-
désbiztonsági kerékpárutak 
építésének/tervezésének tá-
mogatására” meghirdetett 
pályázati felhívásra, a Ko-
dály Zoltán utca és a Hár-
mas-Körös híd között ke-
rékpárút építése érdekében. 
A beruházás összköltsége 
92 millió 286 ezer forint, 
az igényelt támogatás közel 
73 millió 829 ezer forint. 
A támogatáshoz az önkor-
mányzatnak saját erőként 
18 millió 457 ezer forintot 
kell hozzátennie.

Kerékpárútra 
pályáznak



Rövid hírek

A Térségi Szociális Gon-
dozási Központ 6. számú Idő-
sek Klubja Hunyán működik. 
A klubtagok egyre bátrabban 
vállalják a nyilvánosság előtt 
is a szereplést. Ezt bizonyítja 
a közelmúltban megrende-
zett falunap, amelyet most 
először a Szent László-napi 
búcsúval együtt tartottak 
meg. A színes programok 
között kapott helyett klub-
tagok zenés, mókás jelenete: 
Szeretem a nőket!!! címmel. 
A falubeliek és a vendégek 
körében nagy sikert aratott 
a produkció. A klubtagok 
július 11-én Gyopárosfürdőre 
utaztak, ahol minden évben 
megrendezik a nyugdíjasok 
humorfesztiválját. Tavaly 
még csak nézők voltak, 
idén a mókás jelenettel fel 
is felléptek.

Idősek jó 
humorral

A Nyugdíjas Kertbarát 
Kör július 12-13-án Baja 
környéki kiránduláson vett 
részt. Bajai szállásukról a 
város környéki kisebb falva-
kat keresték föl, megnézték 
a szőlőket, a zártkerteket, 
a boros pincéket, illetve 
Csátalján megtekintették 
a trianoni emlékművet is.

Kertbarátok 
Baja környékén

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
Gyógyászati szolgáltatásaink igénybevételi lehetősségei

A gyógyulni vágyók számára a mintegy 62,5 oC-osan feltörő alkálihidrogén-
karbonátban és fl uoridban gazdag termálvíz alkalmas: idült reumatikus, köszvényes 
bántalmak, idegzsába, isiász ellen, gyógyító hatású a törések, zsugorodások és idült 
gyulladások (idült petefészek-gyulladás, idült középfültőmirigy-gyulladás) esetén.
Ivóvízként az ivókúra különösen alkalmas lehet idült nyálkahártya hurut, bélhurut, 

epehólyaghurut, vesemedence gyulladás, emésztési zavarok, gyomorégés, 
gyomorfekély ellen.

Gyógyászati szolgáltatásaink: 
1.komplett hidro-balneoterápiás: vízsugár-kádak, relaxációs fényterápiás kád, szénsavas 
kádfürdő, medencés gyógyfürdő, víz-alatti gyógytorna, gyógy-úszás gyermekek részére
2.fi zikoterápiás gyógykezelések: szelektív ingeráram kezelés, interferencia kezelés, iontoforézis 
kezelés, ultrahangos kezelés, kis- és középfrekvenciás kezelés, stabil galván kezelés, 4 rekeszes 
galván kezelés, diadinamik kezelés, oedema kezelés, sport rehabilitáció
3. termálvizes gyógymedencék
Fürdő szolgáltatásaink:

Kültéri medencék
40 • oC fokos gyógymedence Pancsoló-medence csúszdával• 
Úszómedence• Strandmedence csúszdával• 

Fedett uszoda
25x11 méteres úszómedence• 
40 • oC fokos gyógymedence
36 • oC fokos gyógymedence
Gyógyvizes élményekkel bővített lazító medence: oldalfalmasszázs, talpmasszázs, • 
nyakzuhany, buzgár
 Pancsoló medence csúszdával• 

Gyógyszolgáltatásainkat a fent felsorolt betegségekre vagy panaszokra ajánljuk. A 
reumatológus orvos (házi orvosi beutalóval) a betegségének pontos megállapítása után 
kezeléseket írhat ki, amelyeket a Gyomaendrődi Liget Fürdőben igénybe vehet.

Szolgáltatások Beutalóval 
rendelkezőknek

Beutaló nélküli 
szolgáltatás árak 

Medencefürdő 140.- 800,-
Szénsavas fürdő   140.- 1.300.-
Orvosi gyógymasszázs    250.- 1.300.-
Víz alatti sugármasszázs (tangentor)                                                                                          250.- 1.300.-
Víz alatti csoportos gyógytorna                                                                                 140.- 900.-
Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt 0,-
Rekeszes galván 330,-
Interferencia 330,-
Ultrahang 330,-
Szelektív ingeráram 330,-

Az árak Ft-ban értendők.
Egészségügyi, Szociális é Családügyi Miniszter 5 /2004 (XI.  19. ) ESZCSM rendelete alapján
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Várfi  András polgármes-
ternek július 19-én Buda-
pesten Draskovics Tibor 
igazságügyi és rendészeti 
miniszter gratulált ahhoz, 
hogy a város a Dél-alföldi 
Operatív Program kereté-
ben a polgármesteri hivatal 
endrődi kirendeltségének 
akadálymentesítésére 8,5 
millió forint támogatást 

nyert el. Mint arról a jú-
niusi számunkban már hírt 
adtunk, a projekt Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség ál-
tal elfogadott összköltsége 
9 502 299 forint, ebből 8 
522 069 forint a megítélt 
támogatás. A projekt megva-
lósításának ütemezését majd 
a támogatási szerződésben 
határozzák meg. 

A miniszter gratulált a 
nyertes pályázathoz

Várfi András polgármes nyert el Mint arról a jú

Néhányan a város lakói 
közül, hirtelen közönnyel 
úgy ítélik meg, hogy a vá-
lasztás óta nem történt vá-
rosunkban semmi. Mert az 
országban történt valami? 
Valami, amire azt mond-
hatnánk, hogy fejlődés 
észlelhető?

Ne várja senki azt, míg 
Magyarország gazdasági 
élete a lejtőn halad, egy 
Békés megyei város majd 
látványokkal teli esemé-
nyekről lesz híres. Nem 
„látvány pékség” valóban 
az, ami az elmúlt két évben 
megtörtént, vagy éppen hogy 
nem történt meg!

Míg más városokban, 
falvakban iskolákat vontak 
össze, óvodákat zártak be, 
nem tudták halottjaikat elte-
metni, a közvilágítást lesza-
bályozták, orvosi rendelők 
maradtak üresen, nálunk, 
Gyomaendrődön ehhez ha-
sonló sajnálatos események 
nem történtek. Ez már va-
lami!!!

Igaz, az hogy minden 
iskolába maradéktalanul 
tanítanak, óvodákba, böl-
csődékbe gond nélkül vihe-
tik gyermekeiket a szülők, 
hogy este, mikor kezd söté-
tedni, az utcákban égnek a 
villanyok, hogy betelepedni 
szándékozó orvosi állást tett 
lehetővé a városvezetés, a 
szakrendelőben bővült az 
ellátás, ezeknek mind ter-
mészetesnek kellene lenni-

ük a XXI. században. Sőt! 
Ennél több is természetes, 
csak hogy a mai Magyar-
ország kormánya, ezt nem 
így teszi!!

Addig, amíg minden tá-
mogatást: szociális, gyer-
mekjóléti, idősek gondozása, 
mezőgazdasági, igyekszik 
úgy lefaragni, hogy szinte 
művészien kell gazdálkodni 
a rendelkezésre álló forin-
tokkal, addig előfordulnak 
hiányérzetek. Igazán, csak 
erről van szó városunkban 
is! Azért úgy látom, a pesz-
szimista embereket fel kell 
ébreszteni! Városunkban 
minden korábban megter-
vezett utak megépültek, 
újabbak épülnek jelenleg is, 
a belvíz programon belül 
megvalósulásra kerültek már 
a tervek, és folyamatosan 
zajlik tovább a program.

Olyan régi tervek meg-
valósulása látszik, mint az 
aluljáró megépítése a vasúti 
átjáró alatt, az ipari park 
betelepülése az elmúlt két 
évben többet haladt előre, 
mint amióta meg van. Ez 
ügyben folyamatosak a tár-
gyalások jelenleg is.

Városunkban nem csak 
az adóbefi zetés, hanem a 
visszaosztás is teret kapott. 
Idegenforgalmi, környezet-
védelmi alap képzés beve-
zetése olyan lehetőség, ami 
a fejlődés célját szolgálja. 
Igyekszik a város vezetése 
további fejlesztések meg-

valósítását elérni, de van-
nak, akik ezt a szándékot 
nem kellően támogatják!
Jövőbeni kép, hogy a gimná-
ziumban további szakképzési 
lehetőség nyerjen teret, újabb 
tornaterem, bölcsőde, kerék-
párút megépítése történhet 
pályázat segítségével. Bein-
dult a házi jelző rendszeres 
idősgondozás, kialakításra 
kerül a tanyagondnoki el-
látás. Ez mind a városban 
élők javát szolgálja.

Munkahelyteremtés elő-
segítése érdekében nagy 
befektetőkkel egyeztetések 
folynak. Olyan tanulmány-
tervek készültek – a fürdő, a 
turisztika, az ipari park fej-
lesztéséről – amelyek, biztos 
munkahelyteremtést tesznek 
lehetővé, amennyiben közö-
sen megvalósítjuk őket. Mert 
ahhoz, hogy Gyomaendrőd 
fejlődésben előbbre lépjen, 
kellenek a vállalkozók, a 
gazdálkodók és valameny-
nyi gyomaendrődi város-
lakó. Össze kell fognunk 
attól függetlenül, hogy ki 
melyik politikai oldalhoz 
tartozik.

Az építőjellegű kritikák, 
a segítőkész javaslatok csak 
jó irányba vihetik városun-
kat, hogy fiataljaink ne 
hagyjanak itt bennünket, 
legyen, aki szellemileg-
testileg megőrzi a mi vá-
rosunkat.

Szabó Balázsné

Nem történt semmi!?

BUDAPEST FŐVÁROS VAGYONKEZELŐ KÖZPONT ZRT.
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELETÉBEN 

ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI 
A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1/1 TULAJDONÁT KÉPEZŐ 

ALÁBBI INGATLANOKAT

1. GYOMAENDRŐD, JÓZSEF ATTILA UTCA 4/2. 
HRSZ: 5844/2 

„kivett lakóház udvar, gazdasági épület” 
 telek alapterülete: 539 m², lakóház alapterülete: 83 m²

Az ingatlan vételára: 6.350.000,-Ft + ÁFA
Megtekinthető: előre egyeztetett időpontban.

Érdeklődni lehet Deli András Úrnál a 06-20/489-4979 telefonszámon.

2. GYOMAENDRŐD, KOCSORHEGY TANYA III. 78/2.
HRSZ: 9812

„szántó” földrészlet alapterülete: 2.219 m² 
 ebből: lakóház udvar 400 m², szántó 1.819 m²

Minőségi osztályozása: 3, Aranykorona értéke: 6,17
Az ingatlan vételára: 215.500,-Ft + ÁFA

Jelentkezési határidő: 
2008. szeptember 26. déli 12.00 óráig 

írásban kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Ingatlanforgalmi Iroda
1091 Budapest, Üllői út 45. 

Postai cím: 1450 Budapest 9. Pf.:106

Telefon: 06-1/456-9010, Fax: 06-1/456-9027
Referens: Ponyeczki Gabriella, E-mail cím: gabriella.ponyeczki@bfvk.hu
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Életét nyilvánvalóan meg- -
határozta az, hogy milyen 
családban nőtt föl. Szülei az 
irodalomkedvelők számára jól 
ismertek: Horgas Béla költő 
és Levendel Júlia író. Milyen 
szülők voltak ők? 

A családban én tálcán  -
kaptam meg a művészetet 
és a hozzá kapcsolódó gon-
dolkodásmódot. Mikor né-
hány éves voltam, hozzánk 
Mészöly Miklóstól Eörsi 
Istvánig, Csoóri Sándortól 
Nádas Péterig a legnagyobb 
írók, költők jártak. Tervezett 
folyóiratukat bezúzták, ez 
az ellenzékiség még külön 
izgalmat adott családunk 
életének. Ők megkinlódták 
az akkori politikai rendszert, 
és az öcsémmel minket arra 
neveltek, hogy szabadon kell 
gondolkodnunk. Hihetetlenül 
szerencsés vagyok, hogy ilyen 
emberek között nőhettem föl, 
és amit tőlük kaptam, az fel-
becsülhetetlen értékű.

Ön zongorázni is tanult,  -
végül miért épp a fuvolát 
választotta?

Olyan korán kezdtem el  -
fuvolázni, hogy nem is emlék-
szem olyan időre, hogy nem 
játszottam ezen a hangszeren. 
Úgy érzem, a Jó Isten ne-
kem találta ki a fuvolát. Ez 
az egyetlen hangszer, ame-
lyet a játék közben nem lát 
a játékos. A fuvolával nincs 
szemkontaktus, vagy repül 
vele az ember, vagy nem tud-
ja azt szépen megszólaltatni. 
Nekem a legvarázslatosabb 
a fuvolában ez a lelki felsza-

badultság, ez a repülés. Az 
nem igaz, hogy a zenével csak 
az érzelmekre lehet hatni. A 

zene nagyon intellektuális, 
épp annyira, mint a színház, a 
fi lm vagy a képzőművészet. A 
zenében az a csodálatos, hogy 
nem szűkíti be az értelmezést, 
azt, hogy szeretlek vagy azt, 
hogy vihar van, ezer színnel 
és képpel mondhatom el.

Ön a klasszikus zene mellett  -
kortárs zenét, köztük dzsesszt 
is játszik. Ez azt jelenti, hogy 
a klasszikus zenében nem 

tudta kifejezni a mai ember 
érzelmeit, gondolatait?

Nem erről van szó. Egy- -
részt a fuvola-irodalom 
rendkívül szűk, a fuvolát 
nem tekintették szólisztikus 
hangszernek, általában zene-
karban használták. A régi 
fuvolák nem is tudták azt, 
amit a maiak, például Vivaldi 
korában a mai hangversenyt 
nem lehetett volna előadni. 
Másrészt én szólista típusú 
előadó vagyok. Már zene-
akadémista koromban sokat 

dolgozhattam zenekarokkal: 
a Budapesti Fesztiválzene-
karral, Az Állami Hang-
verseny Zenekarral a Liszt 
Ferenc Zenekarral, nagyon 
sokat tanultam belőle, de úgy 
éreztem, nem ez az én utam. A 
jó zenekari muzsikust nagyra 
becsülöm, de én tőlük sokkal 
inkább exhibicionista vagyok, 
nekem meg kell találnom a 
saját hangomat. Szeretném, 

hogy közöm legyen ahhoz 
a korhoz, amelyben élünk, 
ezért jött a dzsessz. Ezzel új 
eszközöket kapok, még szí-
nesebben ki tudom fejezni 
magam. 

Jól tudom, most újabb te- -
rületen próbálja ki magát. 
Épp könyvet ír?

Igen, a kézíratát augusz- -
tus 20-ig kell le adnom, és 
karácsonyra jelenik meg. 
Most szavakkal kell meg-
fogalmaznom, hogy mi is 
az az út, amelyet járok, ver-

bálisan kell megszólítanom 
az embereket, ez számomra 
most új feladat. Most jutot-
tam el az életemben egy olyan 
pontra, hogy már van miről 
mesélnem. Az első nagy le-
hetőséget 2001-ban kaptam, 
amikor Lakatos Tonyval és 
más nagy dzsessz-zenészek-
kel dolgozhattam. Majd jött 
az Al Di Meolával a közös 
munka. Hihetetlen nagy pör-

gésben telt el az elmúlt hét év, 
nagyon sok minden történt 
velem. Azt mondhatom, hogy 
a pályafutásom egy kísérlet, 
ezen az úton nincs tradíció, 
mert fuvolaszólistaként nincs 
elődöm. Természetesen fan-
tasztikus fuvolisták vannak 
és voltak is a világban, de 
ők klasszikusok, vagy tel-
jesen elmentek a pop mű-
faj irányába. Hogy valaki 
klasszikus képzettséggel a 
háta mögött, új effektekkel, 
ritmikával próbálkozik, erre 
nincs példa. A huszonegyedik 
századra minden megválto-
zott, a hangerő, a dinamika. 
Ezt tudomásul kell venni. 
Nálam a klasszikus zene is 
másképp szól. Nem lehet úgy 
élnünk, hogy nem veszünk 
tudomást a saját korunkról. 
Imádom például Bach zenéjét, 
de közben itt lüktet a jelen, 
és ez is fontos. 

Internetes oldalán Müller  -
Pétert idézi, miszerint a fuvola 
csak a levegővel játszik, a 
légi semmivel. Ugyanakkor 
Müller Péter írta azt is, hogy 
a művészet régen lelkileg fel-
emelt, majd tükröt tartott a 
befogadó elé, a mai modern 
művészet pedig lelkileg lehúz. 
Egyet ért ezzel?

Ha az embereknek állan- -
dóan azt vágják a képébe, 
hogy gonoszak és undorítóak 
vagytok, akkor a művészet va-
lóban lehúz. Hogy a művészet 
tükröt mutasson, az fontos, 
csak az a kérdés, hogy a tükör 
felmutatása után mit kap az 
ember. Úgy gondolom, nekem 
az a feladatom, hogy átöleljek. 
Drámát is úgy közvetítsek, 
hogy a végére a konfl iktust 
feloldjam. Nekem nem csak 
az a dolgom, hogy korrektül 
eljátsszak egy-egy darabot, 
hanem az, hogy a koncertről a 
hallgatók úgy menjenek haza, 
hogy jó ezen a Földön, a poli-
tikai borzalomtól függetlenül 
jó ebben az országban élni, 
mert összetartozunk.

Ön azt írja, úgy érzi, hogy  -
Ég és Föld között közvetít. 
Mit ért ezen?

Mikor négy évvel ezelőtt  -
Horvátországban a pulai 
arénában, a háromezer éves 
anfi teátrumban a Carment 
játszottuk. A tengerparton 
a teliholdban azt éreztem, 
hogy valami rajtam keresztül 
történik. Hallom a zenét, de 
mintha testileg nem is lennék 
ott, pedig a fuvolázás komoly 
fi zikai teljesítményt igényel. 
Csodálatos élmény, amikor 
az ember lentről kapja a földi 
energiát, föntről pedig az ál-
dást. Amióta Pulában ez meg-
történt velem, azóta minden 
koncerten arra vágyom, hogy 
annyira tudjam az anyagot, 
szakmailag annyira felkészült 
legyek, hogy el tudjam en-
gedni magam. 

Ön nem csak előadómű- -
vész, hanem édesanya is. 
Miként sikerült a hivatását 
és a családi életét összeegyez-
tetnie?

Két lányom van, Anna már  -
18 éves, Lili pedig 11, és nem 
estek messze attól a bizonyos 
fától. Tegnap volt a születés-
napon, és egy gyönyörűsé-
ges mesét írtak nekem. Anna 
színésznő szeretne lenni, jár 
előkészítőre, és már dolgozott 
statisztaként. Lili pedig hege-
dül és énekel. Persze nagyon 
nehéz a hivatást és a családi 
életet összeegyeztetni, sok 
energiát kíván. Én is, mint 
más édesanya, sokszor kiaka-
dok, úgy érzem, nem megy to-
vább, pedig dehogynem. Úgy 
gondolom, hogy semminek 
sincs értelme, ha az ember-
nek nincsenek gyerekei. Hogy 
áldott állapotban lehettem, 
hogy anya lehetek, hogy a 
párommal együtt szeretetben 
élhetünk, ez ad erőt. Nélkülük 
egy lépést sem tudnék tenni. 
Ha a szeretetről akarok fuvo-
lázni és beszélni, akkor azt a 
színpad mögötti világban is 
érvényre kell juttatnom. 

Horgas Eszter: A szeretet fuvolistája
Zene után könyvével is megszólítja közönségét

Horgas Eszter fuvolaművész a Ventoscala Kamara-
zenekarral július 22-én este Gyomaendrődön, a gyomai 
református templomban Vivaldi: Négy évszak című művét 
adta elő. Az eredeti műben a szólót hegedű játssza, ezt a 
feladatot most fuvolán bravúrosan oldotta meg Horgas 
Eszter. A templomot megtöltő közönség eddig sohasem 
hallott fuvolajátékot élvezhetett. Ugyanakkor igaz az is, 
hogy a szólista a kísérőzenekarban nagyon jó partnerre 
talált. A koncert után Horgas Eszter hosszasan dedikálta 
CD-it, DVD-it gyomaendrődi rajongóinak, majd interjút 
adott a lapunknak. 
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ÉPÍT ANYAGKERESKEDÉS
Gyomaendr d, H sök útja 51. 

Telefon: 66/282-440; 30/33-26-075; 30/48-80-326

Teljeskör  épít anyagkereskedelem: 
Terranova termékek - h szigetel  rendszerek, ragasztók, fugázók,  -
felújító rendszerek
Frühwald betontermékek, térburkolók -
Gipszkartonok, gipszkarton szerelési anyagok, lécek,  gipszek,  -
glettek
Téglák, tet cserepek, tet zsindelyek, lemezes tet fed  anyagok -
H -,hang-, és vízszigetel k -
OSB lapok, tet fóliák, párazáró fóliák, tet kiegészít k, szell z k -
Élvéd k, szeg k, szilikonok -
Schiedel kéményrendszerek, Ytong-Xella falazó elemek -
Kazettás álmennyezeti rendszerek, függeszt k, lapok -
Prokoncept energiatakarékos házépítési renszer -
Grünpower vákumcsöves napkollektor -
Rozetták, stukkók, hászámok, bet k kül-és beltérre -
Kéziszerszámok, csavarok, szegek, segédanyagok -
Hagyományos épít anyagok - sóder, cement, homok, mész -
és még sok más, ami építkezéshez, felújításhoz szükséges. -

    Árainkból: 
Fagyálló csemperagaztó  880,- Ft/zsák (25kg) -
Estrich  685,- Ft/zsák (40kg) -
Flex ragasztó  2.435,- Ff/zsák (25kg) -
Aljzatkiegyenlít   2.200,- Ft/zsák (25kg) -
Tet síkfólia  80,- Ft/m - 2-t l
Dry-háló  135,- Ft/m - 2-t l

GELLAI
Hagyományos lakodalom a Körösök mentén
A Körösmenti Táncegyüttes szeretettel meghívja 

az érdeklődőket a lakodalmas rendezvényére.

Helyszín: 
az Endrődi Tájház  

Időpont: 
2008. 08. 16-án, 16 óra

A részletes program:
1600 – vendégvárás
1700 – menyasszonyöltöztetés, lánykikérés, 
          menyasszonybúcsúztatás
1730 – lakodalmas menet indulása a szertartás helyére
          vonós- és rezes banda  kíséretével, tánccal
1800 – esküvői szertartás
1830 – a menet visszaindulása a tájházba
1900 – a Körösmenti Táncegyüttes rövid táncbemutatója 
          a tájház előtt
2000 – vacsora (birkapökölt)
2200 – a Körösmenti Táncegyüttes rövid táncbemutatója, 
          táncház a vendégek bevonásával
2300 – sütemények kínálása
2400 – menyasszonytánc
0100 – újasszonytánc, lakodalmi mulatság hajnalig
Belépő árak  - belépőjegy:       500 Ft
                       - vacsorával:    2.500 Ft

Belépőjegyek megrendelhetők az alábbi számokon:
06 20/ 346-97-87 vagy a 06 70/ 949-58-85
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Mindenkit szeretettel várunk! 

COLOR SHOP PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Petőfi  u. 4.

Telefon: 66/284-552, 
e-mail: uhrinzoltan@globonet.hu

Nyitva:
hétköznap: 700 – 1730

szombaton 800 – 1200

TANSZERVÁSÁR!

3.000 forintonkénti
 vásárlások esetén
 sorsjegyet adunk!

FŐDÍJ:
1 db kerékpár

Felemelő volt Horgas Esztert hallgatni.



Rövid hírek

A Global Teenager Project 
(GTP) elnevezésű nemzetközi 
program keretében augusztus 
1. és 3. között három napos 
ifjúsági találkozót tartottak 
Gyomaendrődön. A kultúrák 
közötti párbeszéd éve alkal-
mából a vajdasági Integrál 
Pedagógus Egyesület a ta-
lálkozóra 11 fi atalt delegált, 
velük találkozhattak helybeli 
kortársaik. A találkozó ke-
retében augusztus 1-én az 
Endrődi Közösségi Házban 
vetélkedőt tartottak. A GTP 
egyike azoknak a projektek-
nek, amelyek az internetes 
kommunikációt felhasználva 
elősegítik a fi atalok könnyebb 
bekapcsolódását a társadalmi 
együttműködésbe, hogy meg-
találják helyüket a gyorsan 
változó világban. Magyaror-
szágon a gyomaendrődi szék-
helyű ClubNetCet Internetes 
Ismeretterjesztő Egyesület 
irányítja a programot. 

Ifj úsági 
találkozó

A Gyomai Gazdakör 
július 1-jén határszemlét 
tartott. Összességében 
elmondható, hogy a látott 
területeket a gazdák rend-
ben tartják, gondozzák és 
művelik. Ez alól kivételt 
csak az a két nagy terü-
let képez, amelyek gyo-
mosak, elhanyagoltak és 
megműveletlenek, illetve 
tulajdonosaik ismeretlenek. 
Az egyik több hektáros, 
parlagfüves területet az 
endrődi ugarak részen, a 
másik területet a varjasi 
részen látták. Kíváncsiak 
arra, hogy a tulajdonoso-
kat a polgármesteri hivatal 
felszólította-e a parlagfű 
irtása és a föld kötelező 
megművelése érdekében.

Bóczér Tibor kertészeti 
és mezőgazdasági ügyintéző 
a kérdésre válaszolva meg-
fogalmazta, a határszem-
lén lévő gazdák helyrajzi 
számmal nem azonosították 
az ugari részen található 
elhanyagolt területet, ezért 
csak feltételezheti, hogy az 
illetékes mezőőr a terület 
tulajdonosát jelentette 
fel írásban június 17-én 
a földhivatalnál. Közölte 
azt is, hogy az ominózus 
terület kényszerkaszálását 
a növényvédelmi hatóság 
a július 17-én született  
határozatával elrendelte. 
A varjasi részen írásbeli 
felszólítás nem történt. 

Parlagfű
 és gyom

5Közélet

A hallgatók és a budapesti 
Kafka Margit Nevelőotthon 
lakói három csoportba rende-
ződve ismerkedtek a néprajzi 
és muzeológiai munkálatok-
kal. Az első csoport a tájház 
lábbeli készítő tárgykörben 
gyűjtött tárgyi anyagát lel-
tározta. A második csapat, 
Kulik Melinda néprajzkuta-
tó-doktorandus vezetésével 
felmérést végezett az Endrőd 
belterületén található foga-
dalmi keresztek és szakrá-
lis kisemlékek területén. A 
harmadik csapat az endrődi 
városrész népi építészetét 
tanulmányozta. A tábor 
szakmai vezetője dr. Dénes 
Zoltán egyetemi docens, va-
lamint Kovács László Erik 
etnográfus-doktorandus és 
Szonda István gyűjtemény-
vezető volt. A szakmai hét 
során sikerült szakszerű nyil-
vántartásba venni szinte az 
egész lábbeli készítő anyagot, 
így létrehozva a Tiszántúl 
legnagyobb csizmadia-cipész 
muzeológiai gyűjteményét. A 
házfelmérések során sikerült 
megvizsgálnunk a városrész 
legöregebb épületét, a Te-
mető utcában lévő, úgyne-

vezett Göndör Tímár-házat. 
Az épület külső és belső 
struktúrájában a XIX. század 
végi építészeti hagyományt 
őrizte meg. A tábor ünne-
pélyes szakmai beszámolója 
július 24-én, 11 órakor volt 
a városháza dísztermében. 
Az ünnepségen dr. Csorba 
Csaba jegyző bevezetőjében 
kihangsúlyozta, hogy mily 
fontos támpontokat jelentenek 
a város fejlődése szempont-
jából a szakszerűen elvégzett 
néprajzi vizsgálatok, melyek 
tapasztalatai iránymutatóak 
lehetnek a település fejlődé-
sére is. A Debreceni Egyetem 
részéről dr. Ujváry Zoltán 
professzor emeritus köszön-
tötte a megjelenteket és kifej-
tette, hogy a tájházban folyó 
muzeológiai-oktató munka 
mily sok gyakorlati ismerettel 
gazdagítja a hallgatókat, ezzel 
segítve az egyetemi oktatást. 
A tábor szakmai vezetője, 
dr. Dénes Zoltán egyetemi 
docens, felszólalásában fel-
hívta a fi gyelmet a környék 
és ezen belül Gyomaendrőd 
fontos szerepére a nagy-
váradi kultúrrégió szélső 
pontjaként, mely nemcsak 

kulturális együttműködések, 
hanem gazdasági kapcsolatok 
alapját is képezhetik. Árkus 
Péter a nevelőotthonos fi ata-
lok képviselője megköszönte 
Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzatának és a táj-
ház vezetőjének, valamint 
a DE- Néprajzi Tanszékének 
támogatását, hogy diákjai év-
ről-évre részt vehetnek ezen 
a táboron, mely pedagógia-
ilag fontos üzenetet hordoz 
az állami gondozásban élő 
gyerek és fi atalok számára. 
A fővárosi TEGYESZ több 
mint 30 éve szervez halmo-
zottan hátrányos helyzetű fő-
városi fi atalok számára nyári 
elfoglaltságot jelentő régé-
szeti és néprajzi táborokat. 
Tevékenységük súlypontja 
Békés megye, ezen belül 
Gyomaendrőd kiemelkedő 
fontosságú. 

– A rendelkezésünkre álló 
források – mondta el Árkus 
Péter – szűkössége miatt az 
alapítványi és helyi támoga-
tások biztosítják a táborok 
sikeres megvalósítását. Ez évi 
támogatóink: Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata, a Ma-
gyar Fejlesztési Bank Zrt., 
a József Attila Szociális és 
Kulturális Alapítvány és 
a Pro Cultura Alapítvány. 
Köszönet támogatásukért 
– zárta be mondandóját a 
nevelőotthon tanára. 

 
Szonda István

Néprajz szakos hallgatók múzeumi gyakorlaton
Július 20-27: néprajzi tábor az Endrődi Tájházban 

A tábor résztvevői a Debreceni Egyetem Néprajzi 
Tanszékének néprajz szakos hallgatói voltak, akik in-
tézményünkben töltötték muzeológiai gyakorlatukat. Az 
egyetemi hallgatók mellett már évek óta együtt dolgozunk 
nevelőotthonos fi atalokkal, akik Árkus Péter pedagó-
gus (régész-történész) vezetésével segítenek múzeumunk 
anyagának rendezésében, tisztításában. A tábor teljes 
létszáma így harminc fő fölé emelkedett. 

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

A gondozott kertért, parkért
kaszálás, nyírás, parlag-fűmentesítés• 
elhagyott telkek rendbetétele• 
facsemete ültetése, park- és erőtelepítés• 
szántás, rotálás, magágy-előkészítés, fűmagvetés• 
veszélyes és egyéb fák vágása, metszése, permetezése• 
vízi létesítmények (stég) építése• 

Hermann Mihály
20/388-2263

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

Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

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

hermannkert@fi bermail.hu; fax: 66/610-419.
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MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Avon és Orifl ame termékek heti rendeléssel!

-papíráru, irodafelszerelés
-nyomtatványok
-játék, strandcikkek 
-fürdőmedencék

-ajándékok, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

Beiskolázáshoz minőségi termékek, 
4.000 Ft. fölötti vásárlás esetén kedvezménnyel.

Várfi  András polgármester kezdeményezésére 2008. augusztus 2-án szombaton 
Gyomaendrődről egy nyolc fős csapat teljesítette sikeresen az 5,2 kilométeres távot. A 
résztvevők: (balról jobbra) Kocsis Tünde, Pribelya Mihály, Probelya Krisztina, Fekete 
Dávid Gergő, Csőke Zsolt, Kocsis Tamás, Várfi  Péter és ifjúVárfi  András. A legjobb időket 
Csőke Zsolt (1:44) és Pribelya Krisztina (1:55) úszták. 

Gyomaendrődiek a Balaton-átúszáson

Tímár András tulajdonos 
elmondta, a Körös Szálló 
22 férőhellyel rendelkezik, 
egész évben azok keresik, 
akiknek a legolcsóbb szál-
lásra van szükségük. A 
vendégkört elsősorban a 
vidékről érkező, néhány 
napot itt dolgozó munká-
sok teszik ki. Jellemzően 
egy-két, esetleg négy-öt 
napra veszik igénybe a 
szálló szolgáltatásait. A 
Körös Szálló kihasznált-
sága az idegenforgalmi 
idénytől függetlenül egész 
évben megközelítően húsz 
százalékos. 

Béltekiné Pallaghy Eme-
se, a 25 férőhelyes Szilvia 
Panziót működtető kft. 
ügyvezetője arról szólt, 
hogy kihasználtságuk a 
nyári hónapokban ötven, 
azon kívül pedig huszonöt 
százalékos. A vendégek ti-
zenöt százaléka külföldről 
érkezik, elsősorban Romá-
niából és Németországból. 
A belföldi turizmus ész-
revehetően erősödik, az 
ország valamennyi részé-
ből érkeznek vendégek és 
valamennyi korosztály 
képviselteti magát. Sze-
zonon kívül a vendégek 
fele üzleti útja alkalmával 
száll meg, másik felét pe-
dig a Liget Fürdő vonzza 
Gyomaendrődre. Idegen-
forgalmi szezonban ez az 
arány nyilván eltolódik a 
nyaralók javára.    

– Kevés a vendég – 
szögezte le véleményét 
Balogh Károlyné vállal-
kozó, aki tíz férőhellyel a 
Harang Szállót működteti, 
és emellett kiad még két 
nyaralót is, ahol összesen 
nyolc vendéget tud fo-
gadni. Becslése szerint a 
szállások kihasználtsága 
főidényben harminc-negy-
ven százalékos, azon kívül 
szinte elenyésző. Vidéken 
élő munkások és üdülők 
alkotják a vendégkört, az 
arányuk nagyon változó. 
Balogh Károlyné elmondta, 
vendégei arra panaszkod-
nak, hogy a városban kevés 
a kulturális-szórakoztató 
program, valamint esős, 
sáros időben nem lehet par-

kolni a fürdő előtt, továbbá 
ha a Szilvia Panzió par-
kolójába beáll egy kocsi, 
akkor a fürdő bejáratánál 
szűk a hely, nem lehet a 
kocsiból kiszállni.

Kis Sándor, a Sörkert 
Fogadó tulajdonosa arról 
szólt, hogy hozzá kifejezet-
ten hazai vendégek jönnek. 
A 15 férőhely kihasznált-
sága a nyári hónapokban 
hetven százalékos, és év 
többi részében megköze-
lítően húsz. Főszezonon 
kívül hétvégeken szállnak 
meg a vendégek, akik a 
fürdőben jönnek pihenni, 
kikapcsolódni. A fogadóba 
betérnek házaspárok gye-
rek nélkül és gyerekekkel 
együtt is, illetve érkeznek 
nyugdíjasok is.    

A Tímár Panzió vi-
szonylag messze esik a 
fürdőtől, ezért forgalmát 
nem befolyásolja a turisz-
tikai szezon, tájékoztatta a 
Gyomaendrődi Hírmondót 
Tímár János tulajdonos. 
Vendégeik nagy részét 
azok teszik ki, akiket 
munkájuk Gyomaendrődre 
és környékére szólít, így 
jönnek például hídépítők, 
olajfúrók, vasúti építésen 
dolgozók, néha üzletkö-
tők, továbbá az átmenő 
forgalomból is be-be-
tér egy-egy vendég.  A 
forgalmuk nagyon hul-
lámzó, míg a január és 
a február jó volt, addig 
egész március hónapban 
csak 72 vendégéjszakát 
regisztrálhattak. 

A megkérdezettek kö-
zött néhányan szóvá tették, 
miként a gazdaság többi 
területén, a feketegazda-
ság a turizmusban is vi-
rágzik. Legalább annyian 
adják ki feketén a nyara-
lójukat, mint hivatalosan. 
Az önkormányzat nem is 
ellenőrizheti őket, hiszen 
magántulajdonról van szó. 
Ők nem f izetik meg ven-
dégéjszakánkénti a 300 
forintos idegenforgalmi 
adót és a húsz százalékos 
áfát. Négytagú család több 
napos nyaralása esetén ez 
már jelentős különbséget 
tesz ki. 

A szállásadók szerint 
kevés a vendég

Vidéki munkások is igényelnek szállást
Az önkormányzat az egyik kitörési pontnak a turizmus 

fejlesztését tartja, sokat áldoz arra, hogy az országban 
megismerjék Gyomaendrődöt, igyekszik egyre több 
vendégeket szórakoztató programot szervezni, illetve 
támogatni. Ennek a törekvésnek tapasztalható-e már 
az eredménye, ezt tudakoltuk július utolsó napjaiban, 
amikor néhány szállásadót az eddigi forgalomról fag-
gattunk. 



(Folytatás az 1. oldalról)
Eközben az italmérésből 

az intézkedés alá vont férfi  
két rokona is a helyszínre ér-
kezett, és ők is a rendőrökre 
támadtak. A járőrök ekkor 
rádión segítséget kértek, majd 
a kiérkező rendőrökkel együtt 
a három férfi  támadását el-
hárították, ellenszegülésüket 
megtörték, és a helyi rendőr-
őrsre őket előállították. 

A rendőröket ért támadás 
miatt a Szarvasi Rendőrka-

pitányság vezetője az elkö-
vetőkkel szemben büntető 
feljelentést tett az illetékes 
Ügyészségi Nyomozóhiva-
talnál. 

Július 28-án a Hármas-
Körös endrődi hídjánál a 
járőrök megállítottak egy 
személygépkocsit. Kiderült 
a sofőrnek nincs vezetői 
engedélye, mert a hatóság 
jogosítványát már korábban 
bevonta. A nyilvántartásból a 
rendőrök azt is megállapítot-

ták, hogy a személyt körözik, 
mert szabadságvesztésének 
a letöltésére a börtönbe nem 
vonult be. A gépjármű ellen-
őrzése során pedig arra derült 
fény, hogy a rendszám nem a 
járműé, tehát az egyedi azo-
nosító meghamisításának a 
bűncselekményét is elkövette 
az illető. A személyt előállí-
tották a rendőrőrsre, majd a 
gyulai büntetetés végrehajtási 
intézetbe szállították. 

Rendőrökre támadtak a kocsmázók

Gáti Zoltán, a megyei 
katasztrófavédelmi igaz-
gató a helyszínen elmond-
ta, a kamion többek között 
mosófolyadéknak használt 
tűz- és robbanásveszélyes 
alkoholszármazékot, vala-
mint belégzésre a légutakat 
irritáló butil-glikolt, illetve 
zsákokban egy szilárd állapo-
tú lúgkészítményt szállított. 
A tűzoltók zárt vegyvédelmi 
ruhában, légzőkészülékkel 

fölszerelve láncot alkotva 
darabonként pakolták ki a 
kamionból a zsákokat, lá-
dákat és egyéb tárolóesz-
közöket. 

Mivel a csatornában víz 
volt, ezért a környezetvédel-
mi hatóság útmutatása alap-
ján szennyeződés megállítás 
érdekében homokkal zárták 
el az útját. A környezetvédel-
mi szakemberek véleménye 
szerint a csatornában lévő víz 

szennyezettsége nem érte el 
a határértéket. Szemlits Gyu-
la, a helyi tűzoltó egyesület 
parancsnoka hangsúlyozta, 
hogy a veszélyes anyagokat 
szállító kamion balesetéhez 
elsőnek a gyomaendrődi tűz-
oltók értek ki, ők végezték el 
az elsődleges felderítést. Ez 
volt a munkának a legveszé-
lyesebb része, hiszen ekkor 
még azt sem tudták, milyen 
anyagokról van szó. 

Az augusztus 1-3. között meg-
tartott idei Volkswagen bogárta-
lálkozón feltűnt egy metálszínű, 
az 1940-es évek stílusát idéző, 
egyedi építésű gépkocsi. Tulaj-
donosa, a békéscsabai Gyulai 
László elmondta, barátjával egy 
régi bogarat szétszedtek, a főbb 
technikai részeket: a motort, a 
sebességváltót és egyebeket: pél-
dául az ülést, az ajtó zsanérját, 
zárját is meghagyták, ezeket 

felújítva beépítették. A karosz-
széria lemezeit pedig maguk 
készítették el, főállásban több 
mint egy évet dolgozott rajta. 
Az autónak barátai a Tatinson 
nevet adták, mert korábban a 
saját beceneve Tati volt, de mire 
egy év alatt az autóval elkészült, 
olyan nagy szakálla lett, mint 
hajótörött Robinsonnak. Szólt 
arról is, hogy rendszeresen jár 
bogártalálkozókra. Ezeken na-

gyon jó emberekkel lehet meg-
ismerni, két-három szó után már 
úgy beszélnek, mintha tíz éve 
ismernék egymást, és a mai ro-
hanó, az emberi értékeket nem 
becsülő világban ez nagy szó. 
Mint azt Kardos Ferenc szerve-
ző a rendezvény után elmond-
ta, a tavalyi 267-el szemben az 
idén 306 bogaras regisztráltatta 
magát, ezzel részvételi csúcsot 
döntöttek. 

Tatinson is eljött  Gyomaendrődre
Rekordot döntött a résztvevők száma

A Gyomaendrődi Mozgás-
korlátozottak és Hadirokkan-
tak Egyesülete augusztus 2-án 
immár negyedik alkalommal 
rendezte meg a babételek és 
más fi nomságok főzőversenyét. 
Egyesületük székházának ud-

varára több mint száz sorstár-
suk és meghívott vendégük jött 
el. A vendégek között ott volt 
Domokos László országgyű-
lési képviselő, Várfi  András 
polgármester, Izsó Csaba 
önkormányzati képviselő, il-

letve a dévaványai, ecsegfalvai, 
békéscsabai, békési és debre-
ceni egyesületek képviselői. A 
főzésben résztvevőket elismerő 
oklevéllel és az emblémájuk-
kal ellátott kerámia bográccsal 
jutalmazták.

A bográcsos babételek ünnepe

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2008/2009-es 

tanévre felsőoktatási intézménybe felvett gyomaendrődi fi atalok számára 8000,- Ft/fő/hó összeg-
ben félévenként egy összegben kifi zetésre kerülő 40.000,- Ft tanulmányi ösztöndíj elnyerésére 
a következő pályázati feltételekkel:

A képviselő-testület csak olyan felsőfokú tanulmányokat folytató fi atalt támogat, aki gyomaendrődi • 
lakos,
aki olyan felsőfokú tanulmányokat folytat, mely a tanulmányok befejeztével a településen is haszno-• 
sítható, 
elsőéves hallgató esetén a második félévre csak akkor kaphat támogatást, ha eredményes első félévet • 
zárt, és a tanulmányi átlaga nem rosszabb a közepesnél, második és további évfolyamok esetén az 
előző félév átlaga a közepest eléri,
kötelezettséget vállal, hogy tanulmányai befejeztével legalább a támogatás igénybevételének megfelelő • 
időtartamig Gyomaendrődön kíván dolgozni, 
 több pályázó esetén a fenti feltételek meglétekor a szülők szociális körülményei döntik el a pályáza-• 
tot,
a pályázat nyerteseivel Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást • 
köt az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban. 

A pályázathoz csatolandó:
a szülők kereset-igazolása,• 
igazolás, hogy felsőfokú intézménybe felvételt nyert, vagy már felsőbb évfolyamokra beiratkozott,• 
lezárt félév (félévek) tanulmányi eredménye – leckekönyv fénymásolata• 
nyilatkozat, hogy a pályázat elnyerése esetén az önkormányzattal megállapodást köt.• 

A pályázat beadási határideje: 2008. szeptember 30.
A pályázat elbírálása: 2008. októberi képviselő-testületi ülés.

A Térségi Szociális Gon-
dozási Központ Rózsakert 
Esély Klubjának tagjai és 
gondozói június 14-19. között 
Balatonszemesen nyaraltak. 
A Kincs az Életed Közhasz-
nú Alapítvány támogatása, 

valamint a megpályázott és 
megnyert üdülési csekkek 
segítségével az álom valóra 
válhatott, és lehetőség nyílt 
a fogyatékkal élők számá-
ra, hogy néhány kellemes 
napot töltsenek a „magyar 

tengeren”. Meglátogatták a 
helyi Postamúzeumot, tisz-
teletüket tették Latinovits 
Zoltán színművész síremlé-
kénél, illetve Balaton-parti 
sétáik alkalmával hattyúkat 
etettek. 

Valóra vált álom: balatoni nyaralás

Tatinsonra sokan voltak kiváncsiak

A baleset okának felderítését a rendőrség műszaki szakrtők bevonásával folytatja.

6 Közélet

Veszélyes anyagokat szállító kamion borult fel
Július 24-én a kora délelőtti órákban a 46-os főútvonalon egy Mezőtúr felől érkező 

veszélyes anyagokat szállító kamion a város szélétől mintegy két kilométerre hátulról 
belehajtott a közútkezelő munkásokat szállító, utánfutót vontató kisbuszának utánfutó-
jába, majd ennek következtében a 13 tonnás rakományával, kerekekkel fölfele az út jobb 
oldalában lévő hat-hét méter mély árokban kötött ki. Az ütközés következtében a kamion, 
illetve a kisbusz vezetője és a mögötte ülő utas megsérült, őket kórházba szállították. 



(Folytatás az 1. oldalról)
A versenyt szervező Ke-

rékpársport 200 Alapítvány 
ügyvezetője, Sutkó Mihály 
a segítő munkájáért, az első 
szakasz házigazdájának, 
Várfi  András polgármester-
nek köszönetként egy sárga 
mezt és emléktálcát adott 
át. A verseny alkalmával a 
szervezők kiemelt fi gyelmet 
fordítottak a biztonságra, a 
kijelölt útvonalat kordonnal 
zárták le, a rendőrök mun-
káját százötven polgárőr 
segítette.

Kesjár Attila, a verseny 
szervezője az eredményhir-
detés után így nyilatkozott 
lapunknak:

– Nagyon jól sikerült a 
verseny, megérkeztek a nyu-
gat-európai csapatok is. A 
küzdelem alatt végig szaka-
dó eső rányomta bélyegét a 
versenyzők teljesítményére, 
nem volt hatalmas a tempó, 
de így is színvonalas első 
szakasszal kezdődött az idei 
Tour de Hongrie. 

Törzsök Zsolt, a versenyt 
szervező alapítvány veze-
tője szerint házigazdaként 
a gyomaendrődiek jelesre 
vizsgáztak, mindenben se-
gítettek a csapatoknak és a 
vendégeknek, akik jól érez-
ték magukat a városban. 

Az esemény hozzájárult 
ahhoz, hogy minél többen 
megismerjék a várost, 
Gyomaendrőd neve szá-
mos országos médiában 

megjelent. A rendezvény 
emellett vendégeket is ho-
zott, a versenyzők és kísé-
rőik, összesen kétszázan a 
versenyt megelőző nap már 
Gyomaendrődön töltötték az 
éjszakát, a verseny napján 
pedig 250-en foglaltak szál-

lást a városban. 
Mint azt Várfi  András 

megfogalmazta, ha nem 
is rajt állomásként, de va-
lamilyen formában a jövő 
évi Tour de Hongrie-ba is 
szeretne bekapcsolódni 
Gyomaendrőd. 

Gyomaendrődről rajtolt a Tour de Hongrie
A szervezők szerint a város jó házigazdának bizonyult

A versenyt megelőző protokoll körre Várfi  András (jobbra) 
polgármester és dr. Csorba Csaba jegyző is a kerékpár 
nyergébe pattant. 

Szabados Ferenc, a GyFC 
elnöke elmondta, a két egyesü-
let tavaly február óta folyama-
tosan tárgyal az egyesülésről. 
Korábban a szurkolók ellenál-
lása akadályozta meg a fúziót, 
mivel érzelmileg kötődtek a 
városrészük csapatához. A 
két egyesület vezetőségének 
sikerült meggyőzniük őket, 
hogy a szűkülő anyagi lehető-
ségek miatt csak egy csapatot 
érdemes indítania a városnak. 
Gyakorlatilag a GyFC leiga-
zolta a GyVSE labdarugóit. 

A vidékiek távozása után 
túlnyomórészt gyomaendrődi 
játékosokból áll a város új lab-
darúgócsapata. A 22 felnőtt 
játékos felkészítését Erdősi 
Gyula irányítja. Az ifjúsági 
csapat Gál István szakmai 
vezetésével szintén 22 fős 
kerettel készül a bajnokságra. 
Az utánpótlás csapatok közül 
az U-16-nál és az U-13-nál a 
szakmai feladatokat Bélteki 
János látja el. Az U-11, U-9 
és az U-7 esetében a GyVSE 
és a GyFC is rendelkezik any-
nyi igazolt játékossal, hogy 
két csapatot indíthatnak. A 
legfi atalabb korosztályokkal 
Gál István, Kéri Roland és 
Kovács Krisztina foglalkozik. 
A felnőtt csapat számára az 

első évben a 8-10. hely vala-
melyikének a megszerzését 
tűzték ki célul. 

Fülöp Zoltán, a GyVSE el-
nöke a tárgyalások részleteiről 
elárulta, korábban nem tudtak 
megegyezni abban, hogy hol 
tartsák a mérkőzéseket. Vé-
gül a GyFC vezetői, szurkolói 
elfogadták, hogy a mérkőzé-
sek felét az endrődi pályán 
rendezzék meg, illetve az új 
elnökségbe azonos létszámban 
delegáljanak tagokat. Fülöp 
Zoltán emlékeztetett arra, 
korábban az önkormányzat-
tól ígéretet kaptak, ha közös 
csapata lesz a városnak, nem 
csökkenti a támogatást. A vá-
rostól az idén a GyFC 2 millió 
950, a GyVSE 2 millió 750 
ezer forintot kapott. Ha ezt a 
támogatást az önkormányzat 
a jövőben is megadja, a hiány-
zó 3-4 milliót a támogatóktól 
össze tudják szedni. 

Fülöp Zoltán egyelőre a 
szurkolók türelmét kérte, hi-
szen most az edzőnek a korábbi 
kettőből egy csapatot kell ko-
vácsolnia. Reményei szerint, 
akik Gyomaendrődön szer-
tik a focit – a város bármely 
részén laknak is – el tudnak 
jutni mindkét pályán rendezett 
mérkőzésekre. 

Közös labdarúgó csapatot 
indít a város

A Gyomaendrődi FC és a Gyomaendrődi VSE a 2008-
2009-es bajnokságban a GyFC jogán a megyei I. osztály-
ban közös csapatot indít, erről döntött a két egyesület 
közgyűlése. Az új elnökségbe négy-négy tagot delegáltak, 
a testületet két egyesület elnöke jelenleg társelnökként 
irányítja, és olyan új elnököt keresnek, akit mindkét 
fél elfogad. 

Július 12-13-án a hagyo-
mányokhoz híven a Körös 
Kajak Sportegyesület ismét 
megrendezte a Viharsarok 
Kupát a gyomaendrődi sza-
bad strandon, ahová a négy 
Békés megyei egyesületen 
kívül még Csongrádról és 
Szolnokról is érkeztek ka-
jakosok. A tíz évesektől a 
felnőttekig közel 200 ver-
senyző mérhette össze gyor-
saságát kajak egyes és páros 
számokban. A versenyen 
helyt kaptak a szabadidős 
versenyzők is, akik még csak 
pár hete ismerkednek a kajak 
sporttal. 

A Viharsarok Kupa egy-
ben Békés megye bajnoksága 
is volt. A 10-13 évesek kor-
osztályában a legjobb lány: 
Rákosfalvi Dóra, a legjobb 
fi ú: Bukovszki Péter lett, a 
14-17 évesek között Tótka 
Sándor és Kiss Csaba holt-
versenyben végeztek az élen, 
ők valamennyien a Körös 
Kajak versenyzői. Békés 
megye legjobbja címet és a 
vele járó serleget Szarvasról 
Fazekas Dóra érdemelte ki. 
A csapatversenyt és a vándor-
kupát a Körös Kajak Sport-
egyesület nyerte meg, ez a 
jó teljesítmény köszönhető 
az egyre bővülő létszámnak 
is. A dobogós helyezettek 
éremmel és ajándékokkal 
gazdagon térhettek haza, 
ezeket a szponzoroktól ka-
pott pénzből vásárolta az 
egyesület. 

Viharsarok
Kupa

A klub elnöke elmondta, a 
klub tagjainak a száma jelenleg 
22, és élethű hajómodelleket 
készítenek, tehát ezek létező 
hajók kicsinyített másai, a 
modellezők között ezt F-2 
kategóriának hívják. Viszony-
lag új kategóriának számít a 
F-DS, ez a gőzzel maghajtott 
modellek kategóriáját jelenti. 
A modellezők évente orszá-
gosan általában tíz versenyt 
rendeznek, pénzügyi nehéz-
ségek miatt újabban egy-egy 
verseny kiesik. A tíz verseny-

ből négy eredménye számít 
be az országos bajnokságba, 
köztük a gyomaendrődié is. 
A helyi klub a verseny meg-
rendezésére az önkormányzat 
sportalapjából a tavalyi 100 
ezerrel szemben az idén csak 
80 ezer forintot kapott, ez a 
költségeknek csak harmad 
részét fedezi, kétharmadát a 
klub tagjai a saját zsebükből 
fi zetik. Korábban próbáltak  
vállalkozókat megnyerni a 
sportág támogatására, de 
eredmény nélkül. 

A nehézségek ellenére 
a résztvevők korábban is 
Gyomaendrődön kapták a 
legszínvonalasabb díjakat, 
és ebből az idén sem szeret-
nének engedni. A verseny fő 
kategóriája az F-2, ezt követi 
a gőzös, az ifjúsági és most 
új kategóriaként szerepel az 
F-4, amelyben nem saját ké-
szítésű hajók versenyeznek, 
ez lehet vásárolt vagy előre 
gyártott alkatrészekből össze-
szerelt is. A verseny díjátadó 
ünnepsége után kihirdetik az 
országos bajnokság eredmé-
nyét is. A modellező klubról 
bővebb információ a www.
modellezes-nap-szel-energia.
eoldal.hu internetes címen ta-
lálható. 

Működő hajómodelleket építenek
A Székely Mihály Modellező és Sportklub hagyomá-

nyos hajómodell versenyét augusztus 30-31-én tarja meg 
a bónomzugi holtágon, a volt Béke Tsz. faházánál. A 
szervezők negyven versenyzőre számítanak, az élethű 
hajómodellek futamai szombaton 10, vasárnap 9 órától 
kezdődnek – tájékoztatta lapunkat Blaskó János.  

Véget értek a küzdelmek a 
megyei női kézilabda bajnokság-
ban ahol a gyomaendrődi lányok 
a várakozástól elmaradva a tíze-
dik helyet szerezték meg.

A 2007-2008-as bajnoki év-
ben egy szezon kihagyása után, 
megfi atalodott csapattal vágtunk 
neki a felnőtt bajnokságnak. A 
felkészülés jól sikerült, így az 
egyesület vezetése a felsőházba 
kerülést, ott pedig az ötödik-ha-
todik hely megszerzését tűzte 
ki célul.

A bajnokságba 14 csapat ne-
vezett, két csoportban folytak az 
alapszakasz küzdelmei. A csapat 
érdekes eredményeket produkált, 
a csoport elején lévőket olykor 
bravúros teljesítménnyel vertük, 
míg a mögöttünk lévőkkel nem 
bírtunk. Magyarázatot erre a rap-
szodikus teljesítményre a csapat 
fi atal volta, illetve néhány tapasz-
talt játékos sérülése adhat.

A csapat az alapszakaszt 
végül ötödik helyen zárta, így 

az alsóházban, azon belül is 
az utolsó előtti helyen vártuk a 
folytatást. Az új helyzet új célt 
kívánt, miszerint: „Kerüljünk fel 
az alsóház második helyére!” A 
hátralévő hat mérkőzésből ötöt 
megnyertek, egyet elvesztettek 
a lányok, így meglett a kívánt 
második hely az alsóházban, 
ami a tabella 10. helyét jelen-
tette. Nem vagyunk elégedettek 
idei teljesítményünkkel, tovább 
dolgozunk a jövőbeni jobb ered-
mények eléréséért.

A jövő szempontjából biztató, 

hogy fi ataljaink szép eredmé-
nyekkel zártak a korosztályos 
bajnokságokban. A felkészü-
lést a következő bajnokságra 
július végén megkezdtük. A 
csapat lelkesedése töretlen, a 
közösség összetartó, létszáma 
gyarapszik. Több tapasztalattal, 
elszántan vágunk neki az újabb 
küzdelmeknek. Köszönjük és 
továbbra is kérjük sportszerető 
közönségünk támogatását hazai 
mérkőzéseinken!

Lakatos Tibor

KÉZIS TOBORZÓ!
A Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület várja  

azoknak a 1997 és 2000 között született lányoknak a jelent-
kezését, akik rendszeresen, heti 2-3 alkalommal szívesen 
megismerkednének a kézilabda sportág szépségeivel és 
szeretnének egy jó közösség tevékeny tagjává válni. Ér-
deklődni Lakatos Tibornál a 06-20/365-3683-as telefon-
számon lehet.

Hívunk, várunk minden kézizni vágyót!!!

Hullámzó teljesítmény, 10. hely!

A képen fönt balról jobbra: Botos Zsanett, Pintér Ágnes, Mag Bianka, Fekécs Fruzsina, 
Földi Emese, Izsó Erika, Nagy Bianka, Dávid Ivett; lent: Gonda Barbara, Varga Emese, 
Kónya Katalin, Bohrát Anita, Rácz Orsolya, Bujdosó Éva, Andor Amelita, Bárkai Bianka; 
a képről hiányoznak: Hornok Réka, Kruchió Éva.

A képen fönt balról jobbra: Botos Zsanett, Pintér Ágnes, Mag Bianka, Fekécs Fruzsina,
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Sport / Közélet

Gyakorlattal rendelkező 
autószerelőt keresek. Érdek-
lődni lehet: 30/383-75-77.

Apróhírdetés



Hirdetés

• Regisztráció a f z verseny résztvev inek   7:00 -   8:45
• Ünnepélyes megnyitó   9:00 -   9:15
• Half z  verseny   9:00 - 13:00
• “Milites Christi Templárius” Katonai

Hagyomány rz  Alapítvány bemutatója 
  (Szent Gellért Katolikus Általános Iskola el  i füves területen)

  9:00 - 13:00

• I. Gyomaendr di Halászati Tanácskozás 10:00
• Támogatói óra 10:00 - 11:00
• Helyi környezetszépít  verseny eredményhirdetése 11:00 - 12:00
• Jó ebédhez szól a harmónika - Orosz Zoltán m sora 12:00 - 13:00
• Csillogó Gyöngyszemek M vészeti 

Egyesület táncm sora 13:00 - 13:30

• Hungarian Koxx-One Team 
egykerekes bicikli bemutatója 13:30 - 14:00

• Gyomaendr d Város T zoltó 
Egyesületének bemutatója 

  (Szent Gellért Katolikus Általános Iskola el  i füves területen) 
14:00 - 15:00

• Eredményhirdetés 
és díjátadás 15:00 - 17:00

• Gyomaendr di Judo Klub 
bemutatója 17:00 - 17:20

• Dobrossy Zoltán b vész
galamb show m sora 17:20 - 18:00

• Emilio 18:00 - 18:45
• Four Fathers 19:00 - 19:45
• K&H Bank percek 19:45 - 20:00
• United koncert 20:00 - 21:45
• Szabadtéri lézershow 22:00

Gschwindt és Társa Bt., GY. Ü. SZ. “zRt.”, Kesely si Földm vel  Kft., Fish-Coop Kft., Róza Vendel, Rubin Panzió, Color Shop Papírbolt, Sörkert Panzió, Sikér Kft., Mágus Comp, 
Gellai Szárazépítés, Hidknap Kft., Szarka Csilla, Körös Bútoripari Kft., Thermal Consulting, Fodor Tamás, Seb k & Seb k ZRt., Kert-Kivi Kft., Vaszkó Imre

A rendez k a m sorváltozás jogát fenntartják!
A rendezvény látogatása ingyenes.

www.hondakoros.hu

Ismét kapható OLASZ PIZZAIsmét kapható OLASZ PIZZA


