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A havidíj-kedvezményre vonatkozó ajánlat 2008. augusztus 1-jétôl 2008. szeptember 30-ig érvényes. A kedvezmény az aktiválás hónapjában és 
azt követô 6 hónapban vehetô igénybe. A mobil szélessávba nem értendô bele az EDGE. Az akció további, teljes körû és részletes feltételei, illetve 
a 3G/HSDPA lefedettségre vonatkozó információk a T-Pontokban, üzleteinkben és ügyfélszolgálatunkon érhetôk el: 1430, 06-1/265-9210.

A városi könyvtár a 
szeptember 26-án megtar-
tott ünnepségen vette föl a 
város neves szülötte: Határ 
Győző író, költő, műfordí-
tó nevét. Ünnepi beszédet 
mondott: dr. Hajnal Lajos, 
a Békés Megyei Tudásház 
és Könyvtár igazgatója, az 
intézmény bejáratánál Határ 
Győző emléktábláját Várfi  
András polgármester és dr. 
Hajnal Lajos leplezte le.  

Dr. Hajnal Lajos elmondta, 
hogy a gyomaenrődi könyv-
tár névválasztása szerencsés 
volt, több ok miatt is. Bár Határ 
Győző gyermekkorában csupán 
néhány évet töltött Gyomán, de 
mindig nagyon ragaszkodott 
a településhez. Határ Győző a 
magyar, sőt a világirodalom 
kimagasló alakja, bár ezt ma 
még kevesen tudják. Állam-
ellenes szervezkedés vádjával 
1943-ban letartóztatták, és fel-
ségárulásért elítélték. Később 
Rákosi börtönét is megjárta, 
végül 1956-ban emigrált. 

– Határ Győző arisztokrata 
volt, a szó igazi értelmében 
nemes –  fogalmazott dr. Hajnal 
Lajos. – Ugyanis a társadalom-
nak szüksége van egy szűk, de 
mértékadó csoportra, amely 
felelősséget érez a megváltoz-
tathatatlan normákért. Ezt a 
felelősséget azzal pecsételi meg, 
hogy ezekhez a normákhoz 
életpéldájával ragaszkodik. 
Ma, amikor annyi minden 

megváltozik, szétmállik kö-
rülöttünk, még inkább szük-
ségünk van a közgondolkodás 
arisztokráciájára. 

Turóczi Gergely, a Petőfi  
Irodalmi Múzeum munkatár-
sa arról szólt, hogy két-három 
évvel ezelőtt Határ Győző kéz-
iratos hagyatékának nagyját 
sikerült az intézményüknek 
megszereznie, de a hagyaték 
többi része ma is Londonban ta-

lálható. Ennek megszerzésének 
ma jogi akadályai vannak. 

Turóczi Gergely nem érke-
zett üres kézzel, könyveket, 
képeket és DVD-ket hozott 
a könyvtár számára. Dr. 
Szilágyiné Németh Eszter, a 
könyvár nyugalmazott vezetője 
pedig az ünnepség alkalmából 
az általa összegyűjtött helytör-
téneti dokumentumokat aján-
dékozta az intézménynek. 

Az intézmény új neve: Határ Győző Városi Könyvtár.

ADSL sebességgel Gyomaendrődön is!

Gyomaendrőd, Fő út 214.
Tel./fax: +36 66 282 822

H – P:  900 -1200 , 1330 -1730

Sz:  900-1200
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Ha plusz pénzre van szüksége, én segítek!
Akciós személyi hitelek!

Már 3 hónapos munkaviszony elegendő!
570.000,- Ft. 84 hónapra 11.111,- Ft (THM 25,98%)

Őszi jelzálog és lakáshitel akció!
A bank megtéríti az értékbecslés díját!

A hitelbírálati díj akár 0 Ft-ra csökkenthető!
A hitelkihelyezés akár 100 %-ig!

Japán jen hitel lehetőség! 
Jelzálog és lakáshitel jövedelemigazolás nélkül is!

Őstermelőknek, nyugdíjasoknak és be nem jelentett 
munkaviszonnyal rendelkezőknek is segíteni tudok!

Gschwindtné Marika
06-20/410-5363

Iroda: Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 33.

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 Névadó ünnepség a könyvtárban
Határ Győző, a közgondolkodás arisztokratája 

Az intézmény új neve: Határ Győző Városi Könyvtár.

– Szüleimnek Hunyán volt 
kereskedésük és vendéglőjük. 
Édesanyám a falualapító 
Hunya József unkája volt. A 
30-as évek második felében 
szüleim a boltot eladták, és 

Pestre költöztünk. Szívünk 
mindig visszahúzott a szü-
lőföldre a rokonokhoz, ezért 
amikor csak lehetett jöttünk 
„haza”.

(Folytatás a 3. oldalon)

Hunyáról a Pille 
a világhírig vitt e

A Kárpát-medence legnagyobb szabású szellemi vál-
lalkozása kezdődött el október 1-én Gyomaendrődön, 
a városháza dísztermében. Az Alföldtudás Egyeteme 
a Mindentudás Egyeteme példáját követő népszerű tu-
dományos ismeretterjesztő előadássorozat programjai 
Magyarországon és a környező országok városaiban 
jelentkeznek. Az előadások szerkesztett változata a he-
lyi televíziók mellett a Duna Televízióban, valamint a 
Magyar Katolikus Rádióban és a református gyökerű 
Európa Rádióban lesz hallható. Az előadássorozat leg-
fontosabb célja annak igazolása, hogy vidéken is terem 
érték. Az Alföldtudás Egyeteme első előadója Szabó 
Béla villamosmérnök az Endrődhöz közeli Hunyán látta 
meg a napvilágot 1935-ben. Lapunk az előadás előtt 
készített vele interjút.

Szeptember 19. és 21. kö-
zött négytagú gyomaendrődi 
önkormányzati küldöttség járt 
a Nagyenyedi Borfesztiválon. 
A delegációt Várfi  András pol-
gármester vezette, tagjai voltak 
Czibulka György, Lehóczkiné 
Tímár Irén és Rácz Imre kép-
viselők. Nagyenyed képviselő-
testülete ez alkalomból több 
testvérvárosi küldöttséget is 
fogadott, köztük a siklósiak 
is ott voltak, velük városunk 
küldöttei megegyeztek, hogy a 
barátság jegyében igyekeznek 
jobban megismerni egymást. 
Tanulságos lehet, hogy a sikló-
siak is most kezdenek egy jelen-
tős fürdőrekonstrukcióba. 

Az OMart Könyvesbolt és 
Kulturális Műhely szeptember 
26-án este rendhagyó reneszánsz 
estre hívta a református templom-
ba az érdeklődőket. A Carmina 
Danubiana együttes fölkutatta 
a Kárpát-medence Hunyadiak-
ról szóló zenei hagyományát, és 
ebből állította össze műsorát. A 
zenekarnak helyi kötődése is van, 
ugyanis énekesük: Juhász Katalin 
gyomai születésű. Az esten köz-
reműködött még a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórusa és 
a Tűzmenedék együttes.

Dalok a 
Hunyadiakról

A Csabai Kolbászfesztivál 
keretében október 24-én Bé-
késcsabán a városi sportcsar-
nokban 13 órától mutatkozik 
be Gyomaendrőd. Először az 
Endrődi Tájház idézi fel a régi 
disznótorokat „András napi 
disznótor a gyomai és az endrődi 
tanyavilágban” címmel. Bemu-
tatják a korábban általánosan 
elterjedt szalmás perzselést és 
a fatüzeléses tekerős perzselő 
használatát. Majd ezt követi a 
disznó hagyományos felbontása, 
orjára. A bemutató helyszínén 

ételkiállítást rendeznek, amelyen 
megismerhetik a gyomai és az 
endrődi régi tanyai disznótoros 
ételeket. 

Ezután 14 órától ételkóstoló 
kezdődik, ahol az érdeklődők 
megízlelhetik településünk 
gazdag gasztronómiai válasz-
tékának néhány disznótoros 
ételét.

A színpadon 16 órától fellép a 
Körösmenti Néptáncegyüttes, a 
lengyel testvérváros néptánccso-
portja, a Rumba Táncklub, va-
lamint az Akantisz zenekar.

Városunk a 
Csabai Kolbászfesztiválon

 

H I T E L Ü G Y I N T É Z É S  
KKOOMMOOLLYY  BBAANNKKII  ––  ééss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSSII  HHÁÁTTTTÉÉRRRREELL,,  88  ÉÉVVEESS  GGYYAAKKOORRLLAATTTTAALL!!  

 

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

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 
 

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

H  I  T  E  L  E  K  -   H  I  T  E  L  E  K  -   H  I  T  E  L  E  K 
  SÁTÍJÚLEF SÁKAL SÉTÍPÉ SÁKAL JÚ SÁLRÁSÁV SÁKAL JÚ

B SÁKAL SÁLRÁSÁV SÁKAL TLÁNZSAH Ő REZSROK SÁKAL SÉTÍV ŰSÍTÉS 
 FÉSZEKRAKÓ HITELEK (35 éves korig) KÖZALKALMAZOTTI  HITELEK KÖZTISZTVISELŐI HITELEK 

 KELETIH IYLÉMEZS )TTALA PAN 3 RÁKA( KELETIHSROYG SÉZÉTNIYGÜ LOPCOZS 
 TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ HITELLEHETŐSÉG  SÁTLÁVIKLETIH SÉZEDNERGÁSSÓDA

 GNIZÍLGÁLIV GNIZÍLZSSIV GNIZÍLSÁKAL 
 LETIH ARSÁLRÁSÁVDLÖF KELETIH IÓZOKLALLÁV KELETIH SÉ GNIZÍL ISCOKPÉG 

 BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL (NFA pályázatra) IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK IDŐSKORI ÉLETJÁRADÉK, stb. 

TT öö bb bb   bb aa nn kk   aa jj áá nn ll aa tt aa   kk öö zz üü ll   vv áá ll aa ss zz tt hh aa tt !!   
Mindenkori aktuális akciónkról érdeklődésére telefonon vagy személyesen tájékoztatjuk.  

Ú J  S Z U P E R  A K C I Ó   
MEGHOSSZABBÍTVA  2008.11.28-ig!!! 

TTEELLJJEESS  BBAANNKKII  KKÖÖLLTTSSÉÉGGMMEENNTTEESSSSÉÉGG!!!!!!  
►HITELKIVÁLTÁS ESETÉN  /HUF, CHF, JPY, EUR/ 

  

0 Ft ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ, 0 Ft KÖZJEGYZŐI DÍJ, 0 Ft BEJEGYZÉSI ILLETÉK,  
0 Ft FOLYÓSÍTÁSI JUTALÉK, 0 Ft TULAJDONI LAP (UTOLSÓ) 

RRÉÉSSZZLLEEGGEESS  BBAANNKKII  KKÖÖLLTTSSÉÉGGMMEENNTTEESSSSÉÉGG!!!!!!  
►►  LLAAKKÁÁSSCCÉÉLLÚÚ  HHIITTEELLEEKK    EESSEETTÉÉNN    /HUF, CHF, JPY, EUR/  
  (( ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ- és HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA, FÉSZEKRAKÓ HITEL, GYORSHITEL, 
KÖZALKALMAZOTTI- , KÖZTISZTVISELŐI HITEL, FELÚJÍTÁS, KORSZERŰSÍTÉS, LAKÁSLÍZING)  

 

►►SSZZAABBAADD  FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSSÚÚ  HHIITTEELLEEKK    ESETÉN  /CHF, JPY, EUR/          
0 Ft ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ, 0 Ft KÖZJEGYZŐI DÍJ, 0 Ft BEJEGYZÉSI ILLETÉK, 0 Ft TULAJDONI LAP (UTOLSÓ) 

 
 

J e l z á l o g h i t e l e k  ü g y i n t é z é s e  S O R O N  K Í V Ü L  a k á r  1  h é t  a l a t t  i s !  

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! 

 
 

LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK!         HÍVJON BIZALOMMAL! 
AAZZ  EELLVVÉÉGGZZEETTTT  MMUUNNKKÁÁNNKKÉÉRRTT  FFEELLEELLŐŐSSSSÉÉGGEETT  VVÁÁLLLLAALLUUNNKK!!  

 
 

Ügyfélfogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is),  időpont egyeztetéssel! 
 

 Plusz szolgáltatásunk: IINNGGAATTLLAANNKKÖÖZZVVEETTÍÍTTÉÉSS  ÉÉSS  ÉÉRRTTÉÉKKBBEECCSSLLÉÉSS  
 

 

Tisztelettel:  TÓTH JÁNOSNÉ           TÓTH JÁNOS            BOROS KRISZTINA 
                             üüzzlleettii  ffőőttaannááccssaaddóó                                          iirrooddaavveezzeettőő                     IRODA/ ügyviteli asszisztens             
                    iinnggaattllaannkköözzvveettííttőő,,  éérrttéékkbbeeccssllőő         06/20-9-220-990             06/20-455-1211 v. 06/70-558-9247 
                             06/20-9-37-67-38       HHÍÍVVÁÁSSRRAA  HHÁÁZZHHOOZZ  MMEEGGYYÜÜNNKK!!              Tel./ Fax: 66/424-314                           

Irodánk címe: 5650 MEZŐBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.  (LOTTÓZÓ mellett) 



Rövid hírek

Az önkormányzat a Liget 
Fürdő hőcserélő rendszeré-
nek kivitelezéséhez nettó 
2,7 millió forintot biztosít. 
A beruházás gazdasági 
szempontból szükséges. 
Jelenleg a gyógyászati 
részleg padlófűtését gázzal 
működtetik, a beruházással 
a termálvíz hőenergiáját 
hasznosítva ezt váltják ki. 
Évente 1,5 millió megta-
karításra számítanak, így a 
beruházás várhatóan két év 
alatt megtérül.  

Termálvíz 
fűtésre

2 Közélet

Fő téma: 
 településfejlesztési koncepcióTámogatják az 

úszásoktatását
Várfi  András polgármester 

szerint, egy olyan városban, 
ahol itt a Hármas-Körös, a 
holtágak és a Liget Fürdő, 
szégyen, ha egy gyerek nem 
tanul meg úszni. Ezért az ön-
kormányzatnak támogatnia 
kell a óvodások és diákok 
úszásoktatását. 

A támogatás vonatkozik 
az önkormányzati fenntar-
tású oktatási intézményekre: 
a Rózsahegyi Kálmán Kis-
térségi Általános Iskolára, 
a Kner Imre Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégi-
umra, valamint a Kis Bálint 
Általános Iskola és Óvodára, 
illetve a közhazsnú társaságok 
fenntartásában működő óvo-
dákra, továbbá az ügyrendi, 
oktatási, kulturális, kisebbségi 
és esélyegyenlőségi bizottság 
javaslata alapján a támogatást 
kiterjesztették a nem önkor-
mányzati fenntartású oktatási 
intézményekre, így a Szent 
Gellért Katolikus Általános 
Iskola és Óvodára, valamint 
a Bethlen Gábor Szakképző 
Iskola és Kollégiumra is. Az 
önkormányzat az idei tanévtől 
a tényleges igénybevétel alap-
ján, számla ellenében havon-
ta megtéríti az intézmények 
úszásoktatással kapcsolatos 
fürdőhasználati költségeit. 

Egresi András, a Gyoma-
szolg Ipari Park Kft ügyve-
zető igazgatója a július 7-én 
megtartott rendkívüli testületi 
ülésen elhangzottak alapján 
felülvizsgálta a települési szi-
lárd hulladékszállítás követel-
mény-és feltételrendszerét.

Ugyanis a vállalkozásoknál 
képződő szilárd hulladékot 
ez év első félévében nem a 
Gyomaközszolg Kft. szállí-
totta el, holott a testület tavaly 
decemberi rendelete alapján 
az ő kötelezettsége lett volna. 
Ezért munkamegosztási és 
egyéb szervezési módosítá-
sokat kellett végrehajtani a 
két kft-nél. A gyakorlatban ez 
tizenegy szerződés aláírását 
jelentette. Mint azt Izsó Csaba 
bizottsági elnök elmondta, ez 
a változás a két cégnél pro-
fi ltisztítást jelent, a jövőben 
mind lakosságnál, mind a 
vállalkozóknál képződő hulla-
dékot a Gyomaközszolg Kft. 
szállítja el. 

Profiltisztítás

Torma Gyöngyi elmondta, 
a koncepció többek között tar-
talmazza az örökségvédelmi 
hatástanulmányt, ez részletezi 
a táj- és természeti értékeket, 
az épített, illetve a régészeti 
örökséget. A táj- és természeti 
értékek munkaanyag lényege, 
hogy a jelenleg védetteknél 
lényegesen több olyan ter-
mészeti érték található, ame-
lyeknek a védelme indokolt 
lenne. Azt épített örökségek 
közül 160 helyi értéket vettek 
számba. Az országos védett-
ségű értékek mellett vannak 
már most helyi védettségű-
ek, illetve ezek kibővítésére 
tesznek javaslatot. 

Mind a gyomai, mind az 
endrődi településrészen a tele-
pülésszerkezet kialakulásánál 
jól nyomon követhető, hogy 
annak a fejlődése a vízhez 
kapcsolódott. Ennek a tele-
pülésszerkezetnek a védelmét 

is javasolják. Mindezekből az 
a következtetés vonható le, 
hogy a testületnek indokolt 
lenne rendeletet alkotnia a he-
lyi örökségek védelméről.

A koncepció a város to-
vábbi fejlesztése érdekében 
javaslatokat fogalmaz meg. 
Az endrődi holtágak meg-
közelíthetőségénél kérdés, 
hogy azt továbbra is csak 
az ottani telektulajdonosok 
számára legyen elérhető, vagy 
a város adjon lehetőséget arra, 
hogy ezek mindenki számára 
megközelíthetőek legyenek. 
A vizek kihasználása szem-
pontjából fontos lenne, hogy a 
Hármas-Körösön turisztika és 
sportolás céljából hajókikötő 
létesüljön. 

Torma Gyöngyi felhívta a 
fi gyelmet arra, hogy a Fűzfás-
zugon a jelenlegi szabadidős 
és sporttevékenység mellett 
változatosabb és színesebb 

felhasználás is lehetséges, 
itt bármilyen attraktív elem 
elképzelhető, amely később 
akár a település jelképe is 
lehetne. Kiemelte azt is, 
hogy mind az endrődi, mind 
a gyomai városközpont teljes 
revitalizációra szorul.

Csányi István alpolgármes-
ter kifogásolta azt, hogy a 
korábbi ígérettel ellentétben 
a munkába a helybelieket 
nem vonták be, így az tele 
van tárgyi tévedésekkel. A 
hibák kijavítására konzultá-
ciót ajánlott. Megfogalmaz-
ta, a tájékoztató során sok 
új ismeretet nem hallott, az 
elhangzottak nagy része évek 
óta ismert a képviselők előtt, 
viszont az örökségvédelem-
ről szóló rész nagyon értékes. 
Összességében úgy látta, az 
eddigi munka tárgyalási alap-
nak megfelelő. 

Várfi  András polgármester 
elmondta, hogy a készülő te-
lepülésfejlesztési koncepciót 
fölteszik a város honlapjára, 
így arról nem csak a képvise-
lők, hanem valamennyi lakos 
véleményt mondhat. Termé-
szetesen közmeghallgatáson 
is szó lesz róla.

Rendelet kellene a helyi örökség védelméről
A város településfejlesztési koncepciójának elkészítésére 

az önkormányzat szerződést kötött Tér és Terület Bt-vel. A 
tervezési munka befejezésének határideje: 2008. október 
30. A tervező a szerződésben meghatározott háttérkuta-
tást befejezte, az előkészítő fázis, a helyzetelemzés befe-
jezéshez közeledik. Felkérték Torma Gyöngyi tervezőt, 
hogy tartson beszámolót munkájáról, azt vitaanyagként 
véleményezésre terjessze a képviselők elé. 

Az augusztusi ülésen 
Vass Ignác, a pénzügyi és 
gazdasági bizottság elnö-
ke részletes tájékoztatást 
kért a Liget Fürdőben a 
szabadtéri gyógymeden-
ce felújításáról. Szaba-
dos Krisztina megbízott 
ügyvezető beszámolóját a 
bizottság azzal a feltétel-
lel fogadta el, hogy a pol-
gármesteri hivatal város-
üzemeltetési osztálya az 
elvégzett munkát a hely-
színen ellenőrizze.

 
Az ülésen Izsó Csaba, a 

városfenntartó, környezet-
védelmi és mezőgazdasági 
bizottság elnöke megfogal-
mazta, a medence alapterü-
letén és oldalfalán cserélték 
ki a burkolást összesen 221 
négyzetméteren, ez ösz-
szesen 5 millió 366 ezer 
forintba került. Az egy 

négyzetméterre eső költség 
több mint 24 ezer forint. 
Mi került ebben ennyibe? 
A csempék illesztése, fú-
gázása nem megfelelő, ez 
a munka kritikán aluli, ér-
tékelhetetlen. Ilyen silány 
munkát ennyi pénzért át-
venni botrányos. Ezt a fel-
újítási munkát tüzeteseb-
ben át kell nézni – javasolta 
Izsó Csaba. 

Csányi László alpolgár-
mester, a Liget Fürdő Kft. 
felügyelő bizottságának 
elnöke elmondta, a fürdő 
működtetéséért az ügyve-
zető a felelős, a munkát ő 
rendelte meg, és ő vette át. 
Az ügyvezető beszámoló-
ját a képviselők többsége 
nem fogadta el, az ügy újra 
visszakerül a gazdasági bi-
zottság elé, és a témát ok-
tóberben újra tárgyalja a 
testület. 

Túl drága a 
gyógymedence burkolása? 

Családi háza előtt a leg-
szebb virágos közterüle-
tet Tóth Gáborné, Mátyás 
király utca 34. szám alatti 
lakos alakította ki. Az utcá-
ról látható legszebb virágos 
kert kategóriájában holt-
verseny alakult ki, azonos 
pontszámmal első helyezést 
ért el Szujó Zoltán, Széche-
nyi utca 15. szám alatti la-
kos és Hunyáné Varjú Má-
ria, a Tamási utca 23. szám 
alól. Családi házánál a leg-
szebb virágos homlokzatot 

Dúzs Károly alakította ki 
a Kálvin János utca 34/1. 
szám alatt. A legszebb bel-
ső kertet Hanyecz Lászlóné, 
a Könyves Kálmán utca 3. 
szám alatt tudhatja magáé-
nak. A nevelési-oktatási in-
tézmények közül a Selyem 
úti Óvoda végzett az élen, 
a szociális intézmények ka-
tegóriájában a Szent Imre 
Idősek otthona lett az első. 
Városszerte tapasztalhat-
juk, hogy több vállalkozás 
virágosít, igényesen alakít-

ja ki környezetét, mégis az 
idei versenyre csak egyet-
len egy nevezett. Szúnyog 
Antal egyéni vállalkozó Fő 
út 5. szám alatti telephe-
lyén színvonalasan, szak-
szerűen alakította ki kör-
nyezetét, még a részletekre 
is odafi gyelt. A VI. kerület 
540. számú ingatlanok la-
kóközösségét a színvonalas 
környezetalakításért a zsű-
ri különdíjban részesítet-
te. További két különdíjat 
ítéltek oda. Az egyiket a 
közszféra nevezői közül a 
Gyomai Református Szere-
tetotthonnak adományoz-
ták, a másikat a magánszfé-
rában Nagy Pálné, Ugrai út 
26. szám alatti lakosnak. 
A díjakat augusztusban, a 
halfőző vesrseny keretében 
adták át.

A szebb környezetért

Nem hiszem, hogy kü-
lönösebben magyaráznom 
kell, ha egy város tudni kí-
vánja, hogy hová akar eljutni, 
koncepciót kell alkotnia. A 
szeptember 25-én megtartott 
ülésén a testület a készülő 
koncepció vitaanyagát hall-
gatta meg. Figyelemre mél-
tó, hogy az anyagot készítő 
tervező 160 épített örökséget 
ajánl védelem alá. Ez az ülés 
leginkább a jövőbe tekintett. 
A képviselők határoztak arról, 
hogy átvállalják a gyerekek 
úszásoktatásának költségét, ez 
nem csak az önkormányzati 
fenntartású intézményekre vo-
natkozik, hanem a város vala-
mennyi óvodájára, iskolájára. 

Köztudott, hogy gyermekeink 
keveset mozognak, sokat ül-
nek az iskolapadban és a szá-
mítógép előtt. Remélhetően 
az úszásoktatás révén minél 
többen megszeretik a mozgást, 
és ennek eredményeként pedig 
egészségesebbek lesznek. Az 
önkormányzat harmadik éve 
hirdeti meg „A tisztább és 
ápoltabb Gyomaendrődért” 
elnevezésű környezetszépítő 
versenyt. Ennek lebonyolítá-
sáról szóló tájékoztatót most 
fogadták el a képviselők. Re-
ményeink szerint évről évre 
többen neveznek be ebbe a 
nemes vetélkedésbe, és vá-
rosunk így a jövőben egyre 
szebb lesz.       

A város önkormányza-
ta pályázatot nyújtott be a 
Dél-alföldi Operatív Prog-
ram (DAOP) keretében Kö-
zösségi terek és információs 
pontok infrastrukturális 
fejlesztése című pályáza-
ti felhívásra. A pályázat 
célja, hogy Gyomaendrőd 
endrődi városrészén ta-
lálható, sportolásra, ki-
kapcsolódásra alkalmas 
épületet alakítsanak ki. 
Erre a célra alkalmasnak 
a Damjanich utcában lévő 
úgynevezett kistornatermet 
találták. Ezt vagyonszer-
ződéssel, ingyenesen a 
Hétszínvirág-Tüskevár 
Nonprofit Szolgáltató Be-
téti Társaság kezelésébe 
adta az önkormányzat. A 
pályázatot tulajdonosként 
csak az önkormányzat 
nyújthatott be. A két fél 
a pályázat elkészítésére, 
támogatás elnyerése esetén 
megvalósítására, és az el-
számolásra együttműködési 
megállapodást köt. 

Ugyanakkor a testület jú-

liusi ülésén határozott arról 
is, az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Programban 
keretében is pályázik integ-
rált közösségi szolgáltató 
tér (ikszt) kialakítására az 
Öregszőlőben. Mivel a vá-
ros a DAOP keretében már 
pályázott közösségi tér ki-
alakítására, ezért az ikszt-
pályázaton már nem vehet 
részt. Ugyankkor mindkét 
projekt megvalósítására le-
hetséges abban az esetben, 
ha az Öregszőlőben kiala-
kítandó ikszt létrehozására 
civil szervezet pályázik, 
és hozzá az önkormány-
zat több intézménnyel és 
civil szervezettel együtt 
partnerként csatlakozik. 
Célszerű, ha az öregszőlői 
közösségi tér kialakítására 
a Rózsahegyi Iskola Diákja-
iért Közhasznú Alapítvány 
nyújtja be a pályázatot. A 
közösségi teret az Öreg-
szőlőben a Szent Imre 
Idősek Otthona területén 
alakítanák ki, az épületet 
új szárnnyal bővítenék. 

Közösségi terekre pályáznak 

Az önkormányzatának az idei 
tanévben a Kis Bálint Általános 
Iskola és Óvodában a napközi 
otthonos ellátást 11 csoporttal 
hagyta jóvá. Az intézmény kérte, 
hogy a korában engedélyezett 
10 napközis csoport helyett 
11-et működtethessen. Az új 
csoport indítását a meglévő 
órakereten belüli átcsoportosí-
tással és az engedélyezett peda-
góguslétszámmal oldják meg. 
A májusi előzetes felméréssel 
ellentétben szeptember elején 
mutatkozó tényleges igény 11 
napközis csoport indítását tette 
szükségessé.

A testület a Kner Imre Gim-
názium, Szakközépiskola és Kol-
légiumban 9-13. évfolyamon 12 
tanulócsoport, a kollégiumban 
pedig két csoport indítását enge-
délyezte. Az önkormányzat a 9. a. 
és a 10. b osztályokban hozzájárult 
a maximális osztálylétszám túl-
lépéséhez egy-egy tanulóval.  

Csoportok, 
létszámok

„A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért” elnevezésű 
versenyt immár harmadik alkalommal hirdette meg az 
önkormányzat. A részvevők ez évben hét kategóriában 
nevezhettek. Hangya Lajosné, Putnoki László, Jakus 
Imre és Izsó Csaba alkotta négytagú zsűri értékelte a 
környezetalakítás összhatását. A versenyre 34 családi 
ház, egy társasház, három nevelési-oktatási intézmény, 
három szociális intézmény, egy vállalkozás és egy utca-
közösség jutatta el nevezési lapját.
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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 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 112.
(mezőberényi út végén)

Nyitva:
hétfőtől-péntekig: 9-17,
szombaton: 9-12 óráig

Tel./fax: 06-66/280-275, mobil: 06-30/ 978-92-18

Használtautó-kereskedés

Szolgáltatásaink:
-10 évesnél fiatalabb autók készpénzes felvásárlása
-bizományos értékesítés
-helyszíni eredetiség vizsgálat
-gépjármű-biztosítás kötése
-mozgáskorlátozott utalvány beszámítása
-helyszíni hitelügyintézés ("hozott" autóra is)

COLOR SHOP PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Petőfi  u. 4.

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

– játék
– ajándék
– papír-írószer
– nyomtatvány
– irodaszer
– bélyegzőkészítés
– laminálás
– iratfűzés
– fi lmelőhívás
– fénymásolás

KREATÍV KUCKÓ
Gyomaendrőd, Petőfi  u. 2.

Telefon: (70) 230-18-83

Minden szombaton 9-tól 12 óráig 
kézműves foglalkozás. 

Várunk minden kedves érdeklődőt!
Jelentkezés telefonon vagy személyesen.

Közélet

– Húsz éves koromig min-
den nyarat itt töltöttem nagy-
szüleimnél, nagynénéimnél. 
Nem sok helyen laktunk, még-
is a háború és az államosítás 
miatt 11 iskolában jártam ki 
az elemit és az általánost, már 
ekkor elkezdtem érdeklődni 
az elektromosság és rádió 
iránt. 

– Hol tanult tovább?
– A nyolcadik osztály elvég-

zése után központi utasításra 
a legtöbb osztálytársammal 
együtt gépipari technikumba 
irányítottak, hiába mondtam, 
hogy én az elektromosság iránt 
érdeklődöm. A technikumot 
1954-ben fejeztem be, és a 
jászberényi Aprítógép Gyár-
ba kellett elmennem techni-
kusnak. Technikum alatt 15 
évesen elkezdtem repülni, és 
építettem modelleket, rádió-
kat. Tehát az elektromosság 
és égbolt már 15 évesen ösz-
szekapcsolódott bennem. A 
katonaságnál nagy szerencsém 
volt, egy éves rádióműszerész 
kiképzést kaptam. Mondanom 
sem kell, habzsoltam az elekt-
ronikai ismereteket. A kato-
naság után a Központi Fizikai 
Kutató Intézet elektronikus 
főosztályára mentem dolgozni, 
és munka mellet végeztem el 
a Budapesti Műszaki Egyetem 
villamos mérnöki karát. Egy 
idő után mint fejlesztő mér-
nök dolgoztam, és nagyon sok 
tapasztalatra tehettem szert. 

– Mikor és hogyan kapták 
megbízásként a Pille kifejlesz-
tését?

– A Központi Fizikai Ku-
tatóintézet Atomenergetikai 
Kutatóintézete sugárvédelmi 
osztályán 1970-ben megalakult 
az űrkutatási csoport, ennek 
feladatai között elektronikus 
fejlesztés is szerepelt. A mun-
ka igen érdekesnek ígérkezett, 
ezért éltem a lehetőséggel, és 
átmentem ebbe a csoportba. 
A csoport egyik témája – az 
Interkozmosz program kere-
tében – a dózismérők űrbeli 

alkalmazása volt. Minket a 
Föld légköre az űrben lévő ká-
ros sugárzásoktól megvéd, de 
az űrhajózásban az igen nagy 
problémát jelent. A fejleszté-
si feladat célja az volt, hogy 
egy olyan földi-laboratóriu-
mi készüléket hozzunk létre, 
amely megfelel sokféle anyag 
vizsgálatára. Ezen fejlesztés 
koordinálása hárult rám. Fel-
sőbb szintű egyezmény után 
1978-ban zöld utat kapott az 
űrállomáson való használatra 
alkalmas készülék fejlesztése, 
erre egy év állt rendelkezé-

sünkre. Egy év küzdelme, sok 
személyes ügye után 1979-re 
kész lett több példányban. Köz-
ben mivel 15-ször kisebb lett, 
mint elődei, javaslatomra Pille 
névre kereszteltük. Mivel a 
bolgár űrhajós 1979-ban majd-
nem ott hagyta a fogát, Farkas 
Bertalan repülését elhalasztot-
ták 1980-ra, ezért a Pille is ak-
kor került napvilágra. Később 
1983-ban Budapesten volt az 
űrkutatási világkongresszus. 
Ezen a NASA kutatói közül 
ott volt Sally Ride, és bemu-
tattuk neki a Pillét. Annyira 
elnyerte a tetszését, hogy egy 
év múlva már a Chalangeren 
dolgozott a NASA számára 
kifejlesztett Pillével Sally. 
Amikor 1984-ben elkészült 
a NASA-Pille, úgy éreztem, 

most kell abbahagynom, és 
elmentem az Országos Mé-
résügyi Hivatalba.

– A Pille mellett fejlesztő 
villamos mérnökként milyen 
egyéb kérdésekkel foglalko-
zott?

– Főállásban szélsősége-
sen alacsony áramok méré-
sére szolgáló műszert kellett 
fejlesztenem, ezek szintén 
a sugárzásmérés területén 
használatosak. Emellett er-
gonómiai-pszichológiai ké-
szülékeket is fejlesztettem. 
Ezeket sorozatban gyártották, 

az OMKER forgalmazta. Mel-
lékfoglalkozásban 1983-ban 
kis vállalkozást alapítottunk, 
az első polgári célú Pille so-
rozatot ebben a cégben ké-
szítettük.

– Most mivel foglalkozik?
– Kedvezménnyel 1991-

ben nyugdíjba mentem. Ez 
természetesen nem a meg-
nyugvást hozta, hanem így 
több energiát fektethettem 
be a kis kutató-fejlesztő cé-
günk vezetésébe és munkái-
ba. Nehéz lenne felsorolni az 
itt született számos eszközt, 
berendezést, eljárást, aminek 
létrejöttében tevékenykedtem. 
Jelenleg is ezen a téren mű-
ködöm, természetesen igen 
csökkentett mértékben.

– Jelenleg milyen a 

kapcsolata Hunyával és 
Gyomaendrőddel? Hogyan 
látja a két település jelenét 
és jövőjét?

– Hunyáról kiskoromban 
kerültem el, gyerekkorom-
ból inkább endrődi emlé-
keket őrzök. Természetesen 
időnként eljöttem Hunyára 
is, ahol megnézhettem egy-
kori szülőházam. Hunyán 
sikerült földet vennem egy 
kis házzal, ezt rendbe hoztuk, 
most a család apraja-nagyja 
élvezheti a csöndet és a szép 
környéket. Gyomaendrőd és 
Hunya jelenlegi helyzete igen 
nehéz. Az utak állapota olyan 
rossz, hogy az már felér a 
falurombolással. Sajnos a 
központi vezetés mostohán 
kezeli az egész régiót. Szerin-
tem dinamikus, aktív meg-
nyilvánulással, kapcsolatok 
építésével, szívós kitartással 
sokat segíthet a város maga 
és körzete helyzetén.

– Családi élete miként 
alakult?

– Feleségemmel 1961-ben 
esküdtünk össze, zongorata-
nítás a szenvedélye. Tehet-
ségek garmadáját indította 
el a zenei pályán, közülük 
számosan nemzetközi hírűek. 
Fiunk Zsolt építészmérnök, 
emellett zenél, párhuzamosan 
űzi a két foglalkozást. Rita 
lányunk banktisztviselőként 
nagy cégek üzleti partnere. 
Hunyai tartózkodásunk leg-
nagyobb pártolója a négy 
unokánk. 

– Sikeres pályával a háta 
mögött és több mint hét év-
tized élettapasztalatával mit 
üzen a mai a fi ataloknak? 

– Szeressék, amit csinál-
nak. Tanuljanak még akkor 
is, ha nem látják közvetlenül 
hasznosnak, mert az élet igen 
kanyargós, de az biztos, amit 
tudnak, azt nem vehetik el 
tőlük. A tudás birtokában 
könnyebben teremtenek 
munkát maguknak és má-
soknak is. 

sünkre Egy év küzdelme sok az OMKER forgalmazta Mel-

H
n
r
f
k
k
t
n
é
s
é

a

e
n
s
e
s
F

Az elmúlt év végén aján-
latot kapott a polgármes-
ter az intézményi konyhák 
vállalkozásban történő üze-
meltetésére. Olyan cégtől, 
amelyik az ország más te-
rületein is végez hasonló 
tevékenységet. Mivel az 
ajánlat kedvezőnek tűnt, 
előterjesztésként a képvi-
selő-testület elé került.

Az előterjesztés meg-
osztotta a testületet. Volt 
képviselő, aki a gyermekét-
keztetésen nem akart spó-
rolni. Volt, aki úgy gondolta, 
hogy a helyi vállalkozókat 
is be kell vonni, ha már 
egyszer ezen a területen 
vagyunk kénytelenek ta-
karékoskodni. Volt, aki 
az eredeti ajánlat mellett 
kardoskodott. És volt, aki 
azt mondta, hogy így ezen 
nem lehet, és nem is sza-
bad takarékoskodni. A vita 
hat-nyolc hónapon keresztül 
folytatódott. Több határozat 
is született, de azok vég-
rehajtása valahogy mindig 
csorbát szenvedett. Valami-
lyen oknál fogva a dolog 
nem akart előre haladni. Az 
egyértelműnek tűnt, hogy 
nagyapáink, nagymamáink, 
gyermekeink, és unokáink 
étkeztetésén a képviselők 
többsége ilyen formában 
nem akar spórolni.

Az eredeti ajánlat túlsá-
gosan is szép volt. Az egyik 
helyi vállalkozó szerint ezen 
a tevékenységen az ellátás 
szűkítése nélkül nem lehet 
annyi pénzt, annyi idő alatt 
megtakarítani. Ha pedig le-
het – és ezt már én kérdezem 
– akkor milyen átmérőjű 
képzeletbeli csövön folyik 
el most a pénz. Persze, ha 
folyik egyáltalán. Tudnunk 
kellett volna a vita indítá-
sakor, mi a szándék. E cső 
beömlő nyílásának elzárá-
sa, vagy a kifolyójának más 
irányba fordítása. Mondom, 
ha egyáltalán van pénzel-

folyás. A többség szándéka 
egyértelműen a képzelet-
beli beömlőnyílás elzárá-
sa volt. A kezdeményezés 
mégis kudarcba fulladt. A 
témát levettük a napirend-
ről. Szerintem helytelenül. 
A képzeletbeli csövön, ha 
eddig elfolyt, akkor most is 
elfolyik a pénz. Azt, pedig 
meg kellene akadályozni. 
Mielőbb.

Az intézményi étkez-
tetésre fordított összeg 
olyan magas, hogy az, 
maga kínálja a megtaka-
rítás lehetőségét. De miért 
az ételkészítésen akarunk 
spórolni? Miért nem a nyers-
anyagok beszerzési árán? 
Miért nem vonjuk össze a 
konyhák beszerzéseit? Miért 
nem jelenünk meg a piacon 
nagyvevőként?

Hiszen mázsában szá-
molva sem kis mennyiség 
az a nyersanyag, amiből az 
intézményi konyhákon az 
ételeket készítik. Feltéte-
lezem, hogy akadna több 
– akár helyi – vállalkozó, 
aki az eddigi beszerzési 
áraknál olcsóbban szállítaná 
a szükséges mennyiséget 
a konyhák részére. Írjunk 
ki pályázatot és versenyez-
tessük meg őket. Ilyen más 
településeken is történt. Te-
gyük hát mi is. Mielőbb.

Tudom, a konyhák fel-
újítása, korszerűsítése is 
komoly gondot jelent, s nem 
kevés anyagiakat kíván. 
Forrása lehet a kötvény, 
mert a nyersanyagbeszer-
zés pályáztatása esetén a 
beruházás belátható időn 
belül megtérülne. A 8 db 
út építésére szánt 46 mil-
lió 200 ezer forint – amiben 
egyébként sincs egyetértés 
– valószínűleg elég is len-
ne a felújításra. Vitassuk 
meg!

Babos László
képviselő

Hogyan tehetnénk 
olcsóbbá a közétkeztetést?

Hunyáról a Pillével a világhírig vitt e
Szabó Béla villamosmérnök az Alföldtudás Egyetem első előadója  
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Programajánló

A Gyomaszolg Kft. értékesíteni kívánja 
a Gyomaendrőd, Nyárszegi utca 6. szám alatti 
100 négyzetméteres sorházi házát 27 négyzet-

méteres garázzsal és a teraszhoz kapcsolódó 400 
négyzetméteres udvarral.

 A ház kellemes környezetben található
 és jól megközelíthető.

Figyelem: most kedvezményes a vételi ár!
Érdeklődni lehet: 

Egeresi András ügyvezető igazgatónál 
a 20/988-00-13-as telefonon. 

Ház eladó

Katona József Művelődési Központ
Október 9. és 13. 9-12 óráig véradás.
Október 11-én, szombaton szüreti vacsora a Nyugdíjas Kertbarát Kör 
szervezésében.
Október 15-én 16 órától a XI. Őszi Tárlat megnyitója. A tárlat október 
31-ig megtekinthető hétköznap 8-16 óráig. 

Endrődi Közösségi Ház
Október 7-én 10 órától a Budai Bábszínház előadása Kalap kaland 
címmel az óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Október 18-én 10 órától Kor Kontroll Társaság nyílt napja.
Október 18-án este nagyszabású cigánybál. Fellépők: Nótár Mary és 
Márió.
Október 25-én évfordulós vacsora a Barátság Klub rendezésében. 
November 7-én 20 órától operett előadás: Kálmán Imre, az operett király 
címmel. Fellép: Pitti Katalin, Kiszely Zoltán és Merényi Nikoletta.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Október 9-én, csütörtökön 17 órai kezdettel a Zenei Világnap alkalmából 
az intézmény ünnepi hangversenyt rendez a városháza dísztermében. 
A hangversenyen Vozár M. Krisztián játszik zongorán.

Közélet

A mezőgazdaság és hozzá 
fűződő szolgáltatások vitat-
hatatlanul az a szektor, ahol 
az Európai Uniós integráció 
a legjelentősebb változásokat 
idézte elő.  Nagyon fontos a 
vidéki agrárértelmiség meg-
erősítése, és itt nem csak az 
ifjúsági képzésre gondolok, 
hanem legalább ugyanilyen 
jelentősnek tartom a felnőt-
tek (agrárvállalkozók, ős-
termelők, szakoktatók, stb.) 
továbbképzését, korszerű, 
piacképes ismeretek elsa-
játítását. Ezért szükséges, 
hogy városunk és térsége 
szakemberei megtapasztal-
hassák az unió országaiban 
jól működő kis- és közepes 
vállalkozások munkamód-
szereit, értékesítési és mar-
keting munkájukat. Ezeket 
az ismereteket továbbadják 
a vidéki fi ataloknak abból a 
célból, hogy településeink ne 
néptelenedjenek el, a fi atalok 
itthon, helyben találjanak 
munkát, vagy maguk  – a jó 
példából tanulva – vállalkoz-
zanak, és a munkájukból él-
jenek is meg. A szakképzést 
folytató intézmények meg 
– tisztelet a kivételnek – ne 
egymást átfedő szakmákat 
oktassanak, hanem a tele-
pülés és kistérség igényeit 
elégítsék ki képzett és nyel-
veket beszélő szakemberek 
oktatásával.

Városunk és térségének 
agrártermelői és oktatói-
nak egy csoportja ezek a 
célok tanulmányozása ér-
dekében töltött egy hetet 
Olaszországban, Lombar-
dia tartományban. Az olasz 
farmokon töltött, személyre 
kidolgozott és megvalósí-

tott  szakmai tanulmányi 
út új munkamódszerek-
kel, innovatív gyakor-
latok megszervezésével 
gazdagította a résztvevő-
ket. A gyomaendrődiek a 
mindennapokban is megta-
pasztalták, hogy az olasz pa-
rasztok egymásért és együtt 
dolgoznak, közös céljuk: 
a színvonalas megélhetés 
és hálózatba való együtt-
működés motiválja őket. 
Szakmai és érdekvédelmi 
szervezetűk – a Consorzio 
Agrituristico – segíti őket a 
pályázatok benyújtásában, 
azok lebonyolításában, a 
termékek értékesítésében 
és a piacra jutásába. 

A tanulmányúton részt-
vevők csoportjából Pfeifer 

György méhész így nyilat-
kozott:

– Azt tapasztaltam, hogy 
az olasz tartományi méhészek 
a tájra jellemző mézeiket áru-
sítják elsősorban, mellyel a 
területi identitástudatukat nö-
velik. A termékek kiszerelé-
sében nem látok különbséget 
a magyar és olasz között, de 
az olasz vásárló hajlandó az 
olasz mézért többet fi zetni, 
mint a külföldi áruért, ezzel 
is védve a saját piacukat. A 
tartományi méhészek szívesen 
vennének fel szakmai kapcso-
latokat magyar partnereikkel, 
amit én is szeretnék haszno-
sítani vállalkozásom bővítése 
céljából.

Miklovicz Lajosné falusi 
és agroturizmusi szakokta-
tó tapasztalatát így foglalta 
össze:

– Meglátásom szerint fon-
tos a nyelvtanulás az oktatá-
si intézményekben, ugyanis 
az olasz gazdák és oktatók 
a saját nyelvükön kívül még 

legalább két nyelvet beszélnek 
(általában az angolt és fran-
ciát). A képzésben résztvevő 
tanulók sokkal önállóbbak és 
céltudatosan készítik őket a 
jövőre. 

A szakmai út az Egész 
életen át tartó tanulás uniós 
program keretében valósult 
meg a Dél - Alföld – EU 
Többcélú Közhasznú Egye-
sület koordinálásával, – egyik 
fontos állomása volt a magya-
rok részvétele a Nemzetkö-
zi Mezőgazdasági Vásáron. 
Bemutattuk Gyomaendrőd 
turisztikai vonzerőit, helyben 
készült termékeket, hasznos 
szakmai és oktatási kapcso-
latokat létesítettünk az olasz 
partnerekkel. A magyar stan-
don készült alföldi gulyás ki-
vívta a nagyérdemű közönség 
tetszését.

Davidovics László
Dél-Alföld – EU Többcélú 

Közhasznú Egyesület elnök
EU-s programok koordinátora

Vállalkozók és szakoktatók olasz tanulmányúton
Az Egész életen át tartó tanulás uniós program kere-

tében a Dél-Alföld – EU Többcélú Közhasznú Egyesület 
szervezésében Gyomaendrőd és térségéből szeptember 
8 – 15 között hét vállalkozó és szakoktató olaszországi 
tanulmányúton vett részt. Ennek keretében kiállítóként 
megjelentek a Gonzagai Nemzetközi Mezőgazdasági 
Vásáron is.

Várfi  András polgármester 
és Gellai Józsefné képviselő 
szeptember 11-én 102. szüle-
tésnapja alkalmából köszöntötte 
Rácz Ferencné Trubo Ilonát, az 
eseményen részt vett Ilonka néni 
négy gyermekéből kettő: László 
és Piroska. A legidősebb gyer-
meke: Gyula már elhunyt.

Ilonka néni a négy gyermek 
nevelése mellett háztartásbeliként 
dolgozott, illetve napszáma járt  
mosni, meszelni, tapasztani és 
egyéb munkákra. Az idős hölgy 
férje után özvegységi nyugdíjat 
kap, férje 1947-ig zenélt, ekkor 
hallása megromlott, és ezt köve-

tően kubikos munkával kereste 
meg a család kenyerét. Az idős 
hölgy korához képest jó egészségi 
állapotnak örvend, a látása rom-
lott meg erősen, a lánya: Piroska 
gondozza. 

Ilonka néni a meglévő három 
gyermeke mellett nyolc unoká-
jának, tizenöt dédunokájának és 
nyolc ükunokájának örvend. 
Nagyon szeret énekelni, még 
most is dúdolgat, amikor kint 
ül a ház előtt a kispadon. Kör-
nyezete szereti az idős nénit, a 
szomszédok tisztelik a lányát, 
aki odaadóan gondozza, pedig 
már ő is 72 éves.

Ilonka néni 102 éves

Várfi András polgármesters tőenkubikosmunkávalkereste

TANFOLYAM INDUL 
személygépkocsi, motorkerékpár és 

moped kategóriában!
Beiratkozás: 

Gyoma, Kossuth u. 18. 
minden kedden és csütörtökön 17-től 19 óráig. 

Telefon: 06-30/402-58-78
Tanfolyam időpontja: 

2008. október 14. 17 óra 
Endrődön: Endrődi Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth utca 18.

A Kner Bridzs Sport Egyesü-
let szeptember 19. és 21. között 
a Körös Étteremben rendezte 
meg a XIX. Kner Kupát. Erre 
az alkalomra versenyzőkkel és 
kísérőkkel Magyarországról és 
Erdélyből mintegy százan ér-
keztek városunkba. 

Pénteken 19 órától a páros 
versenyek első, szombat délelőtt 
pedig a második fordulóját bo-
nyolították le 42 páros részvéte-
lével. Városunkat három páros 

képviselte. Szombat délután és 
vasárnap délelőtt a csapatverse-
nyekre került sor, ezen 19 négy 
fős csapat indult. Ebben a ver-
senyben magyarországiak vé-
geztek az élen. A gyomaendrődi 
Kner-csapatot Ágoston István, 
Gonda Károly, Halász István és 
Szendrei László, illetve csereként 
Uhrin Sándor alkotta. A legidő-
sebb játékos 83, a legfi atalabb 18 
éves volt. Díjazásban 13 páros 
és 6 csapat részesült.      

XIX. Kner Kupa

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 
Közhasznú Közalapítvány ajánlja:

Kedvezményes hitelek vállalkozásoknak
Mikrohitel – helyi alapból • 
Mikrohitel Plusz• 
Új Magyarország Mikrohitel• 
Kisvállalkozói hitel• 

Vállalkozási, önkormányzati projektek
generálása• 
pályázatírás, tanácsadás• 

Keressen bennünket!
További információ: 

www.bmva.hu

Cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4. 
Telefon: 66/442-520; Mobil: 30/466-8367; 20/466-7961;

A gyomaendrődi küldöttség a Gonzagai Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron.
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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.

S é i á i l ál á

MAZSI PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Avon és Orifl ame termékek heti rendeléssel!

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

-ajándékok, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

Jövő évi határidőnaplók és naptárak már kaphatók!

A Kis Bálint Általános Iskola hírei

A ráróspusztai táborból a diákok Salgótarjánba, a föld alatti bányamúzeumba is ellátogattak 
Az intézményben a 2008/ 

2009-es nevelési és oktatási évet 
658 beíratott gyermek kezdte 
meg, 530 tanuló és 128 óvodás 
gyermek a gyomaendrődi és 
csárdaszállási feladat ellátási 
helyeken.

Az általános nevelési és okta-
tási feladatokon túl folytatódnak 
a korábbi években már megkez-
dett, normatív támogatásból és 
pályázati forrásokból támogatott 
tartalomfejlesztő gyakorlatok: 
kompetenciaalapú oktatás, nyelv-
oktatás, Integrációs Pedagógiai 
Rendszer alkalmazása, sajátos 
nevelési igényű gyermekek in-
tegrált ellátása, valamint kezdetét 
vette a nem szakrendszerű ok-
tatás. A nevelési színterek és 
programok tovább bővülnek 
az ökoiskola cím elnyeréséhez 

kapcsolódó lehetőségekkel.
A nyári szünidőben különböző 

táborok nyújtotta szervezett prog-
ramok keretében pihenhettek az 
intézmény tanulói: nyári foglal-
koztató napközis tábor; alapítványi 
tábor Ráróspusztán, testvériskolai 
kapcsolat révén nagyenyedi cse-
relátogatás, valamint a HEFOP 
2.1.9 pályázati program keretében 
5,2 millió forinttal támogatott for-
rásból 50 gyermek nyaralhatott 
térítésmentesen a Balaton mellett 
kilenc napon át.

Az intézményben a gyerme-
kek részére biztosított szabadidős 
programok, a szakmai-pedagógiai 
feladatellátás különböző pályázati 
forrásokból történő támogatása 
mellett az idei tanévben a kiemel-
kedő munkát végző pedagógu-
sok elismerésére is mód nyílik. 
Az intézmény a 11/2008. (III. 

29.) OKM rendelet biztosította 
teljesítmény motivációs pályá-
zati alapból 5 millió 552 ezer 
forint támogatást nyert, melyet 
a kiemelt munkavégzésért járó, 
egy alkalomra megállapított ke-
reset-kiegészítésre és járulékaira 
fordítható.

Ebből a pályázati alapból törté-
nő támogatásra azok az intézmé-
nyek pályázhattak a fenntartójukon 
keresztül, amelyek az Intézményi 
Minőségirányítási Programjukban 
meghatározott módon működtetik 
a pedagógus-teljesítményértékelési 
rendszerüket. Az OM bírálóbizott-
sága a Kis Bálint Általános Isko-
lában és Óvodában működtetett 
pedagógus-teljesítményértékelési 
rendszert kiválóra minősítette.

Kis Bálint Általános Iskola és 
Óvoda Nevelőtestülete

A Magyar Zsonglőr Egyesü-
let szeptember 19. és 21. között 
városunkban tartotta a VI. 
Magyar Zsonglőrtalálkozót. 
Ezen 14 nemzet képviseletében 
120-an vettek részt. 

A szombat este a Varga Lajos 
Sportcsarnokban Csányi István 
alpolgármester nyitotta meg a 
találkozó gálaműsorát, hangsú-
lyozta, hogy a város szívesen 
otthont adna a jövő évi talál-
kozónak is.  

Lőrincz Orsolya szervező 
elmondta, a Magyar Zsonglőr 
Egyesület azokat az artistákat 
fogja össze, akik nem a cirkusz 
világában képezték magukat, és 
szükségük van arra, hogy talál-
kozókon egymással megosszák 
tudásukat.

– A találkozó első napján a 
nyitott színpad-programunkon 
mindenki bemutathatta műsorát – 
hallhattuk Lőrincz Orsolyától – a 
kezdők is, és így megtapasztal-
hatták, a közönség miként reagál 
a műsorukra. Ezt követően pedig 
mindenki egy-egy trükkjét oszt-
hatta meg társaival. A szombati 
gálaműsorunkon már csak azok 
léptek föl, akik nyolc-tíz éves ta-
pasztalattal rendelkeznek.

Végezetül Lőricz Orsolyát el-
mondta, most, az első alkalommal 
a város még nem igazán tudta, 
hogy mivel is jár a zsonglőrtalál-
kozó, némi kommunikációs prob-
lémával kellett megküzdenünk, 
de reméli, hogy mindkét fél képes 
tanulni az idei tapasztalatokból.  
Mindenesetre ők szeretnének 
visszajönni jövőre is. 

Zsonglőrök találkoztak
A Határ Győző Városi Könyv-

tárban szeptember 17-én a szerző: 
Menczer Gusztáv mutatta be A 
Gulág rabtelepei – a bolseviz-
mus népirtásának színtere című 
könyvét. A szovjet adatok szerint 
705 ezer hadifoglyot szállítottak 
ki, a rabtelepeken 46 ezer pol-
gári internáltat tartottak fogva. 
A szovjet bíróságok 1944 és ’52 
között 40 ezer 129 magyart ítéltek 
el. Menczer Gusztáv könyve – a 
kollektív amnézia ellen – értük 
szól. A szerző 1945 és ’53 között 
Szovjetunióban több rabtelepet 
megjárt, 38 kilogrammra lefogyott. 
Megítélése szerint azt nem lehet 
elmondani, hogy milyen volt a 
rabtelepeken élni, hogy milyen 
éveken keresztül éhezni és mínusz 
ötven fokban dolgozni.

Amnézia 
ellen

Az idei Közkincs pályá-
zat eredményeként Gyoma-
endrődön megvalósul a kis-
térségi kulturális központ, 
és ehhez közművelődési-
muzeológiai referens szol-
gálat kapcsolódik. 

A szarvasi kistérségben 
Gyomaendrőd kulturális 
szerepe növekszik, mely 
magával vonja a település 
kulturális infrastruktúrájá-
nak kiépítését és fejlesztését. 
A Gyomaendrődön évek óta 
működő tudományos, hagyo-
mányőrző és közgyűjteményi 
rendezvények bekapcsolták 
településünket a tudományos 
igényű tanácskozások, tovább-
képzések, hagyományfeltáró 
és hagyományőrző rendezvé-
nyek országos hálózatába. 

A 2008. évi Közkincs pá-
lyázat elnyerése lehetővé teszi, 
hogy városunkban fejlesszük 
a kulturális infrastruktúrát és 
az ehhez kapcsolódó szolgál-
tatást. A pályázaton elnyert 
nyolc millió forint segítségé-
vel, a hamarosan megüresedő 
Határ Győző fi ókkönyvtár 

(volt Rózsahegyi Könyvtár) 
helyén kialakításra kerül, egy 
80 főt befogadó konferencia 
terem és kiállítóhely, valamint 
egy kistérségi helytörténeti, 
néprajzi, turisztikai és kultu-
rális civil szerveződések adat-
bázisát létrehozó kistérségi 
közművelődési-muzeológiai 
szolgálat. 

A szolgáltatás szorosan 
kapcsolódik az Endrődi Tájház 
és Helytörténeti Gyűjtemény-
hez, hiszen Szonda István a 
gyűjtemény vezetője tölti be 
a referensi munkakört.

A közművelődési-muzeo-
lógiai referens segíti a kis-
térség településeit a közmű-
velődési és hagyományőrző 
programjaik kialakításában, 
az ehhez kapcsolódó pályá-
zatok felkutatásában és meg-
valósításában, a kistérség 
közgyűjteményei szakmai 
munkájában, és serkenti azok 
együttműködését. A kistérség 
kulturális és hagyományőrző, 
népművészeti, népi kézmű-
ves civil szerveződéseinek 
szaktanácsadását a referens 
végzi.

A létrejövő adatbázis nap-
rakész információkat fog 
nyújtani a kistérségben élő 
és tevékenykedő kulturális 
civil szervezetek munkájáról, a 
térségben megjelenő helytörté-
neti, néprajzi, közművelődési, 
turisztikai kiadványokról és az 
ezekhez kapcsolódó kulturális 
műhelyekről. 

A létesülő konferencia 
terem helyszíne lesz a kis-
térség tudományos rendez-
vényeinek, közművelődési, 
művészeti továbbképzések-
nek, illetve bemutatkozó he-
lye a kistérségben dolgozó 
művészeti, kézműves alko-
tóknak. 

A gyomaendrődi szék-
helyű kistérségi kulturális 
központ működése során 
törekszik majd összefogni 
a kistérség közművelődéssel 
és muzeológiával foglalkozó 
szakembereit, akik közös mű-
helymunkában (kutatás-ana-
lizálás- koncepciókészítés) 
elősegítik térségünk közmű-
velődési és ehhez kapcsolódó 
szolgáltatások minőségének 
fejlődését.

Kistérségi kulturális központ alakul

Budapesten, szeptember 13-
án egy napra megnyitották a 
Megyeri úti hidat a nagyközön-
ségnek, ebből az alkalomból 
mazsorett táncosok meneteltek 
végig a hídon. Hét mazsorett 
csoport: Gyomaendrőd, 
Dombrád, Cigánd, Nyírbá-
tor, Kunszentmárton, Karcag 
és Solt városából érkezett, 
valamint a dunakeszi és a 
pilisvörösvári fúvószenekarok. 
Este a pesti hídfőnél, a VIP 
sátor előtt a gyomaendrődi és 
a dombrádi mazsorettek szó-
rakoztatták az érdeklődőket. 

Ekkora már az új pilon is kivi-
lágítva emelkedett a magasba, 
mintegy felhőkarcoló. A nap 
a hídra vetített lézershow-val 
és a fantasztikusan szép tű-
zijátékkal ért véget.

A Színfolt Mazsorett Cso-
port szeptember 19-21-ig 
Gyomaendrőd testvérváro-
sában, Nagyenyedi Borfesz-
tiválon vendégszerepelt. Várfi  
András polgármester vezette 
delegáció megtapasztalhatta a 
híres, erdélyi vendégszerete-
tet. A fi nomabbnál fi nomabb 
borok kóstolása mellett jutott 

idő kulturális programok meg-
tekintésére is. Az első este szü-
reti mulatsággal fejeződött be, 
a második pedig a fesztivál 
színpadon a mazsorettek tán-
cával folytatódott. Nagyenyed 
polgármesterének és a képvi-
selő-testületnek annyira meg-
nyerte tetszését a tánccsoport, 
hogy meghívást kaptak a 2009. 
februárjában Máltai Szeretet-
szolgálat által megrendezendő 
farsangi bálra.

Hunya Jolán
mazsorettcsoport vezető

Újabb mazsorett sikerek

A Szinfolt Mazsorett Csoport évek óta eredményes.
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Gyomaközszolg Kft. tájékoztatója
Tájékoztatjuk Gyomaendrőd város Tisztelt Lakosait, 

hogy a 2008. első félévi hulladékszállítási díj az Ipar-
telep út 2 sz. alatti telephelyünkön is befi zethető. Kérjük, 
hogy aki teheti az irodánkban rendezze a szolgáltatási díj 
befi zetését. Köszönjük ügyfeleink megértését, és eddigi 
jóindulatú támogatását.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:    700 – 1200 és 1230 – 1530

Kedd:    700 – 1100

Szerda – Péntek:   700 – 1200 és 1230 – 1530

             GYOMAKÖZSZOLG KFT. vezetése

Két nap múlva újra megje-
lentek az árusok, ekkor a vállal-
kozó értesítette a rendőrséget, a 
banda tagjait elfogták, ellenük 
csalás bűntette miatt indítottak 
eljárást. A nyomozás eddigi 
adatai szerint a csalók úgy ver-
ték át a felvásárlót, amikor a 
kisteherautóval ráálltak a mér-
legre, akkor a jármű elkülönített 
részébe negyven-ötven kilós 
ólommellénnyel több személy 
is elhelyezkedett. Ők mérle-
gelés után úgy szálltak ki a 
teherautóból, hogy a vevő nem 
vehette észre őket. Az elkövetők 
közül ehhez hasonló és más 
bűncselekmények miatt többen 
büntetett előéletűek. 

Szeptember 9-én 17 óra-
kor tett bejelentést az egyik 
polgárőr, hogy a VII. kerület 
külterületi részén, a dévaványai 
vasútvonal őrbódéja mellett, a 
használaton kívüli vasúti sínek 
elemeit szedik fel. A bejelen-
tés után a rendőr a helyszínre 
ment, tekintettel arra, hogy a 
hárommázsányi vas értéke a 

20 ezer forintot nem haladja 
meg, a rendőrség szabálysértési 
feljelentést tett a polgármesteri 
hivatalnál.

Augusztus 21-én bejelen-
tést tett egy nagylaposi lakos, 
hogy amíg vidéken tartóz-
kodott, addig valaki betört a 
házába, befeszítette az ajtót, 
és televíziót, DVD-lejátszót, 
számítógépet monitorral, hű-
tőt és gázpalackot vitt el. Az 
eltűnt tárgyak értéke 150 ezer 
forint. A sértett megnevezte a 
feltételezett elkövetőt, és őt a 
rendőrség elfogta, ellene lopás 
miatt indított eljárást.

Szeptember 5-én jelentette be 
egy gyomaendrődi férfi , hogy 
míg felesége az egyik ABC-ben 
vásárolt, a bejáratnál a pultra 
letett táskáját ellopták. A tás-
kában mobiltelefon, pénztárca 
20 ezer forinttal, hitelkártyák 
és egyéb iratok voltak. A for-
rónyomos intézkedés keretében 
az üzlet biztonsági kameráját 
megnézték, ez alapján a sértett 
felismerte a tolvajt. A házku-

tatás során a ellopott tárgyak a 
mobiltelefon kivételével előke-
rültek. Az ügyben lopás miatt 
indítottak eljárást. 

Az őrsparancsnok szólt ar-
ról, a rendőrség elindította az 
iskola rendőre-programját, az 
országos akció Gyomaendrődön 
a három általános iskolát érinti. 
A kezdeményezés célja, hogy 
a tanárok, a diákok, a szülők 
közlekedéssel és bűnmegelő-
zéssel kapcsolatos kérdései, 
segítő észrevételei közvetle-
nül a rendőrhöz juthassanak 
el. Ennek érdekében a kijelölt 
rendőrök szülőértekezleteken és 
egyéb iskolai rendezvényeken 
vesznek részt. Paraizs Tamás 
a gépkocsivezetők fi gyelmét 
fölhívta az iskolák környékén 
való biztonságos közlekedésre, 
különösen a parkolási szabá-
lyok betartására és a gyerekek 
érdekében a biztonsági öv hasz-
nálatára.

Hat tonna rézből hogyan lesz kilencszáz kiló?
Az ABC biztonsági kamerája buktatta le a tolvajt

Augusztus 28-án bejelentést tett az egyik helyi hulladék-
felvásárló, hogy két nappal korábban több vidéki személy 
rezet ajánlott neki megvételre. Az üzletet meg is kötötték, 
majd először egy, majd később a nap folyamán még öt kis-
teherautóval rezet szállítottak neki. A fémet lemérték, és 
a vételár egy részét ki is fi zette a vevő. A mérlegelés során 
több mint hat tonna rezet vett át a vállalkozó, azonban este 
zárás után kíváncsiságból újra lemérte, ekkor az már csak 
kilencszáz kiló volt. Mivel a felvásárló a teljes vételárat 
nem fi zette ki, így az okozott kár mintegy 2 millió forint 
– tájékoztatta a sajtót Paraizs Tamás őrsparancsnok. 

tatás során a ellopott tárgyak a 
mobiltelefon kivételével előke

A Gyomai Horgászok Egye-
sülete szeptember 14-én tartotta 
meg ez évi harmadik versenyét, 
a Dr. Sallai László emlékver-
senyt. A rossz idő ellenére is 
23-en vettek rajta részt. 

Mint azt Szatmári József, az 
egyesület elnöke elmondta 1945. 
októberében alakultak meg, így 
egyesületük a városban horgá-
szok legrégibb civil szervezete. 
Évente három horgászversenyt 
rendeznek. A tavaszi, április végi 
horgászversenyt ő nyerte meg, így 
egy évig a magáénak tudhatja a 
vándorserleget, a második Farkas 
Attila, a harmadik Majoros János, 
a negyedik Száfi án József lett, az 
ötödik helyen Pataki Imre végzett, 
és ő fogta ki a legnagyobb nemes 
halat, így külön díjjal jutalmazták. 
Az ifjúsági korosztály versenyét 
Cselei Tamás nyerte meg, ezzel 
Maródi Gábort és Molnár Balázst 
előzte meg. 

A nyári két napos horgász-
verseny ez évben augusztus 
14-15-re esett, itt ismét ő nyert, 
Munkácsi Lajos lett a második, 

Gálik Tibor a harmadik, a negye-
dik pedig Hegedüs László, és ő 
kapta meg a legnagyobb nemes 
halért járó különdíjat is. Sajnos a 
nyári kétnapos versenyen kevesen 
vettek részt, de a felnőttek között 
négyen mérlegeltek. A négy ifjú-
sági korú versenyző közül Cselei 
Tamás végzett az élen, egyedül 
ő mérlegelt.  

Augusztus 24-én szép helye-
zést értek el Vésztőn, a kecskési 
holtágon megrendezett a megyei 
horgász csapatbajnokságon, itt a 
Körös-vidéki Horgászegyesüle-
tek Szövetsége csapata, a Triana 
Team mögött a másodikak let-
tek. A Triana Team tavaly az 
országos klubcsapat bajnoksá-
gon ezüstérmes lett, és tőlük a 
gyomaendrődiek alig maradtak 
le, sőt mennyiséget tekintve több 
halat fogtak, mint ők. E két csa-
pat magasan kiemelkedett a me-
zőnyből. A versenyzők között 
is a gyomaendrődi Munkácsi 
Lajos fogta a legtöbb halat. Az 
ezüstérmes csapat tagjai voltak: 
Munkácsi Lajos, Nagy Antal, 
Petényi Roland, Rideg Tibor, 

Weigert Zsolt, a tartalék: Szil-
ágyi Zoltán és Szatmári József 
csapatvezető.  

Az idei harmadik versenyü-
ket: a Dr. Sallai László Emlékver-
senyt szeptember 14-én tartották 
meg, a versennyel az egyesület 
korábbi elnöknek állítanak emlé-
ket. Ez utóbbi abban különbözik 
a többi versenytől, hogy a mér-
legelésnél csak a méretkorláto-
zással fi gyelembe vehető halakat 
veszik számításba. A rendkívül 
kellemetlen időjárás ellenére 
23 felnőtt versenyző vett rajta 
részt. Öt horgász mérlegelt. Első 
helyezett lett 13 kilogrammal 
(két darab amurral) Csikós 
László, második helyezést ért 
el Bajusz István 10 kilogramm 
60 dekával (egy ponttyal és 
egy amurral), harmadik lett 
Kis István 10 kilogramm 30 
dekás amurral, a negyedik 
helyezést Hegedüs László 
lett 5 kilogramm 60 dekás 
szép tükörponttyal, ötödik 
helyen pedig Gschwindt Mi-
hály végzett 1 kilogramm 90 
dekás ponttyal. 

Megyei szinten is eredményesek

– Mikortól főzi a halételeket? 
– faggattuk a Jenei Lászlót. 

– A 60-as évek elején kezd-
tem el a körösi halászlé főzését. 
Először baráti körben álltam 
a bogrács mellé, majd miután 
ennek híre ment, egyre több 
üzem, intézmény kért fel il-
lusztris vendégeik fogadása 
alkalmával halászlé főzésére. 
Elmondhatom, hogy ebben az 
időszakban sok országosan 
ismert állami és gazdasági 
vezető részére főztem, így az 
Országgyűlés elnökének és több 
miniszternek.

– Mikor kezdett el verseny-
szerűen főzni?

– Miután Viharsarok Ha-
lászati Tsz-hez kerültem dol-
gozni, 1986-ban felmerült, a 
tsz képviseletében induljak el 
a Gyomaendrődön megren-
dezett XII. Országos Halfőző 
Versenyen. Itt egyéb halétel 
kategóriába a tejfölös-gombás 
angolnapörkölttel sikerült az első 
helyezést elérnem. Ugyanezzel 
az étellel a következő évben, 
1997-ben Győrben ugyanilyen 
eredménnyel szerepeltem. 

– Hogyan folytatódtak a 
versenyek?

– Mivel 1988-ban elkerültem 
a halászati tsz-től, ezért csak 
2000-ben kapcsolódtam be is-
mét a versenyzésbe. Azóta a 
Gyomaendrődi FISH COOP 

Kft. versenyzőjeként indulok, 
és rendszeresen részt veszek 
a Gyomaendrődi Nemzetkö-
zi Halfőző Versenyeken és az 
országos versenyeken is. Előbb 
2002-ben a nyíregyházi, majd 
2003-ban a hortobágyi orszá-
gos versenyen sikerült az első 
helyet megszereznem. Ugyan-
csak 2003-ban az országos 
vadásznapok főzőversenyén a 
birsalmás vadkacsalevesemmel 
a főzött vadételek kategóriá-
ban első, a halpaprikásommal 
második helyezést értem el. 
Budapesten a Városligetben 

2003 és 2004-ben ott voltam 
a halételek országos ünnepe 
alkalmából rendezett gasztro-
nómiai fesztivál keretén belül a 
Bajnokok Halfőző Versenyén. 
Mindkét alkalommal bekerültem 
a döntő legjobb tíz versenyzője 
közé a tejfölös-gombás angol-
napaprikás kapros-kecskesajtos 
galuska összeállítású ételemmel, 
amivel hatalmas közönségsikert 
arattam. Egyébként a 2003-tól 
egyre nagyobb gondot fordítot-
tam arra, hogy Gyomaendrődöt 
és kiemelten a fürdőt, valamint 
a jelentősebb szálláshelyeket és 
ipari üzemeinket főzőhelyem 
tábláin népszerűsítsem.

– Hogyan összegezné az 
eddig elért eredményeit?

– Az elmúlt év végéig ösz-
szesen 29 főzőversenyen és 

bemutatón vettem részt, és 
versenyenként általában kettő, 
de esetenként három halételt 
is főztem. A titkos zsűrizéssel 
folytatott versenyeken 17 arany 
minősítésű ételt készítettem. A 
nem titkos zsűrizéssel folyta-
tott versenyek közül mind az 
ötben döntős voltam, illetve egy 
első helyezést szereztem, illet-
ve különböző kategóriákban 
egy-egy második, harmadik, 
és negyedik helyezéseket is el-
értem. Gyakorlatilag Győrtől 
kezdve az ország másik szélén 
fekvő Tiszabercelig az egész 
országban versenyeztem, illetve 
bemutató főzést tartottam. 

– Mik a tervei 2008-ra és 
a további évekre?

– Az egyik tervem termé-
szetesen az, hogy minél jobb 
halételeket főzzek, bővítve a 
választékot is, és minél jobb 

eredményeket érjek el a verse-
nyeken. A másik pedig az, fő-
zőhelyemen Gyomaendrődre, 
az idegenforgalmi értékeink-
re, jelentősebb üzemeire fel-
hívjam a fi gyelmet. Ez évben 
hat versenyen és egy jelentős 
rendezvényen szeretnék részt 
venni. Tervem megvalósítá-
sához továbbra is számítok 
támogatóimra. Nagy öröm 
számomra, hogy városunk 
vezetése anyagilag is támo-
gat. Természetesen a verse-
nyekre való előkészületek, 
majd a részvételem megfelelő 
segítséget is igényel. Az el-
múlt kilenc évben többen is 
segítettek, így Joó Gábor, 
Csúvár Mihály, már huza-
mosabb idő óta Pap Ferenc 
a jelenlegi segítőm. 

A halfőző bajnok 
Gyomaendrődöt népszerűsíti

Tejfölös-gombás angolnapaprikás kapros-kecskesajtos galuskával
A X. Nemzetközi Halfőző Versenyen Jenei László négy-

szeres országos halfőző és egyszeres országos vadfőző 
bajnok a tiszai-körösi halászlé kategóriájában csupán két 
ponttal maradt le a maximális, száz pontot elért abszo-
lút győztestől. Vigasztalásként a verseny fővédnökétől, 
Benedek Fülöptől, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Földügyekért felelős vezérigazgató-helyettesétől ötven-
ezer forint pénzjutalmat és serleget kapott.  

Jenei László főzőhelyén Gyomaendrődöt népszerűsíti, felvételünk az akasztói 
halfőző versenyen készült

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. 
TÁJÉKOZTATÓJA

A GYOMAENDRŐDI IPARI PARK területén 
közművesített telkek ipari és egyéb szolgáltatói 

vállalkozások telepítéséhez eladók.

Kőműves, ács és burkoló szakipari kivitelezést, 
továbbá földnedves és mixer-beton 

szállítását vállaljuk.

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Tel.: 66/386-269

j

GYOMAKÖZSZOLG Kft. 
HIRDETMÉNYE

Tisztelettel kérjük a város Lakosait, 
hogy mielőtt  a hulladék műanyag fl akonokat 

a szelektív gyűjtőkbe helyezik, – a város 
tisztaságáért és a költséges levegőszállítás 

elkerülése érdekében  – azokat tapossák laposra. 

Ne feledjék a jelszót: 

„Tapossa laposra!” 
Köszönjük a tisztább város reményében!     

Közélet
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Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Gyomaendrőd 
Közéletéért Egyesület. Engedély szám: 163/0613-1/2007; Felelős ki-
adó: Szabó Balázsné. Szerkesztő: Molnár Lajos. Grafi ka és nyomdai 
előkészítés: Kürti Csaba, (70) 275-5673, www.agstudio.hu; Szer-
kesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon/fax: (66) 
581-237, elektronikus levél: hirmondo@gyomaendrod.hu. Hirdetés-
szervezés: Molnár Lajos, telefon: (30) 561-47-71.Terjeszti: Fazekas 
Jánosné vállalkozó, telefon: (30) 481-52-32.

Tájékoztatók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Osztály építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Ellátandó feladatok:
Építési engedélyezési eljárások lefolytatása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása,  panaszügyekben 
való eljárás, településrendezési terv készítésében való közreműködés, nyilvántartások vezetése, 
statisztikai jelentések készítése, tűzvédelmi hatósági feladatok, zaj és rezgésvédelmi hatósági fel-
adatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építmények használatbavételi, rendeltetés megváltoztatási, bontási engedélyezési eljárásának le-
folytatása. Más hatóságok engedélyezési eljárásában a településrendezési tervben előírtak érvénye-
sítése érdekében szakhatóságként való közreműködés.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,• 
Cselekvőképesség,• 
Büntetlen előélet,• 
Felsőfokú iskolai végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmér-• 
nöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,• 
Próbaidő: 3 hónap, egyéb juttatások: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Köz-• 
szolgálati szabályzata alapján történik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes • 
körű mentesítéssel való rendelkezés.

 - Elsősorban pályakezdők jelentkezését várjuk.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem ré-• 
gebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában 
részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2008. december 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tímárné Binges Irén Hatósági osz-

tályvezető nyújt, a 06-66/521-602 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal címére történő • 
megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.447-7/2008., valamint a munkakör 
megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor fi gyelembevételével a kine-

vezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálását követő 8 napon belül 
értesülnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet. 

TISZTELT RÉGI ÉS LEENDŐ VÉRADÓK!
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Gyomaendrődön.

Véradások helye:
Gyomán: Katona József Művelődési Ház /Kossuth u. 9./
Ideje:  2008. 10. 8. /szerda/ 8-1130

 2008. 10. 13. /hétfő/ 8-1130 
 Véradók felvétele: 8-1030

Endrődön: Endrődi Közösségi Ház /Blaha L. u. 21./
Ideje:  2008. 11. 24. /hétfő/ 8-11óráig
 Véradók felvétele: 8-11 óráig

JÖJJÖN EL, ÉS SEGÍTSEN!
Kedves Fiatalok!
Ha betöltöttétek a 18. életéveteket, és szeretnétek segíteni, szeretettel várunk benneteket  2008. 10. 
8-án 13-15 óra között a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában tartandó ifjúsági véradásunkon.
Személyi igazolványotokat és TAJ kártyátokat feltétlenül hozzátok magatokkal!

ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET!
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete

FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) KT számú 
rendeletének 2007-es módosításakor döntött arról, hogy „Gyomaendrőd Város Önkormányza-
tának Elismerő Oklevele”-t alapít – többek között – az alábbi kategóriákban:
 „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” kitüntető oklevél
 „Gyomaendrőd Város Idősekéért” kitüntető oklevél
Az elismerő oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes oklevelet kap-
nak. Az elismerő oklevelekből évente kategóriánként maximum egy adományozható. Javaslatot 
nyújthat be bármely gyomaendrődi lakos, civil szervezet, társadalmi szervezet, intézmény. Az 
elismerő oklevelek adományozására az adott kategóriákhoz kapcsolódó ünnepnapokon, vagy 
az azt követő képviselő-testületi ülésen kerül sor.
Gyomaendrőd város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a javaslatok benyújtásának 
határidejét és az oklevelek adományozásának időpontját:

„Gyomaendrőd 
Város Idősekéért” 
kitüntető oklevél

Az idős emberek 
ellátásában, ápo-
lásában résztvevő 
személyek, szerve-
zetek

2008.
október 15.

2008.
október 30.

Szociális Munkások Napján 
2008. november 12. 15,00 
órakor a polgármesteri hi-
vatal nagytermében átadó 
ünnepség

„Gyomaendrőd 
Város Kultúrájáért” 
kitüntető oklevél

Városunk kulturális 
életében szerepet 
játszó személyek, 
szervezetek

2008. 
december 03.

2008. 
december 18.

2009. január 22. 15,00 órakor 
a Kultúra Napján a Polgár-
mesteri Hivatal Nagytermé-
ben átadó ünnepség 

További információ: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Keresztesné Jáksó Éva, Tel: 66/386-122

A kéknyelvbetegség egy szúnyogok által terjesztett vírusos megbetegedés. A vírus 
mind a házi (szarvasmarha, juh, kecske), mind pedig a vadon élő kérődzőket (szarvasfé-
lék) megbetegíti. A kéknyelv betegség vírusa nem fertőzi meg az embert, és semmi-
féle közegészségügyi vonatkozása nincs.

A kéknyelvbetegség jelentős gazdasági veszteségeket okozhat. Ez a betegség miatti el-
hullásokból, termeléskiesésből és az állatforgalom korlátozása miatti veszteségekből te-
vődik össze.

A betegség terjedése
A kórokozó vírus állatok között szúnyogok útján terjed. Az állatról állatra történő ter-

jedés csak kivételesen fordulhat elő, viszont az állományok közti mechanikus átvitel nem 
megfelelő higiéniai körülmények között nem zárható ki.

A betegség előfordulásinak kockázata Magyarországon
A betegség Európában a Balkánon és Nyugat-Európában fordul elő, ezért Magyaror-

szágon magas a betegség behurcolásának kockázata. 
A vírus az országba két úton kerülhet be:

1. Élőállat-kereskedelemmel
2 .Fertőzött szúnyogokkal pl. a szél segítségével

Az állattartó teendője a betegség korai felismerésében
Az állattartó kérődző állatait naponta gondosan fi gyelje meg. Amennyiben beteg álla-

tokat észlel, gondosan vizsgálja meg a szájat, orr környékét, valamint a csülök szarukép-
letei feletti bőrterületet. Gyanú esetén azonnal értesítse az ellátó állatorvost.

A betegség jellegzetes klinikai tünetei
Juhokban:•  könnyezés, orrfolyás, fekélyek a szájban, magas láz, a fej és a nyak 
duzzanata, sántaság, bőrvérzések, a csülök feletti bőr gyulladása, nehezített lég-
zés, ritkán hatalmasra duzzadt kékszínű nyelv
Szarvasmarhákban:•  orrfolyás, a fej és a nyak duzzanata, kötőhártya-gyul-
ladás, fekélyek a szájban, duzzadt, kipirosodott csecsbimbók, nyálzás

Hogyan védekezzünk a betegség behurcolása ellen?
• A vektor szúnyogok néhány tulajdonsága:

Számuk a legmagasabb május-júniusban és szeptember-októberben1. 
Az aktivitásuk napnyugtakor a legintenzívebb2. 
Állattartó telepeken főként a trágyatárolók környékén tenyésznek3. 

• A szúnyogok fertőzést terjesztő szerepét az alábbi módokon csökkenthetjük
A trágyatárolókat az állattartó épületektől 50 m-nél távolabbra helyezzük el1. 
A trágya felületét 5-10 cm vastagságban gyakran eltávolítjuk2. 
Az állatokat a szúnyogok aktivitása idején zártan tartjuk3. 
Rendszeres szúnyogirtást végzünk az állattartó telepeken4. 

Az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság 
közleménye a kéknyelv-betegségről 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi és Ál-
latvédelmi Igazgatósága tudatja, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Gelej 
község közigazgatási területén kéknyelv-betegséget diagnosztizáltak 2008. szep-
tember 5-én, négy szarvasmarhában. A 4 fertőzött szarvasmarhát leölték. A jelen-
leg rendelkezésre álló járványügyi adatok alapján a betegséget Franciaországból 
származó szarvasmarhákkal hurcolták be.

A kéknyelv-betegség a Culicoides nemzetségbe tartozó szúnyogok által terjesz-
tett vírusos állatbetegség, mely iránt csak a kérődző állatok (szarvasmarha, juh és 
kecske, valamint a vadonélő kérődzők) fogékonyak, az emberek egészségére néz-
ve ártalmatlan.

A betegségnek nincs élelmiszerhigiéniai vonatkozása, az előállított élelmisze-
rek biztonságát nem veszélyezteti.

A betegség megállapítását követően az igazgatási intézkedések az alábbiak sze-
rint alakulnak:

a) 100 km sugarú körben (védőkörzetben) a betegség elterjedésének felmérésé-
hez a körzet szarvasmarháinak vizsgálata, - ezen belül a 20 km-es zónában az ál-
latok vizsgálatán túl a vírus terjesztéséért felelős szúnyogok irtása.

b) a védőkörzet körül 50 km szélességben megfi gyelési zóna kijelölése.

A korlátozás alá vont területekről fogékony állatot kiszállítani csak a jogsza-
bályban (1266/2007/EK rendelet) meghatározott feltételek betartása esetén lehet-
séges.

A korlátozás alá vont területen állatvásár és kiállítás tartható, 
de azokra fogékony állatot bevinni tilos.

A kéknyelvbetegség (Bluetongue) jellegzetességei

Köszönet
A Rumba Táncsport Egye-

sület elnöksége megköszöni 
mindazoknak, akik adójuk 
1%-ával támogattak bennünket. 
A felajánlott összeg 84.599 Ft 
volt. A fenti összeget a nyári 
intenzív tánctábor költségeinek 
térítésére használtuk fel.

A polgármesteri hiva-
tal tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy az ön-
kormányzat hálózati ke-
reskedésre senkinek sem 
ad ki engedélyt, mivel azt 
jogszabály nem teszi lehe-
tővé. Az ilyen kereskedők 
feltehetőleg illegálisan 
végzik tevékenységüket, 
az eladott áruról számlát 

nem adnak, így a vevők 
a megvásárolt termékkel 
kapcsolatban hivatalos 
szervhez reklamációt nem 
nyújthatnak be. 

Kérjük, hogy erre foko-
zottan figyeljenek oda!

Gyomaendrőd Város 
Polgármesteri Hivatala

Tájékoztatás

Főállással rendelkező, egész-
ségügyi végzettségű, leinformál-
ható, gyermeket nevelő közép-
korú nő eltartási szerződéshez 
idős hölgyet keres. Érdeklődni 
lehet: 06 (30) 550-86-74. 

Tájképek és csendéletek 
festését vállalom. Nehéz Lajos, 
telefon: 06 (70) 32-78-523. 

Apróhírdetés
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KábelTV Internet Telefon
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8 600 FT-TÓL
A FELTÜNTETETT ÁR 2009. 09. 30-IG TARTÓ HÛSÉGNYILATKOZAT 

VÁLLALÁSÁVAL ÉRVÉNYES.

Részvételi feltételek: Az akció 2008. 09. 01. és 2008. 10. 31. között, a kívánt szolgáltatásra vonatkozó 2009. 09. 30-ig tartó szerzôdés kiegészítés
(hûségnyilatkozat) vállalása esetén érvényes a FiberNet Zrt. szolgáltatási területein, amennyi-ben a kívánt szolgáltatás külön beruházás
nélkül biztosítható, kivéve, ha a telepítési címen az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó szerzôdés 2008. 08. 15. után szûnt meg, vagy 
a szerzôdéskötés idôpontjában díjtartozás áll fenn. Jelen tájékoztatás nem teljes körû, további részletekrôl és feltételekrôl bôvebb információt
a FiberNet honlapján (www.fibernet.hu), a 1280-as telefonszámon, valamint a területileg illetékes ügyfélszolgálati iroda munkatársaitól kaphat.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 4204 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46.
ÜZLETKÖTÔ:  Gubucz Tamás 70 / 944 9279
VISZONTELADÓ: Magus Comp, Fô u. 230. • Telefon: 66 / 581 610

Ismét kapható OLASZ PIZZAIsmét kapható OLASZ PIZZA


