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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

Az alapok már megvannak
Inkubátorházzal bővül az Ipari Park

A Gyomaendrődi Ipari 
Park egy új inkubátorház-
zal bővül, várhatóan még 

az idén kész lesz az épület. 
A beruházás helyszínén jú-
lius végén helyezték el az 

alapkövet.

(Folytatás a 2. oldalon)

Ifj úsági olimpia: Tótka Sándor aranyérmes!
Gyomaendrődi kajakos szenzációs sikere Szingapúrban

A gyomaendrődi Körös-
Kajak SE sportolója, Tótka 
Sándor aranyérmet szerzett 
a Szingapúrban zajló Ifjú-

sági Olimpián. A szenzációs 
teljesítményt szinte kiszur-
kolták a város lakói, hiszen 
a sportcsarnok szomszédsá-

gában rengetegen gyűltek 
össze, hogy szorítsanak 
Sanyi sikeréért.

(Folytatás a 4. oldalon)

Augusztus 20.
kenyérszentelés, díjak, térzene

Augusztus 20-án ünne-
pi testületi ülés keretében 
adták át a „Gyomaendrőd 
Díszpolgára” és a 
„Gyomaendrődért” em-
lékplakett kitüntető cí-
meket. 

A város ezen kívül mi-
sével, kenyérszenteléssel 
és térzenével emlékezett 
a nemzet legnagyobb ün-
nepén. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Tóth Vera megtalálta Freddie Mercuryt
Gyereknapozott az énekesnő

Gyomaendrődön idén 
kétszer is gyereknapot tar-
tottak, egyszer a szokásos 
május végi időpontban, 
másodjára augusztus 14-
én. Utóbbit Cibere, a bo-
hóc közreműködésével, aki 

33. alkalommal invitálta a  
besenyszegi településrészre 
a gyerekeket, az esemény 
sztárvendége Tóth Vera 
volt.

(Folytatás az 5. oldalon)

PROGRA MAJÁNLÓ
Szeptember 04. 9.00 órától gyalogtúra 

szakvezetéssel 
a Hármas-Körös árterében 

(találkozó a Liget Fürdő pénztáránál)

Szeptember 04. 14.00 órától Dalkörök bemutatkozása 
a „Magyar Dal Napja” alkalmából 

Gyomai Táj-és Alkotóház

Szeptember 11. 14.00 órától Galaktika Nap 2010. 
Bethlen Gábor Szakképző Iskola ebédlője

Szeptember 17-18-19. Szüreti kiállítás 
Katona József Művelődési Központ 

Szeptember 18. 9.00 órától gyalogtúra 
szakvezetéssel a Hármas-Körös árterében 

(találkozó a Liget Fürdő pénztáránál)

Szeptember 25. - Csáki Iskola előtt felállított feszület 
szentelő ünnepsége

10:00 órától Szentmise az endrődi templomban
11:00 órától Keresztszentelés a Csáki Iskolánál

Szeptember 30. 10.00 órától Idősek Világnapja 
alkalmából műsoros nyugdíjas ebéd 
Katona József Művelődési Központ

További információ: Tourinform Iroda, Telefon: 66/386-851
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Augusztus 20: kenyérszentelés, 
díjak, térzene

Gyomaendrőd díszpolgára: Dr. Szilágyi Ferenc

Az endrődi Szent Imre 
Katolikus Templomban 
megtartott ünnepi misével 
vette kezdetét a városban 
az augusztus 20-i program. 
Később a Hősök terén 
Iványi László tb. kanonok 
megszentelte a nemzeti színű 
szalaggal átkötött kenyeret. 
A megemlékezésen Várfi  
András beszédében kiemelte, 
hogy már István király is 
az egységre, összefogásra 
törekedett, az államalapító 
gondolatait ma, ezer évvel 
később is érdemes megfogadni. 
A település polgármestere 
emlékeztette a hallgatóságot 
Szent István örökségére és 
annak ápolására. Miután 
Várfi  András megszegte az 
új kenyeret, közel 500 cipó 
került kiosztásra. Ezek után 
a Népházban ünnepi testületi 
üléssel folytatódott a program. 
Az eseményen „Gyomaendrőd 
Díszpolgára” kitüntető címet 
adományozott a testület az 
idén, 82. életévében elhunyt 
Dr. Szilágyi Ferencnek. A 
gyomai származású író, 
költő, a nyelvtudományok 
kandidátusa, az 
irodalomtudományok doktora 
életútja során volt a Magyar 
Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetének 
munkatársa, a Magyar 
Diafi lmgyártó Vállalat 
felelős szerkesztője, 
a Debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem 
tudományos főmunkatársa, 
majd 1993-tól a Károli Gáspár 
Református Egyetem dékánja. 
Nyugdíjas éveiben költőileg 
kivételesen termékeny 
időszaka következett, idén 
megjelent utolsó kötetét a 
„Magyar Atheneas” címűt 
már nem tudta saját kezűleg 
dedikálni, de az utókor így is 
értékes kincsként őrizheti meg. 
Tudományos munkásságából 
ki kell emelni, hogy 
nemzetközileg elismert Kőrösi 

Csoma Sándor kutató volt. 
Özvegye, Németh Eszter 
vette át a posztumusz díjat, 
aki szintén Gyomaendrőd 
megbecsült polgárai közé 
tartozik. A „Gyomaendrődért” 
emlékplakettek átadására is 
sor került. Halász István 1963-
tól 2001-ig tanított a Kis Bálint 
Általános Iskolában, illetve 
az intézmény elődjében, 
de még nyugdíjasként is 
folyamatosan segítette, segíti 
a helyi sport- és közéletet. 
Az oktató- nevelőmunka 
mellett az egészséges életre, 
a sportszeretetre, túrázásra, 
helyes versenyszellemre 
tanította a gyomaendrődi 
gyerekeket. Munkásságát 
az elhivatottság szóval 
lehetne jellemezni. Pásztor 
Béla szintén átvehette 
a „Gyomaendrődért” 
emlékplakettet, a ma már 
nyugdíjas statisztikai 
szakembert önzetlen közéleti 
tevékenységéért díjazták. 1956. 
december 12-én letartóztatták, 
meghurcolták és rendőri 
felügyelet alá helyezték. 
Szabadulása után munkáját 
elveszítve évekig a perifériára 
szorítva élt. A díj átvételekor 
elmondta, hogy úgy érzi, a 
város most rehabilitálta őt és 
az ’56-os események miatt    

szintén meghurcolt feleségét. 
A magánszemélyek mellett egy 
szervezet, az Endrődiek Baráti 
Köre Egyesület is megkapta 
a „Gyomaendrődért” díjat. A 
képviselő-testület indoklása 
szerint: az 50 éve alakult 
szervezet fontosnak tartja 
lakóhelyük, szülőföldjük 
társadalmi, kulturális életébe 
való bekapcsolódást. Az 
egyesület helytörténeti 
vonatkozású tevékenysége 
tiszteletre méltó. A 
hagyományőrzés, a szülőföld 
szellemének-hagyományának 
ápolása szintén 
tevékenységeik közé tartozik. 
Kezdeményezték számos 
emléktábla, szobor felállítását. 
Anyagi támogatással segíti 
a település hagyományainak 
ápolását, tárgyi emlékeinek 
felújítását, évfordulók 
méltó megünneplését. 
Elévülhetetlen érdemeik 
vannak a város értékeinek 
hazai és külhoni 
megismertetésében, valamint 
Gyomaendrőd kapcsolatainak 
gazdagításában. Péntek 
este a Városi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
Szaxofon Együttese és a Békés 
Városi Ifjúsági Fúvószenekar 
gazdagította térzenével a 
programsorozatot.

A Gyomaszolg Ipari Park 
Kft. a helyi önkormányzattal 
együttműködve az elmúlt év-
ben 265 millió forintot nyert 
összberuházásként egy új in-
kubátorház építésére – tudtuk 
meg Egeresi Andrástól a kft. 
ügyvezetőjétől. A munkála-
tok már elkezdődtek, az ipari 
csarnok tulajdonképpen a szű-
kebb és tágabb környezetben 
lévő kezdő vállalkozásoknak 
biztosít megfelelő telephelyet. 

Hozzátette, várhatóan még 
az idén kész lesz az épület, 
az engedélyezési procedúra 
a jövő év elejére nyúlik át, 
érdeklődőben már most sincs 
hiány, várhatóan 5-6 vál-
lalkozásnak tud telephelyet 
biztosítani a csarnok. Várfi  
András az ünnepélyes alap-
kőletétel előtt hangsúlyozta, 
hogy az elmúlt négy évben 
folyamatosan fejlődik, bővül 
az Ipari Park. A polgármester 

a beruházás kapcsán kiemelte, 
hogy a munkahelyteremtés 
szempontjából is fontos az 
inkubátorház megépíté-
se. Az alapkőletételen a 
gyomaendrődi képviselőkön 
túl részt vett Dankó Béla, a 
Békés Megyei Önkormány-
zat térségi tanácsnoka, illet-
ve a beruházás kivitelezője 
számolt be a már megindult 
munkafolyamatról. 

Az alapok már megvannak
Inkubátorházzal bővül az Ipari Park

- Az elmúlt nyolc év 
s z o c i a l i s t a - l i b e r á l i s 
kormányzása után, egy 
pár hónapja már a Fidesz-
KDNP, kétharmados 
többséggel irányítja 
az országot. A helyi 
önkormányzatot mennyiben 
érintette, ha egyáltalán 
érintette a változás? 
- Időszerű az az idézet: 
”Hol vagy István király? 
Téged magyar kíván!”, 
ezt sokszor elmondtuk 
az elmúlt évek alatt és 
most egy olyan kormánya 
van Magyarországnak, 
mely a Szent István-i 
példákból merített, és azok 
szerint fog kormányozni. 
Úgy gondolom, hogy a 
mostani önkormányzati 
választásokon már látszik 
a változás, hiszen csökken 
a képviselő-testület lét-
száma. Bizakodva nézek 
a jövőbe, remélem, hogy 
„önkormányzatbarátabb” 
lesz az új kormány. 
- Egy hónap múlva, akár 
egy teljesen új képviselő-
testület is felállhat az 
október 3-i önkormányzati 
választások után. Reális 
lehet ez a felvetés? 
- Bízom benne, hogy nem 
reális a felvetés, tehát nem 

lesz teljesen új a testület.  
Ugyanakkor abban is 
bízom, hogy az idők szavát 
megértve kormánypárti 
képviselőkkel áll fel október 
3-a után a város vezetése.
- Milyen kampányra számít 
a pártok, szervezetek 
részéről, mondjuk a négy 
évvel ezelőttihez képest?
- Négy évvel ezelőtt nem 
indult a hivatalban lévő 
polgármester, egy normális 
kiegyensúlyozott kampány 
volt. A mostani kampány -  
nem azért mert a jelenlegi 
polgármester indul, 
hanem azért mert sokan 
úgy gondolják nagyobb 
a tét - keményebb lesz, 

de nemcsak keményebb, 
hanem rosszindulatú, 
helyenként durva lesz.
- A Fidesz-KDNP belemegy 
ebbe az adok-kapokba?
- Úgy gondolom, hogy 
Lehoczkiné Tímár Irén, 
Illés János, Rácz Imre, 
Betkó József, Marton 
Dániel, Papp István, 
Fekécs László és jómagam 
vagyunk azok a jelöltek, 
akik a jobboldali értékrend 
szerint politizálunk. Az 
elmúlt négy év értékeit és a 
jövőt próbáljuk bemutatni, 
valamint azt, hogy 
összefogással, miként lehet 
még többre vinni.

Várfi  András durva kampányra számít
Interjú Gyomaendrőd polgármesterével

Nagylaposon a 46.sz. főút 
mellett tavaly helyeztek el 
egy emlékművet az egykori 
varjasi és nagylaposi tanyasi 
iskolák tanítóinak a tiszte-
letére. A szobor állításának 
egyéves évfordulóján ismét 
egymásra találtak tanárok 
és a ma már őszülő hajú 
hajdani diákok.

Nagylaposon  ismét sokan 
gyűltek össze, hogy emlékez-
zenek hajdani tanítóikra, 
Szonda István csertölgyből 
készült alkotása előtt haj-
tottak fejet és helyezték el 
virágaikat, koszorúikat. Ta-
valy még részt vehetett az 
eseményen Márton Gábor 
nyugdíjas pedagógus, hely-
történeti kutató, sportújságíró, 
költő, író is, ám Marci bácsi 
idén már csak „odaföntről” 
kísérhette fi gyelemmel az 

eseményeket. A januárban 
elhunyt egykori tanítóról is 
szó esett a rendezvényen, sőt 
az emlékezés szervezői sze-
retnék elérni, hogy Márton 
Gáborról legyen elnevezve 
az a tér, ahol a szobor áll. A 
ma már nem létező tanyasi 

iskolák tanárai és az akkori 
diákok könyvbe gyűjtenék 
hajdani történeteiket, néhány 
sztorit már le is jegyeztek, 
de az egymás közötti vissza-
emlékezések között is jó pár 
akad, ami pennáért kiált.

Tanyasi tanítókra emlékeztek
Könyvbe gyűjtenék a hajdani történeteket

Hunyad Simon Péter, Pásztor Béla, 
Halász István, Dr. Szilágyiné Németh Eszter

Az Önkormányzat tulajdonában lévő 3830, 11/A/2, 8028, 8322 hrsz. számú 
ingatlanok árverésének időpontja: 2010. szeptember 24-én de. 10.00 óra.

 
Részletes felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 

Osztályán, Csényi István ügyintézőnél. Telefon: 66/386-122/133 mellék. 

Elöl: Lehóczkiné Tímár Irén (8. sz. vk.), Várfi  András (polgármester, 7. sz. vk.), Rácz Imre (5. sz. vk.)
Mögöttük: Fekécs László (6. sz. vk.), Illés János (2. sz. vk.), Marton Dániel (3. sz. vk.), 

Betkó József (1. sz. vk.), Papp István (4. sz. vk.)
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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

Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata 2009-
ben pályázatot nyújtott 
be a Dél-alföldi Operatív 
Program pályázati 
felhívásai között 
meghirdetett DAOP-2009-
5.1.2/B kódszámú Városi 
örökség megőrzése és 
korszerűsítése c. pályázati 
felhívás alapján. A projekt 
magában foglalja a 
polgármesteri hivatal 
épületének homlokzat 
felújítását, a tetőfedés és 
a nyílászárók cseréjét, a 
gimnáziumi könyvtár 
épületének homlokzati 
felújítását, illetve a 
Szabadság tér, és a 
Hantoskerti holtág partján 
lévő sétány felújítását. 
Önkormányzatunk a 
támogatói levelet 2010 
márciusában kapta meg, 
mely szerint a bruttó 
58 829 902 Ft összegű 
beruházást az Európai 
Unió és a Magyar 
Állam 50 000 000 Ft-tal 
támogatja. A fennmaradó 
összeget, 8 829 902 Ft-
ot, Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata a 2010. évi 
költségvetéséből biztosítja. 
A támogatási szerződés 
aláírása megtörtént, a 
közbeszerzési eljárás 
is lezajlott, melynek 
eredményeképpen:
- a Városháza épületének 
homlokzat felújítását, 
nyílászárók cseréjét a 
TÓTKAÉP Építőipari 
Kft,
- a Városháza épület 
tetőszerkezetének 
felújítását, a tetőfedés 
cseréjét a Satis Mobil 
Projekt Kft,
- a gimnáziumi könyvtár 
épületének homlokzat 
felújítását, és a nyílászárók 
cseréjét szintén a Satis 
Mobil Projekt Kft,
- a Szabadság tér és a 
Hantoskerti holtág partján 
lévő sétány felújítását 
pedig a LAURUS-DUO 
Kft végzi

A kivitelezők a mun-
kálatokat 2010 júliusában 
megkezdték. A beruhá-
zás megvalósulásával egy 
kulturális és természet- 
közeli kikapcsolódást 
biztosító városközpont 
kerül kialakításra.

101. születésnapját ün-
nepelte augusztus 18-án 
Gyomaendrődön Szalóki 
Jánosné, Ilonka néni. Hogy 
megélhette a tisztes kort, 
azt valószínűleg a gének-
nek, a dolgos életnek és az 
őt körülvevő szeretetnek 
köszönheti.
Tavaly is jártunk Ilonka néni 
születésnapján, az akkori 
jubileumon úgy köszöntünk 
el, hogy jövőre ismét 
találkozunk! Nos, szerencsére 
a 101. évfordulón is részt 
vehettünk, családtagok, 
rokonok, szomszédok 
társaságában. Várfi  András, 
a település polgármestere 
és dr. Csorba Csaba jegyző 
is egy-egy virágcsokorral 
köszöntötte az ünnepeltet, 
aki örömmel vette át az 
ajándékokat, mint mondta, 
új időszámítás kezdődött 
az életében, a százast már 
nem is számolja, úgyhogy 
vegyük úgy, hogy most egy 
éves. Ilonka néni szellemi 
frissessége irigylésre méltó, 
persze az évek felette sem 

múltak el nyomtalanul; hallása 
és a látása sem a régi, a lábát is 
fájlalja. Viccesen megjegyzi, 
hogy őt csak egyszer ünneplik 
évente, mivel születés- és 
névnapja is ugyanarra a 
dátumra esik. A dolgos élet 
nem múlt el nyomtalanul, 
még ma is megpucolja a 
hagymát, babot, ha arra kerül 
sor. Valószínűleg szüleitől 
örökölt génjeinek köszönheti, 
hogy megérhette ezt a magas 
kort, édesanyja és édesapja 
is közel 90 éves korukig 
éltek. Már tavaly is elmondta 

nekünk, hogy ha nem evett 
minden nap szalonnát, 
akkor bizony éhes volt. Ma 
már kevesebbszer kerül az 
asztalára az „elemózsia”, de 
hát a kötelező étrend, ugye... 
Ilonka néni a mai napig 
nagyon nyitott, kíváncsi a 
város mindennapjaira, jó 
néven veszi, ha eljutnak hozzá 
a település hírei. Ilonka néni, 
most Gyomaendrődön az az 
egyik legnagyobb hír, hogy 
betöltötte 101. születésnapját. 
Gratulálunk, jövőre ismét 
találkoz(z)unk!

Egy százast letagadna Ilonka néni
Szalonnából már kevesebb jut

Akadálymentesítik a gyomaendrődi 
Földhivatalt

A Békés Megyei Földhi-
vatal a TIOP-3.3.1/A-09/1 
pályázatán közel 30 millió 
forintos forrást nyert el 
Gyomaendrődi Kirendelt-
sége komplex akadálymen-
tesítésére

A megvalósuló átalakí-
tásokkal, kezdve az aka-

dálymentes parkolótól az 
illemhelyen keresztül az 
ügyféltérrel bezárólag le-
hetőség nyílik rá, hogy az 
emberi teljesítőképességnek 
korlátozottsága szempontjából 
a mozgásukban, látásukban, 
hallásukban, beszéd- és ér-
telmi képességeikben aka-
dályozott személyek maguk 
intézhessék hivatali ügyeiket. 
A beruházás az elsődleges 
célcsoportokon kívül érinti 
az idős embereket, valamint 
a kisgyermekes családokat is, 
akiknek az ügyféltérbe való 
bejutás a nagy szintkülönbség 
miatt nem volt önállóan meg-
oldható és biztonságos, ezért 
emelőberendezést terveztek, 
ill. átalakításra kerülnek a 
lépcsők. Mozgáskorlátozottak 
számára parkoló létesül. Az 
ügyintézésre három pult kerül 
kialakításra. A helyiségeket a 
mozgáskorlátozottak könnyen 

megközelíthetik csakúgy, 
mint az akadálymentesített 
mellékhelyiségeket. A földhi-
vatali ügyintézéshez szüksé-
ges tájékozódást pontírással 
és könnyen érthető formában 
készülő kiadvánnyal is sze-
retnék segíteni. Fenntartható 
fejlődést szolgáló vállalás a 
projekt keretében a Hivatal 
részéről megtakarítás elérése 
energiatakarékos izzók besze-
relésével, melyre az építési 
beruházás utolsó ütemében 
kerül sor. A beruházás a ter-
vek szerint halad, várhatóan 
2010. október közepén lesz a 
projekt záró rendezvénye. Az 
építkezés időtartama alatt az 
ügyfélfogadás és szolgáltatás-
nyújtás változatlan rendben 
zajlik.  A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési 
Alap társfi nanszírozásával 
valósul meg.

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

Vackor és barátai
A tavalyi évhez hasonlóan 

az idén is megrendezésre ke-
rült a Térségi Humánsegítő 
Szolgálat által szervezett, 
TÁMOP-5.2.5 projekt kere-
tén belül megvalósuló „Vac-
kor program” két napközis 
jellegű tábora, 2010. július 
19-23, ill. 2010. július 26-30 
között. A tábor helyszínének 
az idén is a Rubin Szabadidő 
Központ adott otthont. A tá-
borlakóknak Czifrák Gábor, 
a Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóságának természetvé-
delmi felügyelője egy ragado-
zó madárvilággal kapcsolatos 
interaktív előadással szolgált. 
A szerdai napon a Szarvasi 
Rendőrkapitányság Közleke-

désrendészeti alosztályának 
főhadnagya, Petrovszki Éva  
közlekedés-biztonsági és 
bűnmegelőzési témakörben 
tájékoztató előadást tartott, 
ezen kívül a gyermekek a gya-
korlatban is kipróbálhatták a 
bicajos tudásukat egy kerék-
páros ügyességi tanpályán. A 
második tábor szerdai nap-
ján, az ÁNTSZ munkatársa 
Papp Emma a gyermekeket 
a parlagfű okozta allergiás 
panaszokról és a parlagfű 
mentesítéssel kapcsolatos 
tudnivalókról informálta. Ter-
mészetesen nem csak kötött 
programok vártak a fi atalok-
ra, a szabadidőt lovaglással, 
közösségi és sportjátékokkal 

töltötték. Ezen kívül a gyer-
mekeket a dráma, a fi lmes, a 
tehetséggondozó és a felzár-
kóztató csoport pedagógusai 
is foglalkoztatták játékos for-
mában. A csütörtöki napon 
egy autóbuszos kirándulás-
ra utaztak el a gyermekek, 
Miskolcra. Megtekintették 
a Diósgyőri Várat, illetve 
a festői szépségű Lillafüre-
den kisvonattal döcögtek a 
hegyek között és zárásként 
a tapolcai nyári bobpályán 
száguldoztak. Mondani sem 
kell, hogy ez jelentette a nap 
fénypontját. A tábor utolsó 
napját a helyi Liget Fürdőben 
töltötték strandolással.

Tizenkettedik alka-
lommal rendezték meg 
Gyomaendrődön a Nem-
zetközi Halfőző Versenyt. 
A közel ötven induló közül a 
Sárréti Pákászvilág Hagyo-
mánytisztelőinek Egyesüle-
te által készített étel ízlett 
legjobban a szakavatott 
zsűrinek.

Keresve sem találna 
jobb helyet az ember egy 
halfőző versenynek, mint 
Gyomaendrőd. A Hármas-
Körös és a 16 holtág kedvenc 
területe a pecásoknak, a több 
mint egy évtizedes helyi 
rendezvény pedig az évek 
múlásával egyre patinásab-
bá válik. Az indulók között 
határon túlról érkező és buda-
pesti nevezőket is találtunk. 
A versenyzők szívélyesen 
kínálták a halászlére, vagy/
és egyéb halétkekre odase-
reglő kíváncsiskodókat. A 
zsűri elnöke, Prohászka Béla 
elmondta, hogy idén némileg 
módosult a feladatuk, hiszen 
ők is aktívan közreműködtek, 
minden indulóhoz odamentek 
és szakmai tapasztalataikkal 
segítették őket, bár sokaknak 
egyáltalán nem kellett inst-
rukciót adni, egyszersmind a 
fesztivál példaértékét emelte 
ki, mivel ma Magyarországon 
csökken a halfogyasztás. Tol-
nai Péter a rendezvény kiváló 

hangulatáról beszélt, a Békés 
Megyei Közgyűlés alelnöke 
további támogatásáról bizto-
sította a rendezőket. Fekete 
Péter a Békés Megyei Jókai 
Színház igazgatója amellett, 
hogy különdíjakat adott át, a 
teátrum sátrát is kölcsönözte 
a szervezőknek, így az egész 
napos műsorfolyam, illetve a 
ceremónia nem a nyári káni-
kulában zajlott. Várfi  András 
az esemény kapcsán az össze-
fogás erejét hangsúlyozta, a 
város polgármestere szerint 
szükség van az ilyen rendez-
vényekre, ahol a dolgos min-
dennapok után szórakozhat a 
lakosság. A zsűri értékelése 
szerint a dunai jellegű halász-
lét Karakas János készítette a 
legjobban, a tiszai-körösi jelle-
gű halászlét a legfi nomabban 
Szucsány György főzte , míg 
a temérdek ételkülönlegesség-
gel nevező Sárréti Pákászvi-
lág Hagyománytisztelőinek 
Egyesülete egyéb-, egyúttal 
az abszolút kategóriában lett 
első. A gyomaendrődi indulók 
közül ki lehet emelni Jenei 
Lászlót, aki aranyfokozatú 
étele mellé, különdíjakat is 
kapott. A rendezvény fővéd-
nöke Dr. Fazekas Sándor, 
vidékfejlesztési miniszter, 
míg védnöke Farkas Zoltán, 
a Békés Megyei Közgyűlés 
elnöke volt.

A pákászok készítik legjobban a halat?

 
 

hogy a diplomához meglegyen a nyelvvizsga vagyy  
hogy kkönnyebben munkát találhass! 
Kérj  ingyenes szintfelmérést és megmondjuk, 
mennyit kell tanulnod a sikeres vizsgához! 

  Tanfolyam indítás: szeptembertől folyamatosan! 
  beiratkozási kedvezmény 08.31-ig 

 
Inter Nyelvstúdió Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.     

 20/947-1603         Nysz: 21381-2007 
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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 indul: szeptember 9., 17 óra

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

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

Rokonok, barátok, klubtár-
sak, szurkolók várták lélegzet-
visszafojtva Gyomaendrődön 
a helyi Tótka Sándorról szóló 
szingapúri híreket. A sport-
csarnok szomszédságában 
összegyűlt tömeg mind arra 
várt, hogy a döntő eredményét 
közölje a sportoló helyszínen 
tartózkodó édesapja. Aztán 
óriási vastaps, örömköny-
nyek és pezsgő, mikor a 
kihangosítóban elhangzott 
egy szó: MEGNYERTE!!! 
Tótka Sándor aranyérmes lett 
az ifjúsági olimpián. Gellai 
Imre a Körös-Kajak Klub SE 
elnöke kérdésünkre elmondta, 
hogy Sanyi úgy utazott ki az 
olimpiára, hogy aranyérmet 
fog szerezni, hozzátette, a fi -
atal sportoló eredményével 
bebizonyította, hogy tehet-
séggel, akaraterővel, alázattal, 

milyen nagyszerű produkci-
óra képes. Tótka Sándornak 
a páros csatában nem oko-
zott nehézséget az ukrán és 
a spanyol ellenfél, a fi náléban 
viszont hatalmas csatát vívott 
a német Tom Liebscherrel, 

végül tizennégy századdal 
nyerte a kajak sprint döntő-
jét. A fi atal sportoló tudását, 
akaraterejét példázza, hogy 
éppen a fi náléban érte el a 
legjobb időt kétnapos verse-
nye során.

Ifj úsági olimpia: Tótka Sándor aranyérmes!
Gyomaendrődi kajakos szenzációs sikere Szingapúrban

Múlt hónapban indult 
Gyomaendrődön az a ki-
állítás-sorozat, ami a helyi 
amatőr alkotóknak kíván 
teret biztosítani. Júliusban 
Fekécs Imréné képeit lehe-
tett látni a tárlaton, augusz-
tusban gobelinek díszítik az 
Endrődi Népházat.

Úgy tűnik, hogy van foga-
natja a Templárius Alapítvány 
által életre hívott kezdemé-
nyezésnek, hiszen a júliusi 
kiállító, Fekécs Imréné képei  
a békéscsabai Munkácsy Mi-
hály Múzeumban is megte-
kinthetők lesznek, ráadásul a 
K&H helyi fi ókjában is látha-
tóak. Az augusztus a gobeli-
nek hónapjává datálódott az 
Endrődi Népházban, 25 kiál-
lító 124 alkotása lett kiállítva. 
Jellemző az érdeklődésre, 
hogy helyszűke miatt, több 
szőttes már nem is fért el a 

falakon. Dr. Szilágyi Ferencné 
Németh Eszter - nem hazud-
tolva meg nyelvész mivoltát 
- a gobelin szó eredetével is-
mertette meg a jelenlévőket, 
majd egyéb érdekességeket is 
elárult. Például, hogy egy-egy 
alkotás 70-80 ezer öltésből is 
állhat és akár 80-100 színt is 
tartalmazhat, korábban a ko-
lostorokban, akár évtizedekig 
is munkálkodtak egy képen. 
A nyugdíjas könyvtárigazgató 

szerint a világ háziasszonyai 
üzennek egymással, ezekkel 
a képekkel, terítőkkel, pár-
nákkal. A gyomaendrődi 
kiállításra olyan alkotó is 
beküldte gobelinjét, aki 40 
éve ágyban fekvő beteg, de 
találkoztunk férfi  művésszel 
is. Az eseményt követően 
Várfi  András, polgármester 
ajándékozta meg a jelenlévő 
kiállítókat.

Most a gobelineken volt a sor
Folytatódott Gyomaendrődön a helyi alkotóknak lehetőséget adó kiállítás

Egy kitüntetés és ami mögött e rejlik

A Nemzetközi Szövetke-
zeti Napot a közelmúltban 
ünnepelte az Országos Szö-
vetkezeti Tanács (OSZT). A 
szervezet idén egy új kitün-
tetést, a Szövetkezeti Érdem-
rendet alapított, s az elsők 
között Dr. Csoma Antalt, a 
Körösi Halász Szövetkezet 
elnökét is jutalmazták ezzel 
a kitüntetéssel.

Csoma Antal idehaza és 
a nemzetközi szervezetben 
is évtizedek óta dolgozik a 
szövetkezetekért, így a ki-
tüntetéssel ezt ismerték el. 
Húsz éven át töltötte be a 
Szövetkezetek Nemzetközi 
Szövetség Halászati Bizottság 
alelnöki tisztét, s ez idő alatt 
a világ szinte minden pont-
ján tartott előadást a halászati 
szövetkezeti mozgalomról. 
Bármennyire is „hihetetlen”, 
a magyar halászati szövet-
kezeti mozgalom – miként 
a magyar haltenyésztés is – 
világszerte ismert és elismert. 
A kitüntetett a hazai tapasz-
talatokat felhasználva részben 
szövetkezet-szervezési, rész-
ben halászat, haltenyésztés, 
haltechnológia témakörökben 
tartotta előadásait.

Csoma Antal mindig is 
hű maradt a szövetkezeti 
mozgalomhoz. A mai napig 

is halász szövetkezet elnöke-
ként dolgozik, vállalva ezt a 
gazdálkodási formát. 

A kitüntetett még jól em-
lékszik, hogy gyermekként a 
nagymamával vitte a piacra 
azt a halat, amit a nagyapa 
fogott. A halászat és az ér-
tékesítés összekapcsolása 
nagyon is fontos eleme volt 
a szövetkezésnek, mert volt 
egy begyűjtőhely, ahonnan a 
halat aztán tovább küldték. A 
hazai halászati mozgalomban 
a szövetkezés tehát azokon 
az elveken jöttek létre és 
működtek, amelyek a világ 
más, fejlettebb országaiban 
is, mint például Japánban, 
Európában. Az elmúlt húsz 
évben idehaza zajló folya-

matok azonban nem éppen 
lelkesítők. Szinte megszűnt a 
szövetkezeti élet azon formája, 
amely az együvé tartozást, 
a sikerek közös ünneplését 
hivatott megjeleníteni. Egy-
egy falu életében a szövet-
kezet jelentette a gazdasági 
tevékenységet, a kultúrát, a 
sportot, a rendezvények so-
kaságát. Csoma Antal szerint 
rohanó világunkba ezek már 
nem férnek bele, pedig kellene 
rá időt szakítani. S talán a 
szövetkezet megnevezésnél is 
halványodik a negatív meg-
jelenítés, mert a politika is 
tudja, hogy szükség van a 
szövetkezetekre. 

H. Gy.

Óvodánkban a 2009/2010-
es nevelési évben két csoport-
ban, négy óvodapedagógus 
kezdte el a kompetencia 
alapú nevelés-oktatás be-
vezetését.

A programcsomag az egész 
életen át tartó tanulást meg-
alapozó motivációs, játékos 
képességfejlesztő, valamint 
az iskolába való átmenetet 
segítő program.

Pedagógusaink 120 órás 
továbbképzésen ismerkedtek 
meg a kompetencia alapú 
óvodai nevelés elméletével, 
módszertanával és gyakor-
latával.

2010 szeptemberétől már 
mind a négy csoportunkban 
alkalmazzuk az új módszere-
ket, amelyekkel elősegítjük 

pedagógusaink módszertani 
kultúrájának korszerűsítését, 
a gyerekek képességeinek 
egyénre szabott fejlesztését 
és megerősítését.

Köszönjük a szülők ak-
tív érdeklődését, segítségét, 
amellyel hozzájárultak mun-
kánk sikeréhez.

A TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósítása 
a Százszorszép Óvodában

FELHÍVÁS ! 
 

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜL KET, TANULÓKAT HOGY A 
2010/2011-ES TANÉVRE BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁST 

KÖZÉP-, ILLETVE FELS FOKÚ, NAPPALI TAGOZATON TANULÓI 
JOGVISZONYBAN ÁLLÓ TANULÓK RÉSZÉRE 

 

2010. szeptember 1. napjától  
2010. szeptember 30. napjáig 

 

LEHET KÉRELMEZNI (ezen célra rendszeresített formanyomtatványon) 
GYOMAENDR D VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK HUMÁNPOLITIKAI 

OSZTÁLYÁNÁL (GYOMAENDR D, SZABADSÁG TÉR 1.) 
ÉS A HIVATAL KIRENDELTSÉGÉN (GYOMAENDR D, F  ÚT 2.). 

 
KÉRELEM NYOMTATVÁNY A MEGHIRDETETT ID SZAKBAN LETÖLTHET  A VÁROS HONLAPJÁRÓL. 

(www gyomaendrod hu)
További információ a Polgármesteri Hivatalban, vagy a www.gyomaendrod.hu oldalon
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Cibere neve beleívódott 
már a gyomaendrődi köztu-
datba, a település egyetlen 
„hivatásos” bohócát mindenki 
ismeri, bár polgári nevét ke-
vesen tudják, eláruljuk Varga 
Mihály. A gyereknapi ese-
ményen a fi atalok lovagol-
hattak, légvárazhattak, sőt 
kipróbálhatták a rendőr- és 
tűzoltóautókat, miközben a 
színpadon egymást követték 
a fellépők. A nap leginkább 
várt produkciója, Tóth Vera 
koncertje volt. Az énekesnő 
nem is okozott csalódást a 
nézőknek; sallangmentesen, 
egyetlen hamis hang nélkül, 

ráadásul humorát is megcsil-
lantva adta elő a dalokat. Így 
megtudhattuk azt is, hogy 
három nap alatt negyedjére 
harapott bele a mikrofonba, 
az egyik Queen nóta előadá-
sa után, pedig az egyik né-
zővel trécselt, az énekesnő 
elmondása szerint „kiköpött” 
Freddie Mercury. A koncert 
után jöhettek a közös fényké-
pek és az autogramok. Tóth 
Vera elárulta, hogy sokan 
nem tudják, de ő rengeteget 
jár Gyomaendrődre. Németh 
Dezső, a Bowling Treff Söröző 
tulajdonosa invitálta már jó 
pár alkalommal a városba, 

fellépésre és baráti beszél-
getésre egyaránt.

Tóth Vera megtalálta Freddie Mercuryt
Gyereknapozott az énekesnő

Független polgármester-
jelöltként indulok a Körösök 
Vidékéért Egyesület támo-
gatásával a választáson. 10 
éves polgármesteri tapasz-
talattal, 4 év távolmaradás 
után a közélettől. 

Én hittem, hogy egy új, 
fi atalabb vezetés elfogadja 
a jót, az eredményes mun-
kát folytatva, nem hátra te-
kingetve a beteg részeket, 
a beidegződött rossz mód-
szereket kivetve bizonyos 
anyagi háttérrel a fejlődést, 
fejlesztést folytatják. Nem ez 
történt! Egészséges vagyok, 
úgy érzem, ha a választók 
elfogadnak, akarok és tudok 
a városért dolgozni a követ-
kező négy évben. Céljaim: 
Kiss Bálint Általános Iskola 
Fő úti részének felújítása, új 
tantermek építése: Egészség-
ügyi ellátásnál jelentkező fel-
adatok, fi atal orvosok város-
unkba történő letelepedésének 

segítése; Helyi vállalkozók 
háttérbe szorításának meg-
szüntetése, törvényes keretek 
közötti segítése; Kihasznál-
ni intézményeinkben a helyi 
kereskedők jó minőségű árú 
ellátását és közelségét (hús, 
pékárú, zöldség, gyümölcs, 
stb.); Idegenforgalom alap-
ját jelentő holtágak és fürdő 
tényleges fejlesztése; Oktatás 
színvonalának emelése mellett 
új szakmák megszerzésének 
biztosítása; Kövesutak építése 
a város belterületén, illetve 
a szélső részeken egyaránt; 
Hiányzó játszóterek építé-
se; A versenysport, a civil 
szervezetek igazságosabb 
támogatása; Ipari park bő-
vítése, új munkahelyteremtés 
segítése. Feladat bőven van, 
fontos a pénz, de a hozzáállás 
is. Nem vagyok az elvtelen 
tisztogatás és a mindenképp 
felelősségre vonásnak híve, de 
meg kell vizsgálni: Sikerdíjas 

kötvény kibocsátás szüksé-
gességét, ami a jelenlegi ár-
folyam fi gyelembe vételével 
megközelítőleg 300 millió 
forint veszteséget okozott a 
városnak; A több milliókért 
megrendelt és szekrényben 
porosodó tanulmányterveket; 
A Liget Fürdő előző vezeté-
sének ígéreteit, a meg nem 
valósultakat és a vesztesége-
ket; Vidékiek alkalmazásának 
szükségességét. Olvasom, 
hogy legfontosabb feladat 
kimozdítani a települést a 
stagnálásból. Egyetértek! Én 
a megválasztásom után a kép-
viselőkkel együtt akarok és 
fogok dolgozni, nemre, nem-
zetiségre, korra, pártállásra 
való tekintet nélkül, a város-
ért. Legyen közös érdekünk 
Gyomaendrőd jövője! 

Dr. Dávid Imre
polgármesterjelölt

Körösök Vidékéért Egyesület 
képviselőjelöltjei az 

önkormányzati választásokon

Dr. Dávid Imre
68 éves, agrárközgazdász

polgármesterjelölt

Szabados Ferenc
56 éves, vállalkozó

1. sz. választókerület

Csányi István
66 éves, ny.vízügyes területi 

felügyelő
2. sz. választókerület

Czibulka György
69 éves, ny. pedagógus
3. sz. választókerület

Béres János
49 éves, vállalkozó

4. sz. választókerület

Toldi Balázs
29 éves, Hőtechnikai és Gépi-
pari Kft  ker.-vezetőfelügyelő

5. sz. választókerület

Dr. Farkasinszkí Erzsébet
59 éves, urológus főorvos

6. sz. választókerület

Poharelec László
 47 éves, ügyvezető
7. sz. választókerület

Márjalaki József
29 éves, Endrőd és Vidéke 

Tak.szöv.  kirendeltség-vezető
8. sz. választókerület

Vagy találnak utat, vagy csinálnak egyet
Közel 400 milliós pályázatból javítják a feltételeket

Az FVM  Kelet-Magyar-
országi Agrár -szakképző 
Központ(ASZK) 2008-ban 
alakult. Az akkori törvényi 
előírásoknak megfelelően a 
Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium fenn-
tartásában működő 18 iskolát 
3 térségi integrált szakképző 
központba (TISZK) szer-
vezték. Az ASZK központi 
intézménye Jánoshalmá-
ra került. Tagintézményei 
Szentesen, Kétegyházán, 

Pétervásárán, Mátrafüreden és 
Gyomaendrődön működnek 
teljes szakmai és pedagógiai 
önállósággal. 

A központ egy közel 373 
milliós TÁMOP pályázatot 
nyert el, az összegből a hat 
eddig külön működő intéz-
ményt integrálnák, illetve az 
oktatást fejlesztenék. 

A projekt hosszú távú 
célja az ASZK adottságainak 
hatékonyabb kihasználásával 
a foglalkoztatási színvonal 

emelkedése, ebből követ-
kezően csökkenhet a mun-
kanélküliség, és hatására 
javulhat a lakosság jövedelmi. 
A projekt rövid távú célja a 
munkaerő-piaci igényekhez 
rugalmasan alkalmazkodó 
szak- és felnőttképzés bizto-
sítása a térség agrárgazdasági 
szereplőinek számára – tud-
tuk meg Gubucz Józseftől, 
az ASZK főigazgatójától. 
A szakember elmondta, 
hogy a központ mintegy 

60 munkatársa vesz részt a 
feladatokban. Gubucz József 
kérdésünkre megerősítette, 
hogy a támogatási szerződés 
aláírása elhúzódott, ennek el-
lenére a technikai és szakmai 
megvalósítás előkészítése ma-
radéktalanul megtörtént. Bú-
csúzásképpen még Hannibal, 
az ókori hadvezér szavait tol-
mácsolta a főigazgató, ami 
egyben a projekt mottója is: 
Vagy találunk utat, vagy csi-
nálunk egyet!

Az FVM Kelet-Magyaror-
szági Agrár-szakképző Köz-
pont (ASzK) érettségizettek 
részére felsőfokú szakkép-
zési ajánlata a 2010/2011-es 
tanévre nappali tagozaton:
agrárkereskedelmi mene-
dzserasszisztens; hulladék-
gazdálkodási technológus; 
vadgazdálkodási technológus 
(levelező formában is). 

A képzésben résztvevők 
térítésmentes oktatásban és 
kollégiumi elhelyezésben 
részesülnek.

További információ:
FVM ASzK, Szakképző Iskola

Bethlen Gábor Szakképző 
Iskola és Kollégium
5500 Gyomaendrőd, Hősök 
útja 40.
Tel: 06-66/386-028
e-mail: bethlen@bgmg.hu

Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

cégek leinformálását vállalom.

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

fax: 66/610-419

Fájdalommal tudatjuk, hogy Édesanyánk, 
Hunya Dénesné Oláh Margit augusztus 11-én, hosszú és súlyos 

betegség után, Budapesten, 79 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni temetése 2010. augusztus 28-án, szombaton 

délután 14 órakor lesz az endrődi, szarvasvégi katolikus 
temetőben. Ravatalozás a köztemetőben. 

Busz lesz a Hársfa utca sarkától, megáll a buszmegállóban is.



6 Önkormányzati választás

Klimó Krisztián
1. sz. választókerület

Az iskolai éveimet 
Gyomaendrődön töltöt-
tem. 8 éve egy informatikai 
cég tagja vagyok. Napi szin-
ten fi gyelem az eseményeket 
Gyomaendrőddel kapcsolat-
ban.
Ezért is indulok a választá-
sokon, mert én is szeretnék a 
Gyomaendrőd életébe komo-
lyabban is bekapcsolódni és 
még többet tenni a városért.

Pintér Zoltán
2. sz. választókerület

1976-ban születtem Gyomán, 
tősgyokeres gyomaendrődi 
lakos vagyok.
A helyi általános iskola el-
végzése után, a Kner Im-
re Gimnáziumban szereztem 
érettségit.
Jelenleg őstermelőként szán-
tóföldi növénytermesztéssel 
foglalkozom.
Tagja vagyok a Gyoma Felső-
részi Olvasó- és Gazdakörnek

Dezső Zoltán
Polgármesterjelölt,

3. sz. választókerület

53 éves vagyok, Hódmező-
vásárhelyen születtem, az 
Á1talános iskolát is itt vé-
geztem, majd Elek, Gyoma, 
Orosháza, Hódmezővásár-
hely, Békéscsaba volt a ta-
nulmányaim során az iskolák 
székhelye. Képzettségeim: 
mezőgazdasági állattenyésztő 
technikus. vendéglátó üzlet-
vezető, középfokú szállítás-
vezető. Gyomára 1976-ban 
költöztem.
Közéleti tevékenységet 
1992-ben kezdtem, mint 
a FIDESZ Gyomaendrődi 
alapszervezetének elnöke, 
1998-2008-ig helyi és megyei 
képviselő, 1998-2002-ig alpol-
gármesterként igyekeztem a 
településen élők életkörülmé-
nyeinek jobbításáért dolgozni. 
A közéleti munkát sohasem 
pozíciónak, hanem az embe-
rek bizalmából eredő szolgá-
latnak tartom. 
Ha bárhol pozíciót töltöttem 
be, soha nem én jelentkez-
tem rá, hanem felkértek, vagy 
megválasztottak annak betöl-
tésére. Most sem a pozícióra 
jelentkezem! A feladatra vál-
lalkozom, amennyiben ele-
gendő felhatalmazást kapok a 
lakosság bizalmából, a 18 éves 
közéleti munka alapján. 
Meggyőződésem, hogy 
nincs vesztegetni való ideje a 
gyomaendrődi embereknek.

Az önkormányzati vá-
lasztás alkalmával, mint a 
Civil Összefogás polgármes-
ter-jelöltje, számítok mind-
azon gyomaendrődi lakosok 
megtisztelő bizalmára és sza-
vazatára: 

Akinek elege van a négy-
évenkénti kampányígér-
getésekből, és amelyeknek 
a teljesítése elmarad; aki-
nek más várost, más megyét, 
más országot kellene válasz-
tania a megélhetés reményé-
ben, de nem akar elköltözni 
Gyomaendrődről; akinek a 
korábbiaktól eltérő elképzelé-
se van a település adottsága-
inak kihasználására; akinek 
a gőg, és pökhendi viselke-
dés nem összeegyeztethető a 
polgármesterséggel; akinek a 
jövőt nem a nyugdíjas, dema-
góg, pozícióhajhász személy 
jelenti; akinek számít az, hogy 
amit eddig elért, az ne érték-
telenedjen el; - akinek a nyu-
godt, tiszta lakókörnyezet, a 
közlekedhető járdák a karban-
tartott utak többet jelentenek, 
mint egy kampányígéret!

Egyéves korom óta 
– hatvanegy éve – élek 
Gyomaendrődön, az 1. sz. 
választókörzetben. Közel 
húsz évet itt is dolgoztam 
a kerületben a Liget Fürdő 
vezetőjeként. A személyes 
ismeretség és a baráti kap-
csolatok – úgy gondolom – 
szükségtelenné teszik eddigi 
életutam részletes bemutatá-
sát. Egy dolgot azért el kell 
mondanom: a független je-
löltként való indulás nem a 
baloldaliságom feladását je-
lenti, csupán nem értek egyet 
a helyi MSZP vezetésének a 
politikájával, módszereivel. 
Négy évvel ezelőtt sem ígér-

tem nagy dolgokat, most sem 
teszem. Mint bizottsági elnök 
a döntések meghozatalánál 
azon voltam, hogy a város 
megőrizze pénzügyi stabili-
tását, intézményeit, értékeit 
és a lehetőségekhez képest 
fejlődjön is. Ezért volt nem-
leges a szavazatom, például 
a kötvény kibocsátásánál, 
az inkubátorház építésénél, 
a fürdővezető váltásánál. 
Minden szavazatomnál az 
motivált, hogy az adott ha-
tározat elfogadása, vagy el 
nem fogadása, valamennyi 
helyi lakos érdekét szolgál-
ja, de minden esetben előnyt 
élvezett a választókerületem, 

amely a település legszebb, 
legfrekventáltabb része. Ha 
ismételten alkalmasnak talál-
nak, találtok, ennek a válasz-
tókerületnek a képviseletére, 
akkor a szavazófülkében az 
x-et a nevem mellé tegyék, 
tegyétek!

Vass Ignác (1. sz. választókerület)

Gyomán születtem l959-
ben és azóta is  itt élek csa-
ládommal együtt az 1. sz.  
választókörzetben a Mátyás 
király u. 2/a szám alatt. Jelen-
leg kistérségi irodavezetőként 
dolgozom Szeghalmon. Hosz-
szú évek óta az államigazga-
tásban dolgozom, a családom-
mal pedig vállalkozóként is 
tevékenykedünk. Szeretnék 

tenni Gyomaendrődért illetve  
választókörzetemért együtt-
működve a leendő  képvise-
lőkkel. Az ajánlószelvényeket 
személyesen  nekem  vagy a 
Harang Szállóban,  a Fő u. 
224. szám  alatt kérem  le-
adni amennyiben  támogatja  
jelölésemet. 

Tel. 06/20-936-1645

Balog Károlyné (1. sz. választókerület)

Független képviselőjelöltek 
az önkormányzati választáson

Kora gyermekkoromtól fel-
nőtt korig a Rákóczi utcában 
laktunk szüleimmel. Házas-
ságkötés után férjemmel és 
gyermekeimmel a Vásártéri 
lakótelepen töltöttünk el 25 
évet. Tehát több mint negy-
venévnyi életélmény köt a 
választókerülethez.

Iskoláimat Gyomán, Bé-
késcsabán, majd Budapesten, 
a Testnevelési Egyetemen, 
később a Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar Te-
rület- és településfejlesztési 
szakán végeztem. Legma-
gasabb iskolai végzettsé-
gem egyetem. A Budapesti 
Kommunikációs Főiskolán, 
és az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen folytatott 
tanulmányaimat követően, 
a Belügyminisztériumhoz 
kerültem. Ma kormánytiszt-
viselő vagyok. 

Tíz éve a Szarvasi-, a Bé-

késcsabai-, az Orosházi- és a 
Békési Kistérségeknél terü-
let- és településfejlesztéssel 
foglalkozom. Feladatom a 
kormányzati szándék közvetí-
tése a kistérségek települései 
felé, de az érintett kistérségek 
polgármestereivel egyeztetve 
mindig igyekeztem a helyi 
érdekeket képviselni az irá-
nyító hatóságoknál. Meggyő-
ződésem, hogy a mindennapi 
életünket befolyásoló dolgok 
többségében helyben történ-
nek, melyeken lehet, és kell 
is javítani. A jó önkormány-
zati képviselő lokálpatrióta, 
aki nemcsak ismeri és érti a 
helyieket, de kész és képes 
képviselni a város, és lakói 
érdekét helyben, és orszá-
gosan is. Városunk, s azon 
belül a 3. sz. választókerület 
lakóinak gondjait, problémáit 
többségében ismerem. Van 
min javítani. És javítani is 

kell. Ebből a munkából sze-
retnék részt vállalni. 

Megválasztásom ese-
tén arra törekszem, hogy a 
megválasztott polgármes-
terrel, képviselő-testületi 
tagokkal együttműködjek. 
Együttműködni abban, hogy 
végrehajtható fejlesztési el-
képzelések álljanak össze, és 
azok kivitelezésével, város-
unk Gyomaendrőd, s benne 
lakókörzetünk szebbé, jobbá, 
élhetőbbé váljon.

Babos Lászlóné (3. sz. választókerület)

Fekete Lajos
4. sz. választókerület

1979-ben születtem Gyomán, 
az általános- és a középiskolát 
is városunkban végeztem. 
Egy szűk évtizedes benzin-
kutasság után jelenleg a csalá-
di vállalkozásban dolgozom. 
Tagja vagyok; a helyi kézilab-
da klubnak, az elnökségben 
próbálom segíteni a munká-
jukat.

Csahóczki János
6. sz. választókerület

Endrődön születtem, 
1960-ban. A munkámat a Vá-
ros fejlesztésére szeretném 
fordítani. A városban élő fi -
atalok ne hagyják el a város-
unkat, biztosítsunk nekik, 
munkát, megélhetőséget. Szá-
mítok az Önök bizalmára, 
hogy a nevem mellé teszik az 
X-et.

id. Rácz imre
7. sz. választókerület

Endrődön születtem 1950-ben. 
Itt jártam iskolába és születé-
sem óta itt is élek. Szeretnék 
segíteni a választókörzet la-
kóinak, hogy a fejlődés útjára 
léphessenek. Ebben a körzet-
ben 50%-ban cigány szárma-
zású emberek élnek, és itt a 
problémák nem oldódnak meg 
maguktól.

Csahóczki Jánosné
8. sz. választókerület

1963-ban Endrődön szület-
tem. Öregszőllőben nőttem 
fel. Szüleim, testvéreim még 
mindig ott élnek. Sajnálattal 
tapasztalom, hogy Öregsző-
lő nem fejlődik. Nincs járda, 
nincs műút, bokáig járnak az 
emberek a sárban... Ha rám 
szavaznak, mindent el fogok 
követni a fejlődés érdekében.

Civil Összefogás független  
önkormányzati képviselőjelöltjei

Apróhirdetés
Tisztelt Szülők! 
Augusztusban előkészítő, 

ismétlő, gyakorló, fejlesztő, 
felzárkóztató, tehetséggon-
dozó, pótvizsgára, középis-
kolai felvételire felkészítő 
foglalkozások indulnak ál-
talános iskolásoknak (1.-8. 
osztály). A foglalkozások 

heti száma 1-2. A napi fel-
szerelés ingyen biztosított. 
Minden dikáot szeretettel 
várok! Az Ön gyermekéért 
dolgozom!

Érd.: 0630/856-32-18

A Soczó Zugból egy 2 éves 
szuka skótjuhász kutya au-
gusztus 8-án elveszett. 

A becsületes megtalá-
ló 10.000 Ft jutalomban 
részesül. 
Tel.: Szendrei Géza 
06-1/3570-867



7

Gózan Sándor gyomaendrődi 
lakos vagyok. Nagyszüleim, 
szüleim idevalósiak, én is itt 
születtem 1953. november 5-én. 
Gyomán tanultam, itt kezdtem 
dolgozni a közlekedés szakte-
rületen járművezetést oktatok. 
Nős vagyok, egy felnőtt lá-
nyunk van, ő önálló családban 
él, két gyermeket nevelnek. Na-
gyon szeretem az unokáimat, 
sok időt töltök velük. 

Több, mint tíz éve egyéni 
vállalkozó vagyok, közlekedési 
szakvégzettségem van. Csalá-
dom, barátaim támogatták azt a 
helyi MSZP Szervezet által kez-

deményezett gondolatot, hogy 
az önkormányzati választáson 
lakóhelyem képviseletében ön-
kormányzati képviselőjelöltnek 
jelöltessem magam.

Mivel ismerem szűkebb la-
kóhelyem és a város legje-
lentősebb problémáit, melyek 
mindenekelőtt a munkahelyte-
remtéssel, a városirányítással 
és az önkormányzati kötele-
ző feladatellátással kapcsolatos 
problémákból tevődnek össze, 
így nyitott voltam a felkérésre.

 Bizalommal tölt el, hogy 
a képviselővé jelölésemhez 
szükséges mennyiségű ajánló-

szelvényt igen rövid idő alatt 
megkaptam.

Nagyapámtól hallottam azt 
a kifejezést először, hogy „köz-
szolga”. Igen, ez egy rang, hisz 
akit egy közösség megválaszt 
képviselőnek az közszolgálatot 
végez a bizalomért. 

Gózan Sándor (1. sz. választókerület)

Fülöp István (3. sz. választókerület)
Fülöp István gyomaendrődi 

lakos vagyok. 1954-ben 
Endrődön születtem. Felesé-
gem Fülöp Istvánné Dávid 
Ilona pedagógus. Két felnőtt 
gyermekünk van. Csaba, polito-
lógus, Zsanett ez évben fejezte 
be középiskolai tanulmányait, 
egyetemre készül.

Közel 20 éve már, hogy 
egyéni vállalkozó vagyok a bolti 
kiskereskedelem és vendéglátás 
szakterületen. A Vásártéri La-
kótelepen az Üvegház Bisztrót 
és az Öregszőlőben található 
Élelmiszerboltot üzemeltetem 
kollégáimmal.

Munkám során nap, mint 
nap szembesülök az emberek 
hétköznapi életének nehézsége-
ivel, a munkanélküliség miatti 
megélhetési problémákkal.

Képviselővé választásom ese-

tén ezért fogom leghangsúlyosab-
ban képviselni (az önkormány-
zat kötelező feladatellátásának 
színvonaljavításán túlmenően) a 
munkahelyteremtés feltételeinek 
megteremtésében való önkor-
mányzati szerepvállalást.

Támogatandónak tartom 
a Vásártéri Lakótelepen élők 
mindazon céljait, melyek a 
kultúrált és élhető környezet 
önkormányzati forrásokat is 
igénylő kialakítását várják el 
a város vezetésétől. (Járdák, 
utak javítása, gépjárműparko-
lók kialakítása, zöld területek 
tisztán tartása, stb.)

Arra törekszem, hogy segít-
sem a nehéz élethelyzetű, idős, 
nyugdíjas emberek gondjainak 
megoldását. 

 A városban élő fi atal, kis-
gyermekes családok joggal 

várják el azt a fajta életminő-
ség változást, mely csak egy 
komplex városfejlesztési prog-
ram keretében valósítható meg. 
Képviselővé választásom esetén 
ennek kidolgozását és tervszerű 
végrehajtását fogom kezdemé-
nyezni.

Szeretném, ha képviselői 
munkám eszközként szolgálná 
a város és a választókörzetben 
élők életminőség javulását.

1954.december 23-án szü-
lettem Gyomán. Szüleim egy-
szerű parasztemberek voltak. 
Születésem óta Gyomán, illetve 
Gyoma és Endrőd egyesülése 
óta Gyomaendrőd gyomai részén 
lakom. Szeretem ezt a vidéket, a 
Körös partját, a strandot… ezt a 
várost. Általános iskolámat a volt 
2. sz. Általános Iskolában végez-
tem, majd autószerelő szakmát 
tanultam a békéscsabai 611. sz. 
Szakmunkásképző Intézetben. 
1979-ben érettségiztem Gyomán 
a Kiss Lajos Gimnáziumban. 
Még ebben az évben megnő-
sültem. Három gyermekünk 
született. Jelenleg kettő még 
tanulmányait végzi, egy pe-
dig már dolgozik. Mindhárman 
szép eredményeket értek el a 
versenytánc területén a Rumba 
TSE színeiben, országosan és 
külföldön egyaránt, öregbítve 
ezzel Gyomaendrőd hírnevét.

Én, mivel soha nem szerettem 
a kalandorokat és a kalandorsá-
got, jelenleg a második munka-
helyemen a Körös Bútoripari kft-
ben dolgozom TMK szerelőként 
1990 óta. Előtte 21 évet a Körös 
Volán Gyomai Kirendeltségén 
dolgoztam autószerelőként. 

Mint e rövid bemutatkozá-
somból kiderül, mindig munka-
vállalóként dolgoztam és ezért 
is kötődöm szorosabban a bal-
oldalhoz. Ismerem a bérből és 
fi zetésből élők egyre nehezebbé 
váló életét. A munkavállalók, a 
bérből és fi zetésből élők mindig a 
baloldalon voltak. Mivel nincse-
nek vállalkozói érdekeltségeim, 
úgy gondolom és hiszem, hogy 
teljesen más felfogás szerint ér-
tékelem a Gyomaendrődön és a 
választókörzetben történteket.
Valóban a Gyomaendrődi érde-
keket helyezem előtérbe.
- Minden önkormányzati fenn-

tartású intézmény és tulajdonú 
gazdasági társaság vezetője helyi 
lakos legyen. - Helyi rendezvé-
nyekre helyi vállalkozókat
- Idegenforgalmat vonzó ren-
dezvények szervezése (bogár-
találkozó visszahívása. )
- Pályázatokon való nagyon 
aktív részvétel.

Fontosnak tartom a válasz-
tókkal való kapcsolattartást. 
Ez az utóbbi években mintha 
kiment volna divatból.

Mészáros András (2. sz. választókerület)

MSZP képviselőjelöltek az önkormányzati választáson

Gyomán születtem és azóta is 
itt élek. Szüleim 54 évig voltak 
virágkertészek.

A gyulai Kertészeti Techni-
kumban végeztem mezőgazda-
sági technikusként. Két lányom 
van; mindketten felsőfokú vég-
zettségűek, Szegeden laknak és 
dolgoznak, de soha nem szakad-
tak el Gyomaendrődtől.

Nyugdíjazásomig az első 
munkahelyemen, a Kőrösi 
Állami Gazdaságban dolgoz-
tam. Ekkor ismerkedtem meg 
a fi zikai munkások mindennapi 
életével és minden erőmmel azon 
voltam, hogy jobb munkakörül-
mények között végezhessék a 
munkájukat. Kellő ismerettel és 
jártasággal rendelkezem ahhoz, 
hogy segítsem a Gyomaendrődön 
élő emberek életkörülményeink 
javítását.

Az 5. számú választókerület 
lakói joggal várják el, hogy a 
városon belüli közlekedés javul-
jon és, hogy az utazási lehetőség 

hétvégén is megoldódjon. Eddig 
is ezt szorgalmaztam és ez után 
is ezt teszem.

Az önkormányzati képviselő 
feladata, hogy a választókerület-
ben élő lakosok érdekeit, prob-
lémáit, javaslatait képviselje, és 
minden fontosabb városi döntés 
előtt kérje ki a választói véle-
ményét.

Megválasztásom esetén egyik 
legfontosabb feladatomnak tar-
tom ennek megvalósítását.

Életfi lozófi ámból fakad, hogy 
az embereket pártállástól füg-
getlenül ítélem meg aszerint, 
hogy valaki rendes ember vagy 
sem.

Közéleti munkát az elmúlt 
évek során is több területen 
végeztem. Így minden évben 
90-100 nyugdíjemelési kérelmet 
indítok el a nyugdíjasok köréből. 
Évekig szerveztem az üdülési 
csekk igénylését.

Sokan vannak 
Gyomaendrődön, akik ismerik 

és elismerik mindazt a munkát, 
amelyet a rokkant és beteg embe-
rek nyugdíjazásának előkészítése 
érdekében végzek.

Ígérem Önöknek-ahogy eddig 
is- képviselővé választásom ese-
tén megalkuvások nélkül bátor 
szószólója és érdekképviselője 
leszek a választókörzet vala-
mennyi lakójának és a megol-
dásra váró problémáknak.

Amennyiben ismereteik 
alapján alkalmasnak találnak 
erre, kérem szavazatukkal tá-
mogassanak!

Gombár Mátyásné (5. sz. választókerület)

Nyugdíjas pedagógus va-
gyok. Két felnőtt gyerme-
künk és négy unokánk van.                     
Több, mint 6 éve az endrődi vá-
rosrészen, az Ifjusági Lakótele-
pen lakok feleségemmel. Ez idő 
alatt megismertem a válasz-
tókörzetben élő emberek min-
dennapi életének nehézségeit. 
A 2010. októberi választáso-
kon az MSZP képviselőjelöltje-
ként arra vállalkozom, hogy  a 
klasszikus baloldali értékelvű-
ség szerint hangot adjak a vá-
lasztókörzetben élő embereket 
érintő legégetőbb kérdéseknek 
és kiálljak ezek megvalósítá-

sának szükségességét hang-
súlyozva. Fontosnak tartom, 
hogy a ciklus során kerüljön 
kialakításra gyalogátkelőhely 
a 46-os főútvonal Ifjusági La-
kótelepet  és Bartók Béla utat 
érintő szakaszán. Megválasz-
tásom esetén hangsúlyozottan 
fogom képviselni városi szin-
ten a szelektív hulladékgyűj-
tés feltételeinek megteremtését. 
Életminőségünk javulásához 
nagyban hozzá járulhat, ha a 
közterületek tisztán tartására 
rendelkezésre álló forrásokat 
hatékonyabban használjuk fel. 

Felfogásom szerint a köz-

életi szerepvállalásra való al-
kalmasság nemcsak életkor és 
iskolai végzettség kérdése, sok-
kal inkább életfelfogás, erköl-
csi és morális kérdés az, hogy 
az ember szerepet kíván-e vál-
lalni egy közösségért. Én erre 
kész vagyok.

Németh József (7. sz. választókerület)

Pelle Andrásné vagyok, 
Gyomán születtem 1953. áp-
rilis 27-én. Azóta is itt élek, a 
Bánomkertben lakom érjemmel 
és fi ammal. Két felnőtt gyer-
mekem van.

A Kemény Gábor Közle-
kedési Szakközépiskolában 
érettségiztem, vasútforgalmi 
szakin Békéscsabán.

A MÁV-nál dolgoztam 
18 évig mint rendelkező 
forgalmiszolgálattevő.

1991-óta egyéni vállalkozó-
ként tevékenykedek. A Pe-Fa 
asztalosipari vállalkozást ve-
zetem és tulajdonosa vagyok 
a Katona József út 22. sz. alatt 
lévő élelmiszer és iparcikk üz-

letnek.
Nem voltam és nem vagyok 

egyetlen pártnak sem a tagja. 
Célom a térségünk fejlesztésében 
aktívan résztvenni, segíteni az 
itt lakók gondjainak megoldá-
sában.

Eddig mint magánember 
igyekeztem tőlem telhetően 
környezetem fejlesztésében részt 
venni (gázvezeték és útépítés 
szervezésében).

Körzetünk sajnos sok éve 
egyben topogott a fejleszté-
sekben, városunk fekete sarka 
a mi körzetünk.

Úgy gondolom, ha képvi-
selőként lehetnék jelen a dön-
téshozataloknál, akkor jobban 

tudnám képviselni a körzetünket 
és többet tudnék érte tenni, a 
köz érdekében, mint magán-
ember.

Ehhez az úton kérem az 
önök bizalmát, segítségét és 
támogatását, hogy az októbe-
ri választásokon szavazatukkal 
támogassanak.

Telefon: 20/ 96-45-901

Pelle Andrásné (4. sz. választókerület)

Gyomán születtem, 
Gyomaendrőd endrődi város-
részen lakom. Öregszőlőben 
nőttem fel. Két leány édesanyja 
vagyok. Iskolám a Békéscsabai 
Ruhaipari Szakközépiskolában 
végeztem. Felnőttként többféle 
képesítést elvégeztem. Férjem-
mel régóta saját mezőgazdasági 
vállalkozással foglalkozunk, 
aminek fejleszlésére törek-
szünk.

Eddig sem voltam és ezután 
sem leszek egyetlen pártnak a 
tagja,az önkormányzati válasz-
táson az MSZP által felkért 
független képviselőjelöltként 
indulok. A választókörzetem 

főbb programpontjait az aláb-
biakban jelölöm meg:

Halaszthatatlan feladatnak 
tartom a kondorosi út mellet 
elhaladó kerékpárút közvilá-
gításának kiépítését.

Kiemelt feladatnak tekintem 
hogy a városi út-és járdaépítés 
fejlesztését

A lakossági igényeket fi gye-
lembe vevő módon változzon 
meg a tömegközlekedési esz-
közökkel való utazás lehető-
sége.

Megválasztásom esetén cé-
lom hogy minden intézkedés a 
helyben lakók javát szolgálja.

Arra törekszem,hogy a vá-

rosvezetés által biztosítható élet-
minőség javulásának részesei 
lehessenek.

Bizalmukat elnyerve sze-
retném Önöket képviselni. 
Kérem, ezért a választáson 
támogassanak.

Bíróné Szigetvári Edit (8. sz. választókerület)

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Kiadja: Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény. 
Engedély szám: 163/0613-1/2007; 
Felelős kiadó: dr. Szonda István. Szerkesztő: Varjú Zoltán (30) 349-63-66 
Grafi ka és nyomdai előkészítés: Turna Lajos - Határ Győző Városi Könyvtár; 
Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.  Telefon/fax: (66) 581-237, 
E-mail: hirmondo@gyomaendrod.hu; 
Terjeszti: Fazekas Jánosné vállalkozó, telefon: (30) 481-52-32.

Önkormányzati választás

Természetesen az újság további képviselőjelöltek, illetve polgármesterjelöltek be-
mutatását is vállalja, ingyenesen. Amennyiben szeretne szerepelni a Gyomaendrődi 
Hírmondóban, akkor fényképes bemutatkozó (hozzávetőlegesen 1500 karakter ter-
jedelemben) levelét szeptember 15-ig szerkesztőségünkhöz juttassa el!
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TISZTELT SZÜLŐK!

Iskolánkban színjátszó-csoport indul diákok részére!

Szeretett el várjuk mindazon gyerekek jelentkezését, akik szeret-
nek játszani, közösségben lenni, szerepekbe bújni és érdeklődnek a 

színház, a színjátszás iránt. 
Várjuk a lányokat és fi úkat, a visszahúzódókat és a 

magamutogatókat, a vezetőket és a halk szavúakat, a lazákat 
és a szorongósakat, a vicceseket és a komolyakat - 

egyszóval mindenkit, aki szívesen csatlakozik hozzánk!

Az éves munka célja, hogy a gyerekekből igazi közösség 
kovácsolódjon, hogy a játékban kiteljesedhessen fantáziájuk 

és kreativitásuk, hogy fejlődhessen önkifejezésük. 
A művészeti órákon beszédképzés, vers- és prózamondás, 

mozgásgyakorlatok és sok-sok kreatív drámajáték lesz. 
A részvétel semmilyen előképzett séget nem igényel! 

Egész évi közös színházi tevékenységünket bemutatóval 
zárjuk majd, ahol a csoport minden tagja megmutatkozhat. 

Kiegészítésként igyekszünk módot találni közös 
színházlátogatásra, kirándulásra, illetve 

a tanév végén táborozásra. 

Ha kérdésük merülne fel, tegyék fel nyugodtan:

Vági Eszter, csoportvezető drámatanár     -     veszter@fazekas.hu
Városi Alapfokú Művészeti Iskola

hallhatohang@mail.datanet.hu
66/581- 830, 20/287- 4253

Mindenkit szeretett el és örömmel várunk!


