
közéleti havilap IV. évfolyam, 4. szám • 2010. április

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

gépi f űny írása. gépi f űny írása. 

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

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

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

Ősbemutatóra került sor 
a gyomaendrődi könyvtár-
ban, Határ Győző: Télikék 
című kötetéből hallhatott 
részleteket a közönség. A 

könyv az író, költő utolsó 
másfél évének a termését 
tárja az olvasók elé. Az 
esemény exkluzivitását 
az adta, hogy a hivatalos 

budapesti bemutató előtt 
lehetett megismerkedni 
a könyvvel, Határ Győző 
szülővárosában.

(Folytatás a 4. oldalon)

Visszatért a rebellis
Gyomaendrődön beelőzték Budapestet

Latorcai János volt az ünnepi szónok

Országosan 658 rendez-
vényt jelentettek be márci-
us 15-re, a gyomaendrődi 
ünnepségen Latorcai János, 
országgyűlési képviselő, 
az Antall-kormány ipari 
minisztere volt a díszven-
dég.

A Szabadság téri ország-
zászlónál gyülekeztek a 
gyomaendrődiek az 1848. 
március 15-i események 
ünnepi megemlékezésére. 
A helyieket Latorcai János, 
országgyűlési képviselő 
köszöntötte, aki Jókai Mór 
egyetemistáknak címzett le-
veléből vett részlettel kezdte 
szónoklatát. A KDNP-s poli-
tikus beszédében egyébként is 
hangsúlyos szerepet kapott a 
fi atalok megszólítása, a nem-
zeti öntudat ápolása. Latorcai 
kiemelte, hogy a 162 évvel 
ezelőtti 12 pont követelései, 
akár ma is helytállóak lehet-

nek. A változások szükség-
szerűsége a jelen állapotok-
ban is elengedhetetlen. Ma 
is éppen olyan tettre kész és 
igaz magyar emberekre van 
szükségünk, mint eleink vol-
tak - fűzte hozzá. Az ünnepi 
rendezvényen a Kis Bálint 
Általános Iskola és Óvoda 

tanulói dalban és prózában 
tisztelegtek nemzetünk for-
radalmárai előtt, a Hősök 
Emlékművénél megtartott ko-
szorúzáson az önkormányzat, 
pártok, civil szervezetek, az 
egyházak képviselői helyezték 
el az emlékezés virágait.

Egy kicsit ismét megyeszékhellyé váltunk

Ünnepi megyegyűlést 
tartottak Gyomaendrődön 
március 12-én. Az 1848. 
március 15-i eseményekre 
emlékeztek, ahol elhangzott 
az is, hogy a szabadságharc 
idején - ha csak egy pár nap-
ra is -, de Gyoma lett Békés 
megye székhelye. Másnap az 
„Otthonunk Békés megye” 
programsorozat mutatko-
zott be a városban.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat kihelyezett, ünnepi 
ülését tartották március 12-én 
Gyomaendrődön. Az esemény 
előtt koszorúzással és faülte-
téssel emlékeztek a szabad-
ságharc hőseire. Az ünnepi 
gyűlésen Várfi  András, a város 
polgármestere köszöntötte a 
jelenlévőket, vázolta a telepü-
lés múltját és jövőbeni esélyeit 
is. Fejlesztési lehetőségként 
a víz szerepét hangsúlyoz-
ta, a Hármas-Körös, ehhez 

kapcsolódóan a holtágak és a 
Liget Fürdő vonatkozásában. 
Domokos László a megyei 
önkormányzat elnöke a 162 
évvel ezelőtti történések kap-
csán kiemelte, hogy hiába 
verték le a szabadságharcot, 
a polgárosodás folyamata a 

későbbiekben teret nyert. 
Mint fogalmazott: minden 
zsarnokság megroppantha-
tó, ezt tették eleink is.

(Folytatás a 2. oldalon)

Számolatlanul osztogatt ák a pofonokat
Még a Nemzet Csótánya is ketrecbe lépett

Második alkalommal ren-
dezték meg Gyomaendrődön, 
a Varga Lajos Sportcsarnok-
ban a Küzdősport Gálát. 
Csakúgy mint tavaly, idén is 

telt ház, hatalmas pofonok 
és közönségsiker jellemezte 
az eseményt.

A Csarnokban dübörgött 
a rockzene és a nézők vas-

tapsa amikor a szorítóba 
léptek a harcosok.

(Folytatás a 6. oldalon)
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Kovacsics Imre a 
Gyomaendrődi Liget Fürdő 
Kft. ügyvezetője a február 
25-én a városban tartott 
képviselő-testületi ülésen 
bejelentette, hogy 2010. 
december 31-ig lemond a 
társaság vezetéséért járó 
javadalmazásáról.

Korábbi kormányrende-
let alapján egy természetes 
személy legfeljebb egy köz-
tulajdonban álló gazdasági 
társaságnál betöltött veze-
tői tisztség után részesülhet 
javadalmazásban( a Liget 
Fürdő Kft. Gyomaendrőd 
önkormányzata tulajdoná-
ban lévő társaság). Mivel 
Kovacsics Imre több önkor-
mányzati tulajdonban lévő 
fürdő irányítását is ellátja, 
ezért levélben jelezte, hogy 
mostani javadalmazását nem 
kívánja igénybe venni. 

A képviselő-testület aszta-
lára egy új szerződés került, 
ami már Kovacsics Imrével, 
mint magánszeméllyel kötte-
tett volna meg, egyfajta jogi 
kiskaput kihasználva, itt a bé-
rezés hasonló nagyságrendről 
szólt, mint a társaság ügy-
vezetői tisztségéért kapott 
fi zetés(havi bruttó 750.000 
Ft). Igen ám, de a szakember 
nem kis meglepetést keltve 
az ülésen bejelentette, hogy 
2010. december 31-ig ezt az 
összeget sem kívánja felvenni 

a gyomaendrődi fürdőtől, csak 
a benzinpénzre tart igényt, 
kvázi ingyen dolgozik.

Sokat gondolkodott ezen - 
a döntésen? – kérdeztük 
Kovacsics Imrét.
Meglehetősen sokáig rá-- 
gódtam ezen az elhatáro-
záson. Mindenki tudja az 
én áramat, hiszen elég sok 
önkormányzati fürdőt veze-
tek, így nyilvánosak ezek a 
szerződések. Az előző évek-
ben nagyon veszteséges volt 
a gyomaendrődi fürdő, én 
most megpróbálom pozití-
van zárni az évet. Ha tetszik 
a munkám és elégedettek 
velem, akkor ezt mondjuk 
a jövő évi fi zetésemben ho-
norálni tudják.

Azért ez a felajánlás nem - 
oldja meg a fürdő helyze-
tét.
Ez egy gesztus a részem-- 
ről. Külföldi menedzserek 
is dolgoztak már évi egy 
dollárért, hogy miután rend-
be tették a vállalatot, utána 
ők is profi táljanak belőle. 
Az idei gazdálkodás úgy 
gondolom már stabilabb lesz 
Gyomaendrődön. Progra-
mokat, programsorozato-
kat tervezek és nem csak a 
nyárra. Gyulán, ahol szintén 
én vezetem a fürdőt az idei 
számokat nézve 30 %-kal 
több bevételünk van, mint 
tavaly ilyenkor volt.

Kovacsics lemondott  a fi zetéséről
Havi bruttó 750 ezret ér a bejelentés

Egy kicsit ismét megyeszékhellyé váltunk
Korabeli írásokból azt is 

megtudhattuk, hogy Gyoma 
Gyulát váltva egy pár napig 
megkapta a megyeszékhelyi 
titulust, illetve Petőfi  Sándor 
is megállt a településen, lelke-
síteni a tömeget. A programot 
a Körösmenti Táncegyüttes, 
a Kis Bálint Általános Iskola 
műsora és a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kórusa színe-
sítette. Zárásként egy táb-
lát lepleztek le az esemény 
helyszínén a Katona József 
Művelődési Központ falán, 
így emlékezve az ünnepi 
megyegyűlésre. 

Március 13-án a 
gyomaendrődi Közösségi 
Házban rendezték meg az 
„Otthonunk Békés megye” 
programsorozatot, ezzel 
egyidőben - szintén a hely-
színen - a város képviselő-
testülete soron kívüli ülést 
tartott. Az „Otthonunk Békés 
megye” rendezvénysorozat 
már a térség több telepü-
lésén bemutatkozott, most 
Gyomaendrőd volt soron. 
A hagyományosan minden 
helyszínen kiállított megye-
térkép természetesen most is 
főszerephez jutott, a vezetők 
és a lakosság is rajta hagyhat-

ták kéz- és ujjlenyomatukat. A 
várost Erdész Ádám, a Békés 
Megyei Levéltár igazgatója 
és Szonda István mutatta be 
az érdeklődőknek. Ha valaki 
más irányú érdeklődést muta-
tott, akkor a képviselő-testület 
soron kívüli ülésére is beül-
hetett. Itt Domokos László a 
Békés Megyei Önkormányzat 
elnöke vázolta a szervezet le-
hetőségeit, céljait. Elmondta: 
az itt élőknek tudniuk kell, 
hogy a megyei önkormányzat 
mire törekszik, milyen prog-
ramokat, projekteket kíván 
megvalósítani, és azok ho-
gyan szolgálják őket. Fontos, 
hogy megismerjék az általa 
nyújtott közszolgáltatásokat, 
az ezt biztosító korszerűsí-
tett intézménystruktúrát. 

A megyei önkormányzat 
igényli és számít az itt élő 
emberek, az itt működő gaz-
dasági és egyéb szervezetek, 
intézmények partnerségére. 
A programsorozat a megye 
minden települését érinteni 
fogja, több helyen kapcsolód-
va a helyi rendezvényekhez. 
A megyei önkormányzat ál-
tal működtetett intézmények 
közül bemutatkozott a Békés 
Megyei Tudásház és Könyv-
tár, valamint a Pándy Kálmán 
Kórház. Párhuzamosan kultu-
rális műsorok szórakoztatták 
az érdeklődőket, a helyi Tűz-
menedék együttes, illetve a 
Békés Megyei Jókai Színház 
művészeinek a produkciója 
volt látható.

Sorozatunkban második-
ként Bökén Szilvia banki 
tanácsadó válaszol a feltett 
kérdésekre:

- Nyújt-e a K&H Bank fi -
ókjaiban deviza alapon hitelt 
magánszemélyek részére?

- Igen, fi ókjainkban a hite-
lezés folyamatos, és február 
15-től a K&H ingatlanfedeze-
tű hitelek euró alapon is ismét 
elérhetőek ügyfeleink részére. 
Ráadásul most díjelengedési 
akcióval kínáljuk ingatlan-
fedezetű hiteleinket 2010. 
március 1-től április 30-ig. 
Az ingatlanfedezetű hiteleink 
lakáscélra (lakásvásárlásra, 
építésre vagy felújításra), sza-
bad felhasználásra, valamint 
hitelkiváltásra egyaránt fel-
használhatók.

- Mezőgazdasági őster-
melőknek, családi gazdál-
kodóknak tud a Bank hitelt 
nyújtani?

- Bankunk a regisztrált me-
zőgazdasági termelők részére 
többféle fi nanszírozási lehető-
séget biztosít. Az agrártámo-
gatások előfi nanszírozására 
éven belüli hitelt igényelhet-
nek, továbbá lehetőség van a 
tavaszi munkálatok, illetve a 
termőföldvásárláshoz fi nan-
szírozására. Bankunk részt 
vesz az Magyar Fejlesztési 
Bank (MFB) refi nanszírozott 

hiteleinek közvetítésében, 
melynek keretében forgó-
eszközhitel, illetve agrár 
fejlesztési, beruházási hitel 
érhető el.

- Egy nagyobb gyoma-
endrődi cég alkalmazottja 
vagyok. A munkáltatómon 
keresztül részesülhetek-e 
kedvezményes számlaveze-
tésben?

- Igen, amennyiben a mun-
káltató a K&H Banknál vezeti 
a bankszámláját, a dolgozók 
a K&H Munkavállalói jutta-
táscsomag szolgáltatásunkat 
vehetik igénybe. Ennek kere-
tében a munkavállalók részére 
ingyenes, illetve jelentős ked-
vezménnyel elérhető bank-
számla szolgáltatást, kedvez-
ményes bankkártya igénylési 
lehetőségeket, automatikusan 
ingyenes életbiztosítást, in-
gyenes befektetés tervezési 
szolgáltatást, valamint ked-
vezményes és egyszerűsített 
hiteligénylési lehetőségeket 
biztosítunk.

- Ha hosszabb távon sze-
retnék megtakarítani, erre 
a K&H Banknál milyen le-
hetőségek vannak?

- Többféle lehetőség is van 
a hosszú távú megtakarítások 
elhelyezésére a betétektől, 
a befektetési alapokon át a 
megtakarítási életbiztosításig 

bezárólag. Azonban az idei 
év slágere, – a törvényválto-
zásokból eredően – a K&H 
tartós befektetési számla, 
mellyel ügyfeleink megta-
karításukat kamatadó-men-
tessé tehetik. A K&H tartós 
befektetésekben elhelyezett 
megtakarításainak eredmé-
nyei után fi zetendő kamat-
adóját megfelezhetik, vagy 
a megtakarításukat teljesen 
kamatadó-mentessé tehetik 
ügyfeleink. Ha valakinek ha-
tározott, legalább 3 vagy 5 
éves befektetési céljai vannak 
és hosszabb távon a magas 
hozam lehetőségét keresi, 
számára okos döntés a K&H 
tartós befektetési számla.

Megkérdeztük a K&H-t
Hogyan sikerült a K&H beilleszkedése városunk életébe?

A vízre szerződtek
A Dél-alföldi Ivóvízmi-

nőség-javító Program újabb 
fontos állomásához érkezett. 
2010. március 16-án, Békés-
csabán megalakult a Közép 
-békési ivóvízminőség-javí-
tó Társulás, a közel félszáz 
tag között Gyomaendrőd is 
szerepel.

A maga 42 tagjával márci-
us közepén létrejött társulás 
a legnagyobb a Dél-alföldi 
régióban. A résztvevők kö-
zül 29 település jelenleg is 
a közép-békési regionális 
ivóvízvezeték rendszerről 
kapja az ivóvizet. A prog-
ram megvalósítása során a 
regionális vezetékrendszer 
felújításával, bővítésével to-
vábbi 13 település csatlakozik 
a rendszerhez. 

A társulás alakuló ülésén 
a tisztségviselőket is meg-
választották a résztvevők. 
A társulás elnöke Vantara 
Gyula, Békéscsaba polgár-
mestere lett, a két elnökhe-
lyettes Macsári József és Izsó 
Gábor, Szeghalom, illetve 

Békés polgármestere lett. Az 
elnökég tagjává választották 
még Tóth Imre és Várfi  And-
rás, Sarkad és Gyomaendrőd 
polgármesterét. Az Ellenőrző 
Bizottság Elnökévé Kalcsó 
Istvánnét, Kétegyháza pol-
gármesterét, tagjaivá pedig 
Pusztaottlaka polgármesterét, 
Simonka Györgyöt és Vésztő 
polgármesterét, Kaszai Jánost 
választották meg. A létrejött 
társulás legfontosabb feladata 
a részletes műszaki tervek 
alapján a pályázat elkészítése 

és benyújtása a Környezeti 
Operatív Program pályázati 
kiírására. Az esetben, ha a 
társulás a szükséges támoga-
tást megkapja, és az érintett 
önkormányzatok a szükséges 
saját forrást biztosítani tud-
ják, akkor 2013-ban a leg-
szigorúbb az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) által 
meghatározott paraméterek-
nek is megfelelő ivóvizet 
fogyaszthatnak az érintett 
településen élők.

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

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

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

2010. április 9. (péntek) 17 óra.
A tanfolyamindítás és a tanfolyam helye:

Kis Bálint Általános Iskola, Gyomaendrőd, Fő út 181.

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

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

Emberségesen, türelmesen, hatékonyan a biztonságos közlekedésért!

További  információ: Bosnyák József, tanfolyamszervező: 06-30/409-2868 

okév szám: 06-0221-02                                                     akkr.lastromszám:IA-0935
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TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár 

és moped kategóriában!
Beiratkozás: 

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

Telefon: 06-30/402-58-78
A következő tanfolyam indulása: 2010. április 8. (csütörtök)

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

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. 
szolgáltatási ajánlata:

Épület (építés, felújítás, burkolatok cseréje)• 
Épületek hőszigetelése, tetőfedés cseréje• 
Térburkolatok, járdák, parkolók építése• 
Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése• 
Kerítésépítés, bontás• 
Betonszállítás (földnedves, mixer)• 
Hulladékszállítás• 
Munkagépek nappali és éjszakai őrzése, parkírozása• 

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 

Tel.: 66/386-269

Közélet

Gyomaszolg Kft. szolgáltatásai

- Temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés
- Temetkezési kellékek értékesítése

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

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

Leltároztak a szocialista politikusok
Szili Katalin: tiszta vizet kell önteni a pohárba

Gyomaendrődön talál-
kozott a lakossággal Szili 
Katalin, volt házelnök és 
Földesi Zoltán a Békés me-
gyei 5. számú választókörzet 
MSZP-s képviselőjelöltje. A 
fórumon az elmúlt nyolc év 
áttekintésére vállalkoztak 
a politikusok, ahogy Szili 
fogalmazott, számvetést és 
leltározást kell adnunk a 
2002 óta eltelt időszakról.

A lakossági fórumon részt-
vevő hölgyeket piros szegfűvel 
fogadták az esemény szerve-
zői, természetesen Szili Kata-
lint is, aki a térség szocialista 
jelöltjét, Földesi Zoltánt segí-
tette a gyomaendrődi kam-
pányában. A volt házelnök 
az eltelt 8 év kormányzását 
illetően statisztikai adatokat 
hívott segítségül. Az 1998 és 
2002, valamint az MSZP el-
múlt két ciklusát összehason-
lítva elmondta, hogy míg a 
Fidesz idején 7 km, addig az 
ő kormányzásuk során több 
mint 700 km autópálya épült, 
a nyugdíjak összevetésében is 

előrelépést vett észre. Közölte: 
2001-ben 38.000 Ft, 2009-
ben már 84.000 Ft volt az 
átlag. Beszédében hangsúlyos 
szerepet kapott a társadalmi 
egyenlőtlenségek felszínre ke-
rülése, a fi atalok első mun-
kához való joga és a kis- és 
középvállalkozások megsegí-
tése. Szili kiemelte: jelenleg 
teret nyertek Magyarországon 
a szélsőséges eszmék, amit a 
magukat demokratikus erőnek 
érző szereplőknek meg kell 
akadályozni. A saját pártját 
elemezve hangsúlyozta, tiszta 
vizet kell önteni a pohárba, 
szembe kell nézni a vissza-

élésekkel, a korrupciós vá-
dakkal, nem lehet egy kö-
zösséget csupán pár ember 
alapján megítélni. Földesi 
Zoltán a térség, szűkebben 
Gyomaendrőd fejlődéséről 
beszélt. A szocialista politikus 
az Endrődi hídon, a gyomai 
vasútállomáson félig már 
megvalósuló beruházásokról, 
illetve a mezőgazdaságban 
felhasználható uniós források-
ról adott tájékoztatást. Saját 
kormányát „megfedve”, mert 
ezeknek a fejlesztéseknek az 
átadása, majd csak a nyáron 
lesz esedékes.

Kövér: a kormány lezüllesztett e a 
rendőrséget

Kövér László, a Fidesz 
Országos Választmányának 
elnöke Gyomaendrődön 
tartott sajtótájékoztatót 
Domokos Lászlóval, a térség 
országgyűlési képviselőjével. 
A közrend és a közbizton-
ság témája került terítékre. 
Kövér László ismertette a 
saját maga, illetve pártja 
véleményét, miszerint a kor-
mány teljesen lezüllesztette 
a rendőrséget.

Domokos László a sajtótá-
jékoztatón elmondta, hogy a 
térségből sokan megkeresték 
az utóbbi időben a tulajdon 
védelmét érintő kérdésekben. 
Az országgyűlési képviselő 
gyomaendrődi példával is 
illusztrálta mondanivaló-
ját. Egy helyi lakos fordult 

hozzá, hogy rövid idő alatt 
ötször törtek be hozzá, több 
tízezer forintos kárt okozva. 
A mezőgazdaságból élők is 
hasonló problémával ke-
resték meg, ők sem látják, 
hogy ki tudná megvédeni a 
személyes értékeket. Kövér 
László a témával kapcsolatban 
megjegyezte: „a rendőrség 
szervezett állománya, anyagi 
kondíciói alkalmatlanok arra, 
egy rosszhiszemű és dilettáns 
kormányzás eredményeként, 
hogy az emberek minimális 
személyi- és vagyonbizton-
ságát garantálják”. A Fidesz 
Országos Választmányának 
az elnöke úgy látja, hogy a 
rendőrség tekintélye romok-
ban hever az állampolgárok 
szemében, ezt minél előbb 
vissza kell szerezni, de ez 

csak úgy lehetséges, ha meg-
történik az „elszámoltatás”. 
Kormányra kerülés esetén, a 
2006. október 23-i budapesti 
rendőrattak felelőseit kérné 
számon a Fidesz, kezdve a 
politikai „megrendelőktől” 
egészen az azonosságukat 
elfedő rendőrökig. Kövér hoz-
záfűzte, jelenleg a rendőrségi 
állományból több ezer ember 
hiányzik, 2006 és 2009 között 
8 ezer rendőr hagyta el a pá-
lyát, pedig döntő többségük 
diplomás és a tiszti állomány 
tagja volt. Ezt egy hibás kor-
mányzati döntés idézte elő, 
25 év szolgálati viszony után 
több nyugdíjra lettek jogo-
sultak, mint amennyit előtte 
kerestek – tette hozzá Kövér 
László.

A Magosz a családi gazdaságokra koncentrál
Tőkefi zetési moratórium a láthatáron

Az előzetes hírekkel el-
lentétben nem a Magyar 
Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Szövetsége 
(Magosz) elnöke Jakab 
István, hanem a szervezet 
alelnöke Örvendi László lá-
togatott Gyomaendrődre, 
ahol válaszolt a sajtó kép-
viselőinek, később a „Ha-
gyományaink, értékeink 
a paraszti kultúrában és 
lehetőségeink a jövő me-
zőgazdaságában” címmel 
megrendezett vitafórumon 
vett részt.

Autentikus környezetben, 
a Gyomai Tájházban fogadta 
a sajtó képviselőit Örvendi 
László, a Magosz alelnöke. 
A szakember az eseményen 
elmondta, hogy a legfonto-
sabb céljaik között szerepel 
a kis- és középvállalkozások 
megerősítése és a családi gaz-
daságok „helyzetbe” hozása. 
Elodázhatatlannak tartja a ter-
mőföld védelméről szóló tör-
vény módosítását is, a Magosz 
véleménye az ügyben egyér-
telmű, prioritást élveznének a 
helyben élő magánszemélyek. 
A külföldiek jövőre lejáró 
földvásárlási moratóriumát 
meg kell hosszabbítani, egé-

szen az Európai Unió által 
meghatározott legkésőbbi 
időpontig, azaz 2014-ig. A 
földtörvényt olyanra kell 
módosítani, mint amilyen 
Dániában, vagy Hollandiában 
van. Ezekben az országokban 
egyre jobban szorulnak ki a 
külföldi gazdák – mondta Ör-
vendi László. Hozzátette: a 
családi gazdálkodóknak most 
kellene visszafi zetni a 7-8 mil-
liárdos hitelüket a Magyar 
Fejlesztési Bank felé. Mi 
most tárgyalásokat folytatunk 
a pénzintézettel egy esetleges 
tőkefi zetési moratóriumról. 
Várfi  András, Gyomaendrőd 

polgármestere megjegyezte: 
az őstermelőknek nem kis 
gondot jelent az, hogy mi-
közben az áfa tavaly emel-
kedett, márpedig a járulékos 
költségeket nekik is meg kell 
fi zetni, az így is csőd közeli-
ben lévő ágazatban a gazdák 
adóterhe nem változott. Me-
zőgazdasági szakemberként a 
leegyszerűsített termelési- és 
vetésszerkezetről is említést 
tett, véleménye szerint a jelen-
legi módszerek a nagyüzemi 
gazdálkodásnak kedveznek, 
hiszen csak több ezer hektáron 
lehet rentábilisan működni 3-4 
növény termesztésével. 
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Visszatért a rebellis
Gyomaendrődön beelőzték Budapestet

Még Határ Győző 2006-
ban bekövetkezett halála előtt 
szerettük volna megjelentet-
ni az utolsó 43 költeményt, 
ám csak most adódott rá 
lehetőség – mondta Mezey 
Katalin, a Télikék kötetet 
kiadó Széphalom Könyv-
műhely képviseletében. A 
József Attila-díjas író, költő 
egyébként jó kapcsolatot ápolt 
Határ Győzővel. A kötelék 
régről datálódott, a 70-es, 
80-as években a Londonban 
élő gyomai születésű művész 
fi gyelemmel kísérte a honi 
irodalmat, és elismerőleg 
szólt Mezey Katalin műve-
iről. Aki szintén nem győzte 
méltatni Határ Győző szelle-
miségét az irodalmi bemuta-
tón. Elmondta, egy páratlan 
jellemet, egy igazi rebellist 
ismert meg a Kossuth-díjas 
íróban, akinek az utolsó idő-
szakában született verseit úgy 

mutatta be: „nem művész-
kedik, csak azért, hogy ne 
értse meg senki”. A Télikék 
kötet Arany János, Őszikék 
versciklusára „hajaz”. Határ 
Győző, túl a 90. életévén is 
termékeny tudott maradni, 

szellemi frissessége senkivel 
sem hasonlítható össze. A vá-
rosi könyvtárban megtartott 
eseményen Mészáros Tibor, a 
debreceni Csokonai Színház 
művésze tolmácsolta Határ 
Győző gondolatait.

Felkelt az Újhold
Nasmith-ék egyesületet alapítottak

A közelmúltban egy kul-
turális egyesület jött létre 
Gyomaendrődön, fő célként 
az élőzene megszerettetését 
tűzték ki, stílustól függet-
lenül. A Gyomaendrődi Új-
hold Kulturális Egyesület 
létrejöttében nem kis sze-
repe volt a helyi Nasmith 
zenekarnak, a tagok is az 
alapítók között vannak. A 
banda dobosával, Ágoston 
Balázzsal beszélgettünk.

- Kik az egyesület tagjai?
- Zenészek, Molnár István, 
Oláh Zoltán és mi a Nasmith 
zenekar tagjai: Erdős Dáni-
el, Szabó Rajmund, Czeglédi 
Sándor, Terdik Károly Zol-
tán és én – mondta Ágoston 
Balázs, a Nasmith „ütemfe-
lelőse”.
- Mi volt a célotok az Újhold 
létrehozásával? 
- Az  egyesület gondolata rég-
óta foglalkoztatott bennünket 
és mikor lehetőségünk adó-
dott belépni, rögtön éltünk 
is vele. Muszáj valamilyen 
szervezeti formába csoporto-

sulni, hogy nyomot hagyjunk 
és számlaképesek legyünk, 
ne a levegőbe lógjanak a dol-
gaink. Azt szeretnénk elérni, 
hogy Budapesten és az ország 
más részein is aktívak tud-
junk lenni, kisebb-nagyobb 
bandáknak lehetőséget tud-
junk biztosítani. A hakni 
helyett, az élőzenén legyen 
a hangsúly.
- Van már látszata a do-
lognak?
- A budapesti zenekarok kö-
zött is elhíresült már, hogy 
Gyomaendrőd egy igazi 
„rockbölcső” és kiváló a 

vendéglátás. Április 24-re 
egy elég komoly rendezvényt 
sikerült összehozni a szokott 
helyünkön az Apolló Kávé-
zóban, egyebek mellett olyan 
bandák jönnek el, mint a The 
Idoru, ők Fonogram-díjasok, 
de jön a Blind Myself is és 
persze mi is toljuk majd a 
rockot.
- Már az új lemezről?
- Arról is. Március 1-jén jelent 
meg első nagylemezünk Viha-
ros Csend címmel. 2002-ben 
alakult a Nasmith, úgyhogy 
igazán érett már a dolog.

Elűzték a boszorkányokat

Február 27-én a Városi 
Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény néptáncos 
és társastáncos tanszaka 
a hagyományos félévzáró 
bemutató helyett egy já-
tékos-táncos mulatsággal 
búcsúztatta a februárt. 

A farsangi szezonnak 
ugyan ekkor már vége sza-
kadt, de a zord időjárás meg-
követelte, hogy a gyerekek 
még egy próbát tegyenek a 
tél elűzésére. Ebben az okta-
tóik és a szüleik is partnerek 
voltak: telihordták az aszta-
lokat mindenféle földi jóval, 
természetesen nem maradha-
tott el a farsangi fánk sem.  
Kellett is az energia, hisz a 
táncházban és a csapatverse-
nyekben alaposan kifáradtak 
a gyerekek, de a fent említett 

kitűnő „ellátmánynak” kö-
szönhetően még volt erejük 
a móka végén seprűt ragadni 
és felvenni a (maguk által ké-
szített) rémisztő maszkjukat, 
s nagy kiabálásokkal elűzni 

a gonosz szellemeket és a 
boszorkányokat(a szomszédos 
utcából éppen ebben az idő-
pontban tűnt el K. Józsefné, 
a rendőrség kéri a szemtanúk 
jelentkezését…) 

2010. február 27-én 13 órakor temettük el férjemet, dr. Szilágyi Ferencet. Ítéletidő 
volt: esett az eső, fújt a szél, a templomban is hideg volt. Mindezek  ellenére a gyomai 
templom megtelt, az Emberek végighallgatták a méltatásokat, a búcsúztatásokat, és a 
szertartás végén némán, felállva adták meg a végtisztességet a kivonuló koporsós me-
netnek. Köszönöm. Mint ahogy azoknak is köszönöm, akik ugyan nem tudtak eljönni, 
de gondolatban elbúcsúztak Tőle. 

Tudta, hogy sokan szeretik, becsülik munkásságát. Az itthon töltött utolsó tíz évben 
ezt  folyamatosan érezte . Itthon volt, jól érezte magát. Itthon akar maradni halála után 
is.

A szülőföld temetője befogadta, régi ismerősök, barátok vannak a közelben elte-
metve.

Sokan meg tudunk látogatni ezután is. És ha elővesszük a könyveit, még beszélgetni 
is tudunk Vele. 

Isten nyugosztalja és őrizze. 
Szilágyiné Németh Eszter

Köszönetnyilvánítás

Megfonták az „aranyfonalat”

A tavalyi évhez hasonlóan a 2010. évi területalapú támogatást csak elektronikus 
formában lehet beadni, melyre várhatóan április 15-től május 15-ig lesz lehetőség. 
Azok a gazdálkodók, akik nem önállóan, saját ügyfélkapun adják be az igénylést, 
ezt megtehetik a falugazdász irodában. A segítséget igénylőknek szükségük lesz az 
MVH-tól 2009-ben kapott jelszóra.

 Hoffman József
 falugazdász

Gazdálkodók fi gyelmébe!

Gyomaendrőd, Fő út 214. 
Tel:06-66-282-822; 06-30-349-1325

Nyitva:H-P, 09-17.30.,SZ 09-12

A Határ Győző Városi 
Könyvtár rendezvénye, az 
Aranyfonál mesemondó 
verseny, ami már 15 éves, 
hagyományosan az endrődi 
könyvtárban (Tímár Máté Fi-
ókkönyvtár) került megrende-
zésre. A töretlen népszerűségi 
vetélkedésen idén 113 iskolás 
szerepelt. A népmesemondás 
hagyományát kívánja őriz-
ni a verseny, illetve olyan 
lehetőséget kíván nyújtani, 
ahol a kisdiákok társaik, a 
pedagógusok, szüleik előtt 
fellépve szokhatják meg az 
önálló szereplést. A város 
mindhárom általános isko-
lájából, 1.- 8. osztályig, jöttek 
a mesemondók, oklevelet és 
könyvjutalmat kaptak ered-
ményes szereplésükért. A 
legnagyobb izgalmat min-
den évben a könyvtárosok 
különdíja jelenti: korosztá-
lyonként egy-egy csokitorta 
jár a legjobbaknak. Az idén, 
nagy örömünkre rendkívül 
sok érdeklődő is részt vett a 
négynapos rendezvénysoro-
zaton, volt olyan nap, amikor 
már az ülőhely is kevés volt 
a könyvtárban.

Különdíjat kaptak: Vincze 
Levente (Kis B. Á. I., 1.o.); 
Gubucz Szilvia (Szent Gellért 
K. Á. I., 2.o.); Vaszkó Ágnes 
(Rózsahegyi K. Á. I., 3.o.); 
Trabach Veronika (Szent 
Gellért K. Á. I., Hunya 4.o.); 
Hunya Réka (Kis B. Á. I., 
6.o.); Bela Gréta (Szent Gellért 
K. Á. I., 8.o.)

Az idei vetélkedés különö-
sen izgalmas volt, mert ebben 
az évben, első alkalommal 
kerül megrendezésre a Szar-
vasi Kistérség (Csabacsüd-
Kardoskút, Békésszentandrás, 
Gyomaendrőd, Hunya, Kon-
doros, Szarvas) könyvtárai 
szervezésében a népmesemon-

dó verseny. A megmérette-
tésre Gyomaendrődön 2010. 
április 21-én 10 órától kerül 
sor az endrődi könyvtárban, a 
részvétel előfeltétele: sikeres 
szereplés a helyi mesemondó 
versenyeken.

Határ Győző 
Városi Könyvtár
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A Bogártalálkozó utózöngéi

Mint ismeretes közel 
másfél évtizeden keresztül 
Gyomaendrőd adhatott otthont 
a Volkswagen Bogártalálko-
zónak, 2010-ben egy kicsit 
változott a képlet, ugyanis 
Füzesgyarmatra került az 
esemény. A téma a februári 
testületi ülésen is szerepet 
kapott. Várfi  András polgár-
mester elmondta, a szervező 
megjelent egy korábbi testü-
leti ülésen, ahol bejelentette, 
segítséget kér az idei évben a 
találkozó megszervezéséhez. 
Ezt követően felkereste Kar-
dos Ferencet, ajánlotta, adjon 
pályázatot a turisztikai alapra. 
Neki tájékoztatóul elmondta, 
a város minden évben kötött 
vagy szabad alapokat képez a 
költségvetésben. Ezekre lehet 
pályázatot benyújtani, megvaló-
sulás után pedig korrekt beszá-

molóval és elszámolással lehet 
lezárni a pályázás folyamát. A 
főszervező a tájékoztatás után 
semmilyen megkereséssel nem 
élt sem a polgármester felé, 
sem a képviselő-testület felé. 
A Liget Fürdő ügyvezetője is 
szót kért az ügyben, Kovacsics 
Imre szerint a tavalyi évben 
Kardos úrnak a Liget Fürdő felé 
a Bogártalálkozó egy fi llérjé-
be sem került, mivel egyezség 
szerint az esti koncert meg-
szervezése esetén, helyi lako-
soknak kedvező – háromszáz 
forintos árú - belépőt a fürdő 
szedi. Javasolták, amennyiben 
nagyságrendileg hatszázezer 
forint összeg összegyűlik, 
akkor nem kell fi zetnie az 
ott tartózkodásért. Az összeg 
összegyűlt, azon felül viszont 
a Bogártalálkozó résztvevői-
től még Kardos úr szedte be 

a kempingben tartózkodók 
három napos részvételi díját. 
Kovacsics biztosra veszi, hogy 
nem az összeg miatt vitte el a 
rendezvényt más településre 
a főszervező, hiszen idén is 
ugyanazt az ajánlatot kapta. 
Hozzátette még, hogy a SPA 
Hungary Holding Zrt.-nek van 
egy szerződése egy multicéggel, 
ennek köszönhetően országo-
san éves szinten két rendez-
vény támogatását nyerték el, a 
szponzorációnak köszönhetően 
idén egy egyhetes rendezvényt 
hoznak a városba.

Pa-dö-dö, gyomaendrődi módra

A gyomaendrődi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
klasszikus balett tagozatának 
növendékei január végén a 
Budai Táncszínházban ad-
hattak számot tudásukról. 

A Táncpedagógusok Orszá-
gos Szövetsége által rendezett 
versenyen a gyomaendrődiek 
a Giselle produkciót mutatták 
be. A zsűrinek is tetszett az 
előadás, ezt mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az, hogy a 
szakmai különdíjat a városi 
növendékek hozhatták el – 
tájékoztatta szerkesztősé-
günket Sebestyénné Kruchió 
Ilona. Majd hozzátette, hogy 
köszönetet szeretne mondani 
a város vezetésének, az iskola 

vezetőinek, Botta Tibornak, 
a békéscsabai táncpedagógus 
segítségével jutottak el a ver-
senyre a balettosok, illetve 
Novák Éva koreográfusnak, 

aki szakmai tudásával, em-
berségével tanítja, irányítja, 
neveli a növendékeket.

Éltek a szabadsággal?

A „Tudunk-e élni a szabad-
sággal” címmel Dr. Surján 
László Európai Uniós parla-
menti képviselő múlt év de-
cemberében hirdetett pályáza-
tot a Berlini fal leomlásának 
20. évfordulója alkalmából. 
A felhívás a www.mkdsz.hu 
oldalon jelent meg. 

A pályázaton ötvenöten 
vettek részt a Kárpát-me-
dence minden részéből. Két 
pályázó a helyi Bethlen Gá-
bor Szakképző Iskola végzős, 
érettségi előtt álló növendé-
kei voltak, Szücsi Andrea és 
Agócs Mónika kollégisták.  
Az eredményhirdetés egy 
óriási meglepetéssel szolgált, 
mindenki nyertes lett, ami 
azt jelenti, hogy az ünnepi 
ceremóniára - amelyre az Eu-
rópai Parlamentben kerül sor 

-, minden pályázó hivatalos 
lesz, így ők is. A pályázat 
megírásában Ungvölgyi János 
kollégiumi nevelőtanár volt a 
fi atal hölgyek segítségére. A 
kiutazás és kint tartózkodás 

költségeit az Európai Unió 
fedezi. Az úti cél Brüsszel, 
vagy Strasbourg lesz, annyi 
már biztos, hogy az 5 napos 
kirándulásra júniusban kell 
számítani. 

F E L H Í V Á S

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) 
KT számú rendeletévben döntött arról, hogy „Gyomaendrőd Város Önkormányza-
tának Elismerő Oklevele”-t alapít, az alábbi kategóriákban:

„Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” kitüntető oklevél• 
„Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” kitüntető oklevél• 
„Gyomaendrőd Város Biztonságáért” kitüntető oklevél• 
„Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” kitüntető oklevél• 
„Gyomaendrőd Város Idősekéért” kitüntető oklevél• 
„Gyomaendrőd Város Sportjáért” kitüntető oklevél• 
„Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért” kitüntető oklevél• 
„Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” kitüntető oklevél• 

Az Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes okle-
velet kapnak. Az Elismerő Oklevelekből évente kategóriánként kettő 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 2010-es év 
Elismerő Okleveleinek kategóriáit, a javaslatok benyújtásának határidejét, az 
Oklevelek adományozásának időpontját:

Oklevél 
megnevezése

Oklevélben részesít-
hető személyek, civil 

szervezetek, 
intézmények köre

Javaslatok 
benyújtásának 

határideje

Az oklevél 
adományozásának 

időpontja

„Gyomaendrőd 
Város 

Közszolgáltatásáért” 
kitüntető oklevél

Települési közszolgálta-
tások biztosítását végző 
személyek, szervezetek 
(ivóvízellátás, az óvodai 
nevelés, az általános is-
kolai oktatás és nevelés, 
az egészségügyi szociális 
alapellátás, a közvilágítás, 
a helyi közutak és a köz-
temető fenntartása, hulla-
dékgazdálkodás) 

2010. 
április 09.

A Munka ünnepét 
(május 01.) követő
2010. május 27.-i

Képviselő-testületi 
ülés 

„Gyomaendrőd 
Város Sportjáért” 
kitüntető oklevél

A város sport életében 
szerepet játszó személyek, 
szervezetek, egyesületek

2010.
április 09.

Kihívás Napján a 
rendezvény keretei 

között
2010. május.

„Gyomaendrőd 
Város 

Nevelésügyéért” 
kitüntető oklevél

Gyomaendrődi pedagó-
gusok

2010.
május 06.

Pedagógus napon 
2010. június 1. 

15.00 órakor, a Ró-
zsahegyi Kálmán 

Kistérségi 
Általános Iskolában

„Gyomaendrőd 
Város Környezet-

védelméért”
 kitüntető oklevél

Környezetünk védel-
mében tevékenyen 

résztvevő személyek, 
szervezetek

2010.
május 06.

Környezetvédelmi 
Világnapot 

(június 25.) meg-
előző

2010. június 24. 
Képviselő-testületi 

ülés

„Gyomaendrőd 
Város 

Egészségügyéért” 
kitüntető oklevél

Az egészségügyben dol-
gozó szakemberek

2010.
június 04.

Semmelweis Napot 
(július 01.) követő

2010. augusztus 26.
Képviselő-testületi 

ülés

További információ:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Tóthné Rojík Edit, Tóth Katalin; Tel: 66/386-122

PAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

Gyomaendrődi Hírmondó köz-
életi havilap. Kiadja: Közmű-
velődési- Közgyűjteményi és 
Turisztikai Szolgáltató Intéz-
mény. Engedély szám: 163/0613-
1/2007; Felelős kiadó: dr. Szonda 
István. Szerkesztő: Varjú Zoltán. 
Grafi ka és nyomdai előkészítés: 
Turna Lajos - Határ Győző Városi 
Könyvtár; Szerkesztőség: 5500 
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
Telefon/fax: (66) 581-237, 
email: hirmondo@gyomaendrod.hu; 
Terjeszti: Fazekas Jánosné vállalko-
zó, telefon: (30) 481-52-32.

Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

cégek leinformálását vállalom.

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

fax: 66/610-419
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A csúcsra ért Józsi

Március 13-án a budapes-
ti Syma Csarnokban Szerető 
József a serdülő fedett pá-
lyás országos bajnokságon 
10:22,38-as idővel futott be a 
célba a 3000 méteres verse-
nyen. Mint később kiderült, 
ez egyben országos csúcsot 
is jelentett.

A most 6. osztályos futót 
nem kis meglepetés érte már-
cius 18-án, az egyik szünetben 
Gyomaendrőd polgármestere 
is megköszönte a nem min-
dennapi teljesítményt.  Várfi  
András emléklapot és pénz-
jutalmat nyújtott át a fi atal 
atlétának. A két óra közötti 
szünetben, a Rózsahegyi Is-
kola tornatermében rendezett 
esemény Józsit is meglepte. 
Kérdésünkre elmondta, fo-
galma nem volt arról, hogy 
őt fogják ünnepelni. Pedig 
dübörgött a vastaps, a fel-
sorakozó osztályok egyön-
tetűen büszkék voltak szerény 
iskolatársukra, aki ma már 
nemcsak a régióban számít 

a versenyek egyik esélyesé-
nek, hanem országos szinten 
is. Az ifjú futó éppen angol 
óráról jövet, informatika órára 
menet közben fogadhatta az 
elismeréseket. Mint mondta, 
gépészmérnök szeretne lenni, 
de a futással soha nem akar 
felhagyni. Miért nem foci, 
vagy kézilabda? - kérdeztük. 
Hát, azok elég balesetveszé-
lyes sportágak, úgyhogy én jól 
elvagyok a futással, ráadásul 
az eredmények is jönnek - 

kontrázott a sportoló. Józsi 
édesapja is bekapcsolódott a 
beszélgetésbe, büszkén mond-
ta, hogy a gyerek génjeiben 
van a futás szeretete. Bár én 
meg sem közelítettem az ő 
eredményeit – tette hozzá. 
Szerető József  sportoló út-
ját Vaszkán Gábor testnevelő 
egyengeti, aki kiemelte, hogy 
ilyen kitartást és fegyelme-
zettséget ritkán tapasztalt 
még, Józsi tehetségéről már 
nem is beszélve.

Számolatlanul osztogatt ák a pofonokat
Még a Nemzet Csótánya is ketrecbe lépett

Nemre és életkorra való 
megkötés nélkül mérkőztek 
meg a felek, az amatőrök és a 
profi k is közönségcsalogató 
meccseket vívtak egymással. 
Széles volt a repertoár, K3-tól 
egészen a legkeményebbnek 
számító MMA szabályrend-
szerig folytak a küzdelmek. A 
tavalyi gálától eltérően, most 
ketrecben döntötték el a spor-
tolók, ki a jobb. Izgalmakban, 
pofonokban, verítékben nem is 
volt hiány. A helyi HUN-BOX 
klubot képviselő Uhrin Csen-
ge gyakorlatilag 15 másodperc 
alatt tett pontot a küzdelem 
végére, ellenfelét kórházba 
kellett vinni, de mentőt kellett 
hívni Kerek Csabához is, akit 
a hazai Váradi Tamás „intézett 
el”. Az eseményen nem csak 
hastáncosok, mazsorettesek 
színesítették a látnivalót, 
megjelent maga a Nemzet 
Csótánya, Nagy Feró is, aki 
rátett még egy lapáttal a han-
gulatra – már, ha azt egyál-
talán kellett fokozni. Váradi 
Zoltán az esemény főszerve-
zője kérdésünkre elmondta, 
hogy szerinte Géczi Dániel és 
Pethes Viktor összecsapása 

volt a legtechnikásabb küzde-
lem, de nem ez tetszett neki 
a legjobban. Ami érthető is, 
hiszen a szakember a HUN-
BOX  edzője is egyben. A 
gyomaendrődi harcosok ki is 
tettek magukért, két magyar 
bajnoki címet gyűjtöttek be. 
Váradi Tamás a hatvani Kerek 
Csabát ütötte ki, míg Tóth 
Péter Bóbis Istvánt győzte 

le. A tréner még hozzátette, a 
klub versenyzői három hónap-
ja, heti öt edzéssel készültek 
a gálára. A profi k között 6 
versenyzőt indítottunk, öt 
győzelem és egy döntetlen lett 
a mérlegünk, még az általam 
felállított mércét is magasan 
teljesítették a sportolók, úgy-
hogy maximálisan elégedett 
vagyok – fűzte hozzá.

Mezőtúr aranybánya volt

Tíz aranyérmet szereztek 
a Gyomaendrődi Judo Klub 
versenyzői a Mezőtúron, 2010. 
március 20-án megrendezésre 
került területi bajnokságon. 
Két különdíjat is elhoztak a 
sportolók, a legjobb fi úver-
senyző díját Péteri Patrik, míg 
a legjobb leány versenyző-
nek járó kupát Burai Petra 
vehette át. A versenyen a 
gyomaendrődi versenyzők 

vesztett mérkőzés nélkül vé-
geztek, ami bizonyítja, hogy 
a jövő és jelen generációja a 
legjobb úton halad a minél 
nagyobb sikerek felé. 

A versenyen aranyérmet 
szerzett sportolók: Hidasi 
Tamás, Nagy Zoltán, Kis Mi-
lán, Szabó Bence, Kis Miklós, 
Tímár Martin, Péteri Patrik, 
Burai Petra, Mahler Máté, 
Gergely Dániel.

Teljesítményével kitűnt 
a mezőnyből a különdíjat 
kapott versenyzőkön túl, 
Hidasi Tamás és Kis Milán, 
mindketten meggyőző 
teljesítményt mutatva, 
magabiztos győzelmeket 
arattak. A legfi atalabbak közül 
Mahler Máté szintén korához 
képest tetszetős judóval nyerte 
a mérkőzéseit.

Vaszkán Gábor testnevelő 
tanárral, atlétika szakedzővel 
beszélgettünk:

- Kérlek, számolj be Olva-
sóinknak, hogy tanítványod 
Szerető József milyen óriási 
eredményt ért el néhány nap-
pal ezelőtt!

Az idén március 13-án, a 
Fedett pályás Serdülő Orszá-
gos Bajnokságon, 3000 méte-
ren új országos csúcsot állított 
fel 10:22,8 perces futóidejével 
Szerető József iskolánk 6. 
osztályos tanulója. Ezzel az 
eredménnyel első helyezést 
és bajnoki címet szerzett a 
rangos eseményen.

Jelenleg a legeredmé-
nyesebb atlétánk, kétszeres 
magyar gyermekválogatott, 
többszörös országos dobogós, 
regionális (Dél-Alföld) és me-
gyei bajnok. Varsóban a nyolc 
ország részvételével zajló 
nemzetközi gyermekverse-
nyen 2008-ban 1000 méteres 
síkfutásban első helyezést ért 
el, 2009-ben pedig ugyan-
ezen a versenyen harmadik 
lett. A teljesítményei alapján 
meghívták az idei verseny-
re is. Nem kis dolog, hogy 
szabványméretű tornaterem 
nélkül, iskolai folyosókon, s ha 
az időjárás engedi az endrődi 
futballpályán vagy a gáton 
folyó edzéseken készült fel 
ezekre a rangos versenyekre 
és jelenleg is itt folynak az 
edzések. Az idén januártól 
lehetőség nyílt a Rózsahegyis 
atlétáinknak, hogy edzései-
ket időnként a békéscsabai 
futófolyosón tudjuk tartani. 
Az idei varsói versenyre még 
két tanulónk is várományo-
sa a válogatott címnek. Kun 
Csaba 1000 méteres síkfu-
tásban és Dudás Réka ma-
gasugrásban.

- Hallgatva lelkes beszá-
molódat felmerül bennem a 
kérdés, hogy milyen áldozatos 
munka, kitartás és szakmai 
profi zmus kell ahhoz, hogy 
szinte a semmiből, a vidéki 
iskola tanulói közül előtűn-
jenek a nagy tehetségek, akik 
szívós munkával és szakszerű 
edzői segítséggel elérhetik a 
legnagyobb eredményeket. 
Hogyan lehetséges ez?

A Rózsahegyi Általános 
Iskola atlétikai életének irá-
nyítását 1999-ben vettem át. 
Első sikereinket Farkasinszki 
Mariann és Farkasinszki 
Zita produkálták. Mariann 
ötszörös, Zita háromszoros 
országos atlétikai bajnokunk 
volt, akik jelenleg a Kner Imre 
Gimnázium csapatának gyűj-
tik az érmeket. Ha visszate-

kintek az elmúlt több mint 
tíz évre, akkor tanítványaim 
országos bajnokságokon 20 
aranyérmet, 20 ezüstöt és 17 
bronzot, a megyei diákolimpi-
ákon 45 arany, 42 ezüst és 34 
bronzérmet szereztek. Játékos 
sportvetélkedőinken a 18 fős 
alsó tagozatos csapatunk a 
megyében egyedülálló mó-
don háromszor egymás után 
országos elődöntőbe jutott. 
Kérdezted, hogyan lehetsé-
ges ez?- heti ötször két órás 
edzéseink vannak a már előbb 
említett helyeken. Atlétikai 
csapatunk tagjai a Buda-Cash 
Békéscsabai Atlétikai Club 
igazolt versenyzői, ezért me-
gyei színekben is szereztünk 
helyezéseket. A békéscsabai 
szakosztály versenyzői több 
mezőnyben a serdülő korosz-
tályos versenyeken dobogós 
helyezést értek el. Az ország 
legjobb utánpótlás szakosz-
tályának tartott békéscsabai 
klub 2009-ben elnyerte a kelet 
magyarországi régióban azt 
a lehetőséget, hogy elindít-
hatta az iskolákkal való part-
nerségen alapuló projektjét. 
A projekt elsődleges célja, 
hogy az iskolákban bein-
dítsa a rendszeres atlétikai 
foglalkozásokat. Városunk-
ban a Kis Bálint Általános 
Iskolában 2009. októberétől 
a program kapcsán heti két 
alaklommal van lehetőség az 
atlétikai edzések irányítására. 
Itt szeretném megköszönni 
önzetlen segítségét Ágostonné 
Farkas Mária igazgatónőnek 
és az alsó tagozatos tanítói 
gárdának. Az edzéseken 25 
fő alsó tagozatos gyerek vesz 
részt, mely foglalkozások a 
sportcsarnokban vagy a fut-
ballpályán folynak. Az ifjú 
atléták már a békéscsabai 
versenyeken bizonyították 
rátermettségüket és elérték 
első sikereiket is. 

- A nagyszerű teljesítmé-
nyek mögött ott áll a pedagó-
gus, a felkészült edző. Ha most 
körbetekintek látom díjaidat, 
kitüntetéseidet. Kérlek, szólj 
néhány gondolatot magadról, 
szakmai elismeréseidről, si-
kereidről!

A legnagyobb sikere-
im az eredményeket elérő 
tanítványim, rájuk vagyok 
a legbüszkébb! 1997-ben 
települtem át Erdélyből és 
indult el pályám a Rózsahegyi 
Iskolában. Tanulmányaimat 
Nagyváradon, a Testnevelés 
és Sport Egyetemen  kezd-
tem, ahol testnevelő tanári 
és kosárlabda szakedzői dip-
lomát szereztem. 2000-ben 

Budapesten a Testnevelési 
Egyetemen atlétika szak-
edző képesítést szereztem. 
Hatszoros aranyjelvényes mi-
nősítésű edző vagyok. Egyik 
legnagyobb élményt jelentő 
versenyre 2004-ben kaptam 
meghívást Párizsba a Golden 
League versenyre, atlétánk-
kal Farkasinszki Mariannal. 
Tavaly, 2009-ben az IAAF 
(Nemzetközi Atlétika Szövet-
ség) ötnapos továbbképzésén 
három megyét képviselve, (az 
ország tizenegy legjobb sport-
szakemberei részvételével) a 
Kids Athletics edzőképzésen 
szereztem képesítést. A tizen-
egy fős gárdából ketten vehet-
tük át a vizsgaeredményink 
alapján a legmagasabb szintű 
oktatói jogosítványt, a nem-
zetközi szövetség marokkói 
nagykövetétől El Hebil Abdel 
Malektól. Ezzel a jogosítvány-
nyal a legmagasabb szintig 
oktathatjuk az atlétikát.

A Magyar Atlétikai Szö-
vetségben folyik az atlétika 
edzőképzés programjának 
akkreditációja, mely segít 
népszerűsíteni a sportágat 
a testnevelő pedagógusok 
körében.

Mint sportember büszke 
vagyok az elismerésekre is: 
2009. március 15-én a Buda-
Cash Békéscsabai Atlétikai 
Club edzői kollektívájának 
tagjaként átvehettem a Békés-
csaba Sportjáért kitüntetést és 
május 20-án a Gyomaendrőd 
Sportjáért elismerő oklevelet 
Várfi  András polgármester 
úrtól. 

- Kívánok neked és csa-
patodnak további sikereket! 
Köszönöm a beszélgetést.

A riportot készítette: 
Szonda István

Lendületben
Interjú Vaszkán Gábor, testnevelő tanárral

Tisztelt Szülők!
Ki ne szeretné, hogy gyermeke 

jobban teljesítsen az iskolában, 
és sikerélményekkel térjen haza 
az iskolai órákról? Korrepetálás, 
felzárkóztatás, egyéni felkészítő 
foglalkozások, más-napra, dolgozatra, 
versenyekre, középiskolai felvételire való
felkészítés, tehetséggondozás álta-
lános iskolásoknak. Iskolai dolgozat-
lapok megrendelhetők.
Érd.: 06-30-856-3218

Oktatás
Diplomás angol nyelvtanár an-

gol nyelv tanítását és nyelvvizs-
gára való felkészítést vállal sok 
éves angol anyanyelvi tapasz-
talattal. Tel: 70/525-42-88

Bontásból 1 db bejárati 
ajtó és 2 db beltéri ajtó eladó. 
Tel.: 20/957-27-24.

Apróhirdetés
Lakossági apróhirdeté-

süket egységesen 500 fo-
rintért közöljük maximum 
400 karakter terjedelemben. 
Kérjük, hirdetésük szövegét 
és díját juttassák el szerkesz-
tőségünkbe: Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1.
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Sólyóm László köztársasági elnök az országgyűlési képviselő választás első fordulóját 2010. 
április 11-re, míg a másodikat 2010. április 25-re írta ki. Békés megye 5. számú választó kerületé-
ben három egyéni jelölöt indulhat a szavazáson (ABC-sorrendben): Domokos László (FIDESZ-
KDNP), Földesi Zoltán (MSZP) és Samu Tamás Gergő (Jobbik). A választópolgárok külön 
szavazhatnak területi listára is. A sorsolás után a következő sorrendben lesznek feltüntetve a pár-
tok: LMP, MSZP, Civil Mozgalom, FIDESZ–KDNP, Jobbik, MDF.

További információkat a www.valasztas.hu oldalon találnak.

VÁLASZTÁS - 2010

Judit, a feleségem, Anna 
a lányom és én: ez a mi kis 
családunk. Feleségemmel 
az egyetemen ismerked-
tünk meg, Anna lányunk 
már iskolás. Bár igyekszem 
következetes lenni, a való-
ságban vajszívű apa vagyok.
Gazdaságpolitikus vagyok 
és munkamániás! Tudásomat 
egyetemi szakképzés és sok év 
gazdasági tanácsadói tapasz-
talat érlelte, a gazdasági élet 
mellett önkormányzatoknál 
és az Országgyűlésben. Jól 
ismerem a választókerület ne-
hézségeit, és azokat a működő 
megoldásokat, amivel jelen-
tős eredmények, a gazdaság 
erősödése és a települések 
megérdemelt fejlődése érhető 
el. 1998-óta vagyok Békés 
megye 5. sz. választókörzeté-
nek (Szarvas, Gyomaendrőd, 

Békésszentandrás, Csabacsüd, 
Hunya, Kardos, Kondoros, 
Örménykút) országgyűlési 
képviselője. Voltam (1998-
2002) illetve vagyok (2006-) a 
Békés Megyei Önkormányzat 
elnöke, gazdaságpolitikai mű-
helyek vezetője az Országgyű-
lésben és a Régióban, mégis 
mindenhol egy dolog volt fon-
tos: hogyan profi tálhat ebből 
a választókörzet? Ez hajtott, 
amikor kilobbiztuk a Tiszaugi 
hidat, amikor milliárdokat 
szereztünk a belvíz elleni 
védekezésre, a szociális bér-
lakásokra, idősek otthonára, 
a térségi hulladékkezelőmű, a 
békésszentandrási Templom 
tér, a gyomaendrődi Kner 
Imre tér és a Kis Bálint Általá-
nos Iskola felújítására, a Liget 
Fürdő, a kondorosi piac tér, a 
Kondorosi Csárda, a kardosi 

buszváró, a térség útjainak 
felújítására, megvalósítására. 
Az eredmények nem jönnek 
könnyen. Sokat dolgozok és 
sokat utazok, így kevés pi-
henést engedélyezhetek ma-
gamnak. A szabadidőmben 
kirándulok a családdal, úszok 
és nyelvet tanulok.

Domokos László (FIDESZ-KDNP)

Földesi Zoltán 1959 július 
24.-én született Szeghalmon. 
Felesége Fulajtár Éva, bizto-
sítási tanácsadó. Gyermeke-
iket - Zsolt 1981-89, Orsika 
1983-93 - vele született, illetve 
hirtelen jött, gyógyíthatatlan 
betegségben vesztették el. 
Végzettségei: Szarvason a 
615. számú Ipari Szakmun-
kásképzőben géplakatos 
szakma. 1990-ben a Debre-
ceni Tanítóképző Főiskolán 
tanítói diploma. 1990-1994 az 
MSZP szarvasi, körzeti iro-
dáját vezette. 1994-ben a párt 
területi listáján országgyűlési 
mandátumot szerzett, ahol a 
Mentelmi, Összeférhetetlen-
ségi és Mandátumvizsgáló, 
később a Nemzetbiztonsági 
Bizottság tagjaként tevé-
kenykedett. 1998-2002 a 

Békés Megyei Közgyűlés 
tagja, ezen belül az Ifjúsági 
és Sport Bizottság alelnöke, 
majd 2000-től a Területfej-
lesztési és Európai Uniós, 
Integrációs Bizottság tagja. 
1998-ban, egyéni körzetben 
választották önkormányzati 
képviselővé. Szarvas város 
képviselő-testületében a 
Művelődési és Oktatási Bi-
zottság elnöke. 1999-2002 
között az MSZP Békés Me-
gyei irodáját vezette. 2002-
ben a párt területi listájáról 
országgyűlési mandátumot 
szerzett, ahol a Foglalkoz-
tatáspolitikai és Munkaügyi, 
valamint az Oktatási és Tudo-
mányos Bizottság tagjaként 
tevékenykedik. 2002 őszén a 
párt városi listájáról bekerült a 
Szarvas városi önkormányzati 

képviselő-testületébe, ahol a 
Művelődési és Oktatási Bi-
zottság elnöke. Az MSZP 
alapító tagja: 1990-94 az 
Országos Választmány tagja, 
1992-től szarvasi szervezet 
elnöke, 2001 márciusától a 
választókerületei társulás el-
nöke és kongresszusi küldött. 
Több társadalmi illetve civil 
szervezetben tölt be társadal-
mi tisztségeket.

Földesi Zoltán (MSZP)

Samu Tamás Gergő 1986. 
március 17-én született 
Békésen. Vallása római 
katolikus. Érettségit a szarvasi 
Vajda Péter Gimnázium és 
Szakközépiskolában szerzett. 
Politológia szakos hallgató a 
Pécsi Tudományegyetemen, és 
Szegedi Csanád EP-képviselő 
belföldi asszisztenseként 
tevékenykedik. 2003-ban 
csatlakozott a Hatvannégy 
Vármegye Ifjúsági 
Mozgalomhoz, majd az október 
24-ei országos zászlóbontó 
ülésen való részvétel után 
a Jobbik Magyarországért 
Mozgalomhoz. 2005-től a 
párt Békés megyei szervezője, 
2006-tól szarvasi, majd 2008-
tól Békés megyei elnöke. 2008-
tól Vona Gábor felkérésére a 
párt kommunikációs titkára. 
2009-től tagja a Békés Megyei 
Szebb Jövőért Alapítvány 
kuratóriumának. 2009 
szeptemberében a küldöttek 
az Országos Választmány 
alelnökévé választották.
Alelnöke a Jobbik Külügyi 
Bizottságának, a párt 

delegációjának tagjaként 2008 
májusában EP-képviselőkkel 
tárgyalt Strasbourgban és a 
Brit Nemzeti Párt elnökével 
Londonban. 2009-ben európai 
parlamenti képviselőjelölt, 
és a Jobbik Békés megyei, 
valamint a Békés megye 5. 
számú választókerületének 
kampányfőnöke. 2006-
tól tagja a szarvasi 
képviselő-testület Ügyrendi 
Bizottságának. A 2010-es 
országgyűlési választáson 
Békés megye 5. számú egyéni 
választókerületének jobbikos 
jelöltje, valamint megyei 
kampányfőnök. 2006-ban 
Szarvason kopjafát állított 
társaival a kommunizmus 
áldozatainak emlékére, 
melynek avatóünnepségén 
Rácz Sándor mondott beszédet. 
Az emlékműnél minden évben 
megemlékezéseket tartanak a 
szarvasiak. 2007-ben több mint 
ezer főt megmozgató vasúti 
demonstrációt szerveztek 
a megyei jobbikosok, 
és több ezer aláírást 
gyűjtöttek a szárnyvonalak 

megmentése érdekében. 
Az akciósorozat elérte 
eredményét, hiszen jelentősen 
hozzájárultak a szárnyvonalak 
megmentéséhez. Írásai 
jelentek meg a Szarvas és 
Vidéke, a Szarvasi 7, a Heti 
Kelet, a Magyar Jelen, a 
Nemzetőr, a Barikád.hu, a 
Kárpátia, és a Magyar Nemzet 
hasábjain.

Samu Tamás Gergő (Jobbik)

Programajánló

Április 06. 9.00 órától Katona József Művelődési Központ
BOR, KOLBÁSZ ÉS PÁLINKA VERSENY

Április 9. 19.00 óra Endrődi Közösségi Ház
ÉJSZAKAI ASZTALITENISZ 

Április 10. 18.00 óra  OMART Könyvesbolt
VERSES-ZENÉS MŰSOR A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL 

Április 12. 13 órától Határ Győző Városi Könyvtár
VÁROSI VERSMONDÓ VERSENY A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL

Április 14. 13 órától Határ Győző Városi Könyvtár 
I. KISTÉRSÉGI SZAVALÓVERSENY

Április 17. Népház – Kistérségi Konferencia terem
VII. TUDOMÁNYOS NÉPRAJZI KONFERENCIA

Április 21. 10 ÓRÁTÓL Határ Győző Városi Könyvtár 
I. KISTÉRSÉGI MESEMONDÓ VERSENY

Április 23-25. Katona József Művelődési Központ
ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ ÍFESZTIVÁL

Április 27. Népház – Közösségi Ház - BÁBSZÍNHÁZ
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HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ

A Húsvét az egyházi ünnepek közül a feltámadás, a 
népszokásokban pedig a tavasz, a természet megúju-
lásának ünnepe. 

A keresztény világ egyik legnagyobb jelentőségű ese-
ménye, Jézus Krisztus kereszthalálára és feltámadá-
sára való emlékezés. Ilyenkor összejön a család, hogy 
a locsolkodás és a tojásfestés hagyományával őrizzék 
meg az ünnephez köthető népszokásokat. 

Húsvétkor, a böjt után egy kicsit mindannyian újjá-
születünk, a tavaszi nap sugarai új erővel töltenek fel 
mindannyiunkat. 

Kívánjuk, hogy mindenki számára legyen ez az ünnep 
a hittel teli megújulás ünnepe szeretteik körében!

Szeretetteljes békés húsvéti ünnepeket kívánunk!  

Domokos László
Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás, Csabacsüd, Hunya, 
Kardos, Kondoros, Örménykút országgyűlési képviselője

Vállalkozásfejlesztés – pályázati  támogatással 
 

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2.1.1/A pályázati alapja révén 
vállalkozása vissza nem térítend  fejlesztési támogatást használhat fel: 

 
technológiai fejlesztésre, eszköz, berendezés beszerzésére 
informatikai fejlesztésre, hardver eszköz, szoftver beszerzésére 
min ség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok 
bevezetésére 

 
A támogatás összege: 1 – 20 millió Ft, támogatás mértéke: 40 – 50 % 

 
További részletes pályázati információk, pályázatkészítés: 
 

UNI-CONSULTANT Kft. 
70/329-5441, 70/329-4869 
uniconsultant@uniconsultant.hu 

- gyöngyékszerek készítése rendelésre és saját kezűleg is
- mozaik készítés
- szalvéta technika
- lakásdekoráció
- ajándék készítés kicsiknek és nagyoknak

Gondold ki, készítsd el! Kézműves bolt és műhely
alapanyagok, kellékek ötletek

Termékeink széles választékával 
segítjük ötletei megvalósításában

Kreatív foglalkozásainkra várjuk az érdeklődőket. 
április 3., április 10., április 17., április 24.

Részletes program a későbbiekben.

Tel.: 70/230-1883

KREATÍV KUCKÓ

Domokos László
országgyűlési képviselő


