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Domokos László az 
Állami Számvevőszék elnöke

Az Országgyűlés 2010. június 28-ai ülésnapján 
úgy döntött, hogy Domokos László az Állami 
Számvevőszék elnöke.

„Hatalmas megtiszteltetés és még annál is nagyobb 
felelősség az Országgyűlés döntése. A legjobb szakmai 
tudásom szerint és a legnagyobb alázattal fogom 
végezni a feladatom. Célom, hogy a törvényességi 
ellenőrzésen túl tartalommal töltsem meg az ÁSZ 
javaslattételi funkcióját, mellyel a kormányt és ezen 
keresztül az ország lakosságát segíti a hatékony 
gazdálkodás feltételeinek megteremtésében” - 
fogalmazott Domokos László.

Domokos László leszögezte: nem készült a szerepre, egyéni körzetben indult 
és nyerte meg negyedszer is az országgyűlési választásokat. „Ezután jött ez a 
jelölés, amin komolyan el kellett gondolkoznom, hiszen én Békés megyei vagyok, 
ide kötnek a gyökereim és a szívem, ezért a megyéért dolgoztam az elmúlt 20 
évben. Felelős döntést kellett hoznom arról, hogy hogyan szolgálhatom legjobban, 
leghatékonyabban az ország és ezen keresztül Békés megye érdekeit is. 

Domokos László újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem tartja 
logikusnak azt a gondolatmenetet, hogy ha valaki szakpolitikusként kap egy 
felkérést, akkor ne tudna a későbbiekben független szakemberként dolgozni, 
hiszen húsz éves közéleti munkája során is minden tekintetben konszenzust 
próbált teremteni. 

Domokos László kiemelte: lemond országgyűlési képviselői mandátumáról, 
illetve megszűnteti az ezen kívül álló más esetleges összeférhetetlenségeket 
is. Elmondta azt is, hogy egyéni körzetében, Szarvason, időközi választást 
kell majd tartani. Ezt az összeférhetetlenségi törvény is előírja, vagyis már 
a jogalkotók is számoltak azzal, hogy a politikai életből érkezhetnek ÁSZ-
tisztviselők. Domokos László szerint Kovács Árpád példája mutatja, hogy 12 
éven át nem jelentett problémát, hogy az ÁSZ elnöke a Horn-kormány idején az 
Állami Privatizációs Vállalat vezetője volt. A világban /Ausztriától Norvégiáig, 
Hollandiától Lengyelországig/ sok helyen bevett gyakorlat, hogy még a volt 
kormánytagok is lehetnek számvevőszéki vezetők. 

Az egyéni választókerületben is olyan embert tudok elképzelni, aki a térség 
érdekeit szem előtt tartva következetesen tudja képviselni az itt élők érdekeit. Erre 
Dankó Béla megyei képviselőt, a térség tanácsnokát, Kondoros polgármesterét 
ajánlom a választók fi gyelmébe – fogalmazott Domokos László.

A közelmúltban 
olasz delegáció érkezett 
Gyomaendrődre. A Leonardo 
da Vinci programban részt-

vevő csoport a kapcsolatokat 
megerősítendő jött a település-
re, sőt szeretnék elérni, hogy 
Gonzaga testvérvárosa lehes-

sen Gyomaendrődnek.

Folytatás a 2. oldalon

Olasz-magyar koprodukció van készülőben
Az itáliai kisváros szorosabbra fűzné a kapcsolatot

Lezárult a műszaki átadás-
átvételi eljárás a 46. számú 
főúton lévő endrődi Hármas-

Körös hídon. Az átadással 
egyidejűleg a váltakozó irá-
nyú forgalom megszüntetésre 

került, mind a két sáv járható 
június elejétől.

Folytatás a 3. oldalon

Elkészült az endrődi Hármas-Körös híd
Milliárdos beruházás

Akik mintát adtak
Generációkat oktattak az életre

Tavaly a gyomaendrődi 
Kner Imre Gimnáziumban, 
idén a Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Isko-
lában köszöntötték a helyi 
pedagógusokat.

Folytatás a 2. oldalon

Május utolsó hétvégéjén 
Budapest adott otthont a 
Grand Masters világbajnok-
ságnak, ahol a Gyomaendrődi 
Judo Klub edzője Varga Ist-
ván képviselhette az országot, 
egyben Gyomaendrődöt is. A 
két hónapja megszerzett or-

szágos bajnoki cím után nem 
kis eredményt ért el, hiszen 
végül a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel.

Folytatás a 6. oldalon

Varga István világbajnoki bronzérmes lett 
A judósok edzője az aranytól sem állt távol
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2 Közélet

Észak-Olaszországból, 
Mantova megyéből érkezett az 
a küldöttség Gyomaendrődre, 
amelyik a Leonardo da Vinci 
program lehetőségeit kihasz-
nálva próbálja megismerni 
Békés megye, ezen belül is 
városunk mezőgazdasági le-
hetőségeit. Az olaszok nem 
először járnak a településen, 
de a helyi szakemberek és 
diákok is belekóstolhat-
tak – a szó szoros és átvitt 

értelmében – a déli ország 
mezőgazdasági értékeibe. A 
sajtónyilvános megbeszélésen 
Várfi  András, polgármester 

fogadta a delegációt és a 
temperamentumos olaszok 
nevében Marco Boschetti 
(egy 250 vállalkozást tö-
mörítő konzorcium vezetője) 
habozás nélkül felajánlotta, 
hogy Gonzaga testvérvárosi  
kapcsolatot szeretne létesíteni. 
Egyébként az itáliai kisvá-
ros hasonló adottságokkal 
bír, mint Gyomaendrőd, a 
mezőgazdaság szerepe ki-
mondottan erősnek mondható, 

több évszázados hagyománya 
van a helyi fesztiválnak, ahol 
minden évben 120-130 ezer 
ember fordul meg és egyebek 

mellett az olasz termékeket 
népszerűsítik. Várfi  András 
örömmel fogadta a megke-
resést, de hangsúlyozta, 
hogy egy ilyen kapcsolat 
kialakítása kevésbé a város 
vezetőin múlik, itt inkább a 
civil kapcsolatok minősége 
az, ami dönthet. Hozzátette, 
hogy örömmel venné, ha a 
sport és a kultúra területén is 
szorosabb lehetne a kötelék. A 
megbeszélést „tető alá hozó” 
Davidovics László kiemelte, 
hogy  lehetőséget lát az okta-
tási képzés, az agroturisztika 
(Magyarországon falusi turiz-
mus) fejlesztésében is és az 
uniós programokban is reme-
kül működhetne együtt a két 
település. Nemes Tibor már 
járt Olaszországban és meg-
ismerhette az ottani termelők 
munkáját. A mezőgazdasági 
vállalkozó szerint lényegesen 
jobban működik a kinti rend-
szer, a termelők könnyebben 
jutnak ki áruikkal a piacra, az 
értékesítésben nem kell annyi 
„lépcsőfokkal” számolni, mint 
Magyarországon.

Olasz-magyar koprodukció van készülőben

A városnak nem jut ideje vakációzni

A kormány közelmúltban 
határozata szerint jelentős át-
alakulások mennek végbe az 
önkormányzatoknál az őszi 
választások után. Erről, illet-
ve a városban zajló beruhá-
zásokról beszélgettünk Várfi  
András, polgármesterrel.
- Kisebb létszámú lesz a kép-
viselő-testületet. Mit jelent ez 
pontosan? - A jelenlegi 17 fős 
létszám 11, vagy 12-re fog mó-
dosulni, attól függően, hogy 
a polgármester indul-e egyéni 
választókerületben. Nyolcan 
egyéni jelöltként, míg hárman 
listás helyről juthatnak be a 
testületbe.
- Az már korábban eldőlt, 
hogy Ön is újra indul a pol-
gármesteri székért. - Így van, 
már az év elején eldöntöttem, 
hogy ismét pályázok a pozíci-
óra. A Fidesz helyi szervezete 
június 12-én tartotta ülését, 
ahol a polgármesterjelöltről 
is döntöttek és ellenszavazat 
nélkül engem jelöltek a posztra. 
Egyébként ezen az ülésen De-
zső Zoltán Fidesz-tag jelezte, 
hogy nem kíván részt venni a 
párt munkájában, a döntésé-
vel gyakorlatilag a pártból is 
kizárta magát. Június 23-án 
a Fidesz helyi alapszervezete 
döntött arról is, hogy az őszi 
voksolás során kiket támogat 
a 8 egyéni választókörzetben, 
ezek szerint Betkó József, Illés 
János, Marton Dániel, Papp 
István,  Rácz Imre,  Fekécs 

László,  Lehoczkiné Tímár Irén 
és jómagam vagyunk képvi-
selőjelöltek. Természetesen a 
Fidesz egyeztetett szövetsége-
seivel, így a KDNP-vel és a 
gazdakörökkel is.
- A nyár általában a pihenés 
időszaka, a város is vakációzik? 
- Szó nincs róla, sőt! Most indul 
a komoly, nagyberuházások 
időszaka. Kerékpárút építése 
a Bajcsy úttól a Városházáig, 
illetve a helységnév jelző táb-
láig. Ha már a Városházáról 
esett szó, akkor el kell mon-
danom, hogy az adóosztály 
felőli részén is megtörténik az 
akadálymentesítés. Ráadásul 
maga az épület, valamint a vá-
rosközpont és a gimnázium 
könyvtára is megújul a városi 
örökségi pályázat keretében 
még az idén.  Folyik a sport-
csarnok sportburkolatának a 
felújítása, egyúttal az öltözők, 
mellékhelyiségek is a kor szín-
vonalának megfelelően lesznek 
kialakítva, várhatóan júliusra. 

A csarnokra minden évben ki-
emelt jelentőséget fordítunk, 
hogy korszerű maradjon. Nem 
mehetünk el szó nélkül amellett 
sem, hogy az Ipari Parkban 
az ipari csarnok beruházása a 
napokban kezdődik, a belvíz-
program hetedik ütemében a 
vasút melletti két záportározó 
rendezése is zajlik. A távolabbi 
tervek között szerepel továb-
bi kerékpárutak építése, ami 
magába fogalja az Endrődi-
híd mindkét oldalát, egyút-
tal  megcélozzuk Nagylapos 
elérhetőségét is biciklivel. A 
város egy öntözési tanulmány-
tervet is készítetett. Szeretnénk 
eljutni az elvi engedélyekig,  
hogy a peresi és keselyősi te-
rületeken nagyobb legyen a 
terménybiztonság, több nö-
vény gazdaságos termelése 
is megoldható legyen, ami a 
munkahelyteremtés szempont-
jából elengedhetetlen. Szóval, 
nem lehet pihenésről beszélni, 
hiába van nyár.

Akik mintát adtak
Generációkat oktattak az életre

Gyomaendrőd város tavaly 
döntötte el, hogy minden év-
ben valamelyik iskolában kö-
szöntik a pedagógusokat, a 
debütálás a Kner Imre gimná-
ziumban volt, most a Rózsahe-
gyi Iskolán volt a sor. Farkas 
Zoltánné, az iskola igazgatója 
köszöntötte azokat a peda-
gógusokat, akik az elmúlt 
egy évben valamilyen díjat 
kaptak, illetve több évtizedes 
munkájukat köszönte meg az 
oktatóknak. Az iskola diák-
jainak az előadása nevetést is 
csalt az arcokra, de könnyeket 
is az ünnepeltek szemébe. A 
tanulók előadása ízlésesen, 
hol visszafogottabban, hol a 
gospel jegyeit magán viselve 
üdvözölte a megjelenteket. 
A gyémántdiplomájukat(60 
éve szerezték oklevelüket) 
többen is átvehették a tan-
évben, így Kovácsné Seprenyi 

Anna, Pásztor Béláné és az 
azóta elhunyt Márton Gábor. 
Aranydiplomát(50 éve szerez-
ték oklevelüket) szintén hár-
man kaptak: Kulik Istvánné, 
Szujó Lajosné és Szujó Lajos. 
A város által adományozott 
Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet Dubis Ferencné 
és Komóczy Attiláné kap-

ta meg még korábban, míg 
Fülöp Istvánné pedagógusi 
munkája elismeréseként Te-
leki Blanka-díjban részesült 
2009-ben. Várfi  András, 
a település polgármestere 
szerint a társadalomnak 
minden tekintetben jobban 
kellene becsülni a szakma 
elhivatott képviselőit.

Mint minden városi is-
kola, így a Városi Alap-
fokú Művészetoktatási 
Intézmény(VAMI) is bezárta 
egy időre a kapuit. A többi 
iskolától kicsit eltérően tör-
tént a tanévzáró, a gálamű-
soron azok a diákok léptek 
fel, akik úgymond már rutint 
szereztek a szereplésben az 
évek során, az iskola vezetői 
így próbálták a hangulatot 
oldottabbá tenni. A korábbi 
évektől eltérően már május 
hónapban megkezdődött 
a beiskolázás a 2010/2011-
es tanévre, de október 1-ig 
várja az iskola a jelentkező-
ket. Sokan azt hiszik, hogy 
a VAMI-ban kimondottan 
művészképzés folyik, pedig a 
lényeg az, hogy minden gye-
rek számára elérhető legyen 
a zene, a tánc, a képzőművé-
szet, a színjátszás. A szemé-
lyiségfejlődés szempontjából 
a színházi csoportban való 
részvétel növeli a magabiz-
tosságot, a kommunikációs 
képességet, a zene a kitar-
tást, az akaraterőt, a tánc az 
együttműködési készséget, a 
képzőművészet a kreativitást, 
ezek a tulajdonságok később 
nélkülözhetetlenek a nagy-
betűs életben. Az sem elha-
nyagolható, hogy a városnak 
rangot ad, hogy a települé-
sen művészetoktatás folyik. 
Kimondottan előnyös lehet 
a gyerekek számára, hogy 
amennyiben az iskola diákjai 
lesznek a megszokott köze-
gükből ki tudnak szakadni és 

egy másik közegben tudnak 
érvényesülni. Természetesen 
az iskola diákjai különböző 
versenyeken is számot ad-
tak tudásukról, így ebben a 
tanévben Bela Gréta Virág 
a megyei hegedűverseny VI. 
korcsoportjában második lett, 
Rafael Péter egy dévaványai 
regionális versenyen népzene 
kategóriában szintén a má-
sodik legjobb lett. Magyari 
Tünde a III. Országos Tűz-
zománc- és Kerámiakészítő 
Versenyen ért el kimagasló 

eredményt, míg a klasszikus 
balett tanszak különdíjban 
részesült a VIII. Országos 
Táncjáték Fesztiválon. Nem-
zetközi viszonylatban is híre 
van már az iskolának, a Sza-
badkai Gitárversenyen Kurilla 
Zoltán és Füzes András is 
második lett korcsoportjában. 
Felkészítő tanárok: Pappné 
Németh Hedvig (hegedű), 
Erdei Attila (citera), Hevesi-
Nagy Anikó (képzőművészet), 
Novák Éva (balett), Szabó 
Mária (gitár).

Művészetben helyben vagyunk

A leggyászosabb nap

A trianoni szerződés alá-
írásának 90. évfordulójának 
napján emlékmisét tartottak 
Gyomaendrődön az endrődi 
Szent Imre Katolikus Temp-
lomban. A magyar nemzet 
leggyászosabb napjára 
emlékezünk – fogalmazott 
Iványi Lázsló, plébános. A 
mise után dr. Szonda István 
tárta gondolatait a hallgatóság 
elé, majd Polányi Éva mond-
ta el Tompa Mihály: Múlt, 
jelen s jövő című versét. E 
közben a Határ Győző Vá-
rosi Könyvtárban Cs. Szabó 
István, történész mutatta be 
Ágoston Sándor Szarajevótól 
– a trianoni „békediktátumig” 
című könyvét, a kötet a román 

katonai megszállás gyomai, 
endrődi és dévaványai törté-
néseit dolgozza fel. 

Az Országgyűlés a nemzeti 
összetartozás napjává nyilvá-
nította a trianoni békeszer-
ződés aláírásának napját, 

június 4-ét: kilencven éve 
ezen a napon írták alá az I. 
világháború győztes hatalmai 
Magyarország képviselőivel 
a versailles-i Nagy Trianon 
kastélyban a háborút lezáró 
magyar békeszerződést.



Megyei hírek

TÁMOGATOTT, 
INTENZÍV

Az EU 
összes or-
szágában 
érvényes 

Biztonsági őr, 
Testőr és Vagyonőr 

tanfolyam indul
júl. 10-én 

Gyoamaendrődön 
és Szarvason.

Tanfolyam 
költsége: 24.000 Ft.

A tanfolyam 
elvégzése után 

munkalehetőséggel!

+36-20/424-1859
Fnysz: 00313-2008

Fegyvervizsga 
1 nap alatt!
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Pusztító vihar
Soha nem látott pusztítást 

vitt végbe az a vihar, ami Me-
zőhegyes és térségét, egye-
bek mellett Dombegyházát 
és Battonyát is elérte június 
18-án . 4 ember súlyos, 8 
könnyebb sérüléseket szenve-
dett, de Mezőhegyesen szinte 
nincsen olyan család, akiket 
valamilyen módon nem érin-
tett volna a katasztrófa. Ebben 
az időpontban tartották Me-
zőhegyesen a lovasnapokat, a 
jégeső miatt egy ló elpusztult, 
kettőt el kellett altatni. Betört 
ablakok, tető nélküli házak, 
megrongálódott járművek és 
műemlékek jelezték a természet 
óriási erejét. A környék mező-
gazdaságát száz százalékos kár 
ért, a búza- és repceföldeket 
szinte leszecskázta a vihar, idén 
biztosan nem lesz aratás - vá-
laszolt kérdésünkre Simonka 
György, a térség fi deszes or-
szággyűlési képviselője. 

Lázár Vilmos, a Magyar Lo-
vas Szövetség elnöke is együtt-
érzéssel fogadta a Mezőhegyes-
ről érkező híreket. A hétszeres 
világbajnok a szervezet nevében 
ígéretet tett arra, hogy minden 
lehetséges segítséget felajánl 
és megad, hogy a lovasokat 
ért károkat enyhítsék, illetve a 
lovastársadalom összefogását 
is kéri az ügyben.

Elkészült az endrődi Hármas-Körös híd
Milliárdos beruházás

A hídszerkezetet többször 
felújították és átépítették, 
melynek eredményeként a 
mederhíd a felújítás előtti 
formáját az 1967-68. évi 
átépítéskor nyerte el. A 
túlterhelés következtében az 
ártéri hidakat 1985-ben meg 
kellett erősíteni. A meglévő 
hídszerkezet erősen leromlott 
állapotú volt, nem elégítette ki 
a forgalmi igényeket, ezért a 
híd teljes körű rehabilitációja 
halaszthatatlanná vált. A 
kivitelezési munkálatokat 
az SK-2008 Konzorcium 
(konzorciumvezető: Strabag 
MML Kft., konzorcium 
tagja: Közgép Zrt.) végezte, 
a szerződéses összege 
1,1 milliárd forint volt. 
A rehabilitációs munkák 
keretében megvalósult az 
alépítmények felújítása, a 

szerkezeti gerendák átépítése, 
valamint a hídtartozékok teljes 
körű felújítása is. Az utat is 
kiszélesítették, mint ahogy 
korábban már megírtuk 8 és 
fél méteresre. A beruházási 
munkák elkezdését követően 
egy kerékpárút kialakítása is 

bekerült a tervbe, amihez 
a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő (NIF) Zrt. 250 
milliós pluszforrást biztosított. 
A kerékpárosok és gyalogosok 
számára kijelölt út azonban 
még le van zárva, mivel a 
főúttal később kötik össze.

Nem kell siratni a Siratót!
A Zsófi amajori gátőrháznál 

találkoztunk Betkó Józseffel, 
a Siratói Környezetvédelmi 
és Horgász Egyesület elnö-
kével és Marton Dániellel, 
természetvédelmi mérnök-
kel. Mi a közös a két szak-
emberben? Remélhetőleg a 
cikkből rövidesen kiderül. 
Az „idősebb jogán” Betkó 
József viszi először a beszél-
getés vezérfonalát. Elmondja, 
hogy az egyesületük tavaly 
áprilisban alakult, azzal az 
eltökélt céllal, hogy a Siratót 
a többi gyomaendrődi holtág 
színvonalához felzárkóztas-
sák, ehhez járható utakra, jó 
minőségű, halban bővelkedő 
vízre van szükség. Kiemel-
te, hogy az elmúlt időszak 
tapasztalatai azt mutatják, 
hogy ebben az önkormányzat, 
a Körös-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság 
és a Körös Vidéki Horgász-
egyesületek Szövetsége is a 
partnerük lehet. Hozzátette: 
már 120 fős az egyesületünk, 
folyamatos a taglétszám nö-

vekedése, de erre szükségünk 
is van, hiszen csak így tudjuk 
összehangolni a telektulaj-
donosok, a horgászok és a 
szántóföldön gazdálkodók 
érdekeit ugyanazokkal az 
elképzelésekkel, mint amit 
mi és az önkormányzat is 
magáénak vall. Például tö-
rekvéseink között szerepel a 
horgászturizmus fellendíté-
se, az ország egyik legjobb 
„harcsás vize” található a 
Hármas-Körösön, csak saj-
nos még kevesen tudnak róla. 
Ahogy a nevünkben is sze-
repel a környezetvédelem is 
hangsúlyos szerepet kap az 
egyesület életében - emelte 
ki a vízügyi szakember. És, 
itt kapcsolódik be a diskur-
zusba Marton Dániel, hiszen 
neki éppen ez a szakterülete. 
A Szarvasi Arborétumban 
dolgozó, de a városfenn-
tartó, környezetvédelmi és 
mezőgazdasági bizottságban 
is munkálkodó fi atalember 
a maga dinamizmusával so-
rolja a terveit, elképzeléseit. 

Mindenekelőtt azonban ki-
emeli, hogy a lakosság egy 
része egyáltalán nem értékeli 
a környezetet, nem fedezte 
még fel annak szépségeit. Úgy 
gondolom, hogy környezettu-
datos neveléssel sokat lehetne 
javítani a mostani állapo-
ton, ezért rövidesen a helyi 
Tourinform irodával karölt-
ve a meglévő túraútvonalon 
szervezünk kirándulásokat. 
Megpróbáljuk a gyerekeket 
felállítani a számítógép elől, 
de a felnőtteket is szívesen 
látjuk. Lehet, hogy furcsán 
hangzik, de sokak számára 
még a gátat, az árteret is be 
kell mutatni, nem beszélve az 
itt honos növényekről  – szólt 
a némileg meglepő kijelentés. 
Megnézzük még a holtágat, 
Betkó József elmondja, hogy 
idén magasabb vízszint volt, 
így a halak rendesen leívtak, 
ennyi ivadék évek óta nem 
volt. Úgyhogy pecások, lehet 
igazítani a szereléket!

Új igazgató a fürdő élén
Gurin László váltja Kovacsics Imrét

2010. július 1-től már nem 
Kovacsics Imre irányítja a 
gyomaendrődi Liget Fürdőt. 
A májusi testületi ülésen a kép-
viselő meghallgatták a tavalyi 
év mérlegbeszámolóját. A kép-
viselő-testület 12 igen, 1 nem 
és 2 tartózkodás mellett ezek 
után felmentette tisztségéből a 
fürdő vezetőjét.  Vass Ignác, a 
pénzügyi bizottság elnökeként 
ismertette a számsorokat, ebből 
kitűnt, hogy tavaly 21 005 000 
vagyonvesztéssel  zárt a fürdőt 
üzemeltető kft., az elemzésé-
ben kitért arra, hogy nőttek a 
bérjellegű költségek, illetve 
a szolgáltatások kifi zetése is 
emelkedett. A számokból ki-
derült, hogy az elmúlt évekhez 
viszonyítva az önkormányzat 
2009-ben költött a legkeveseb-
bet a létesítményre, 38 millió 
forintot, 2008-ban ez az adat 
50 millió, míg 2005-ben 68 
millió volt. A mérleg ismereté-
ben Kovacsics Imre felmentését 

kérte, amit egyébként a fürdőt 
felügyelő bizottság már előtte 
javasolt is, mivel az ügyveze-
tő nem tudta a megígért - 10 
milliós - csökkentést végre-
hajtani. A júniusi testületi 
ülésen döntöttek Kovacsics 
Imre utódjáról is. Ezek sze-
rint a képviselő-testület annak 
tudatában, hogy Várfi  András 
polgármester két hónapon belül 
megnevezi azt a személyt, aki 
a fürdő vezetésére alkalmas és 
a testület is elfogadja, 2010. jú-
lius 1-től 2010. augusztus 31-ig, 
határozott időtartamra Gurin 
Lászlót a helyi Zöldpark Kft. 
ügyvezetőjét bízta meg a fürdő 
vezetésével. Ezen időszak alatt 
az új ügyvezető csak Vodova 
János, a felügyelő bizottság 
elnökének a jóváhagyásával 
végezhet pénzutalásokat. A 
fürdő működését Vodova Já-
nos és Vass Ignác, a pénzügyi 
bizottság elnöke folyamatosan 
nyomon követi.

Leszakadt a traktor 
utánfutója

Gyomaendrődön a Bajcsy-
Zsilinszky úton június 22-
én történt az a baleset, ahol 
egy traktorról lekapcsolódott 
pótkocsit úgy próbált meg ki-
kerülni egy Suzukis, hogy 
félrerántotta a kormányt. Az 
autó az útszéli padkán meg-
pördült, felborult, majd egy 
ház falának csapódott. Virág 
Zsuzsánna a Békés Megyei 

Rendőr-főkapitányság saj-
tóügyeletese kérdésünkre 
elmondta, hogy a gépkocsi-
ban négyen tartózkodtak,  
szerencsére mindannyian 
könnyű sérüléssel megúsz-
ták a balesetet. Információink 
szerint az utánfutó a csapszeg 
anyagfáradása miatt kapcso-
lódhatott le.

(Fotó: Erdei Kristóf)

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Közművelődési- Közgyűjteményi és 
Turisztikai Szolgáltató Intézmény. Engedély szám: 163/0613-1/2007; Felelős kiadó: dr. Szon-
da 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; 
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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 tanfolyam indulása: 2010. július 15. (csütörtök), 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

Színfolt az Országos Versenyen
A gyomaendrődi mazsorettesek Makóról jutottak ki Csehországba
A Magyar Mazsorett 

Szövetség Makón rendezte 
meg a X. Országos Mazsorett 
Bajnokságot és kvalifi kációs 
Versenyt, ahonnan a dobogós 
helyezett együttesek az Eu-
rópa-bajnokságra utazhatnak 
Csehországba!

A gyomaendrődi Színfolt 
Mazsorett Csoport nyolc kate-
góriába nevezett a legnagyobb 
korosztállyal, a seniorokkal. 
A nagylányok nagyszerűen 
teljesítettek a nagyon erős, 
nívós mezőnyben, többször 
szólították őket a dobogó-
ra!

A két napig tartó versenyen 
a következőképpen értékel-
te a zsűri a gyomaendrődi 
mazsoretteket:

Botos miniformáció: II. helye-
zés; Pompon miniformáció: II. 
helyezés; Minimix kategória: 
III. helyezés; Show kategó-
ria: ezüstminősítés; Knapcsek 

Kitti pompon szólótánca: II. 
hely; Knapcsek Kitti – Baráth 
Beáta pompon párosa: II. hely; 
Knapcsek Kitti – Baráth Beáta 
botos páros tánca: IV. hely

Lezárták az évet a néptáncosok

2010. június 5-én tartották 
a Városi Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény néptánc 
tanszakának évzáró műso-
rát, melyen részt vettek az 
iskola növendékei, valamint a 
Körösmenti Táncegyüttes és 
a Körösmenti Táncegyüttes 
Senior csoportja. A közel két 
órás műsor zenei kíséretét a 
Suttyomba zenekar biztosí-
totta. A műsor folyamán a 
legapróbb növendékek is több 
mint 30 percet töltöttek szín-
padon. A műsorban több új 
koreográfi a került bemuta-
tásra, többek között a Békés 

Megyei Önkormányzat Civil 
pályázatából megvalósított 
Békés megyei román nem-
zetiségek táncait összefog-
laló közel 20 perces műsor. 
Ez egyben lehetőséget adott 
arra, hogy a 2009. szeptember 

5-én megalakult Senior cso-
port tagjai is bemutathassák 
első önálló produkciójukat. 
A Körösmenti Táncegyüttes, 
illetve táncosai az elmúlt 
hónapokban 4 megyei ren-
dezvénysorozaton, közel 30 
műsort biztosítottak megyénk 
kisebb települései számára. 
Az együttes a Suttyomba 
Zenekarral közösen az idei 
nyáron is több rendezvényt 
szervez és valósít meg, mint 
például a Suttyomba Fesz-
tivál, a Tűzugrás, a havi 
rendszerességgel működő 
családi táncházak, valamint 

a Hagyományos Parasztla-
kodalom a Körösök mentén 
elnevezésű rendezvény. A 
szervezett programok hely-
színe a tavalyi évtől megnyi-
tott és nagy népszerűségnek 
örvendő Gyomai Zrínyi úti 

Tájház és Alkotóház. Augusz-
tus hónapban a Körösmenti 
Táncegyüttes Nemzetközi 
Néptáncfesztiválon szere-
pel Erdélyben, ahol többek 
között Görög, Török, Német, 
Román táncegyüttesekkel 
közösen léphet színpadra. A 
néptáncpedagógusok várják 
mindazon fi atalok jelentkezé-
sét, akik szeptembertől tán-
colni szeretnének a Városi 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény néptánc tanszakán. 
A Körösmenti Táncegyüttes 
Senior csoportja várja mind-
azon régi táncosok jelentke-

zését, akik kedvet éreznek a 
közös próbákra és az esetleges 
műsorokra. A csoport szívesen 
lát minden volt Körösmentis 
táncost.

Öröm az ürömben
Az MFB segítséget nyújt az eladósodott gazdáknak

A családi gazdálkodók 
részére állami kezességgel 
biztosított forgóeszközhi-
telek véglejáratát - piaci 
kamatozás mellett - három 
évvel meghosszabbította a 
Magyar Fejlesztési Bank.

Több ezer családi 
gazdálkodó került nehéz 
anyagi helyzetbe, azért 
hogy vissza tudja fi zetni a 
2001-ben felvett államilag 
garantált hiteltartozást. 
Az agrárvállalkozók 
ellehetetlenülését kívánja 
elkerülni a Magyar Fejlesztési 

Bank azzal a döntéssel, 
amit május végén fogadott 
el Vezetői Bizottsága. A 
döntés értelmében a családi 
gazdálkodók részére állami 
kezességgel biztosított 
forgóeszközhitelek 
véglejáratát - piaci kamatozás 
mellett - három évvel 
meghosszabbították. A 
fennálló tőkeösszeg után 
a 60%-os előtörlesztés 
megfi zetése helyett 30%-
kal is elfogadásra kerülhet 
a törlesztés abban az 
esetben, ha a csökkentett 

előtörlesztés összegével 
megegyező fedezeti értékű 
ingatlan - pótfedezet - kerül 
benyújtásra. Amennyiben 
az átütemezésre kerülő 
tőkeösszegre vetítve az ügylet 
fedezettsége 140%-os, vagy 
afeletti a Bank nem igényli 
a pótfedezet benyújtását. A 
hitelfeltételek módosításának 
köszönhetően több száz 
agrárvállalkozó mentesül 
a földek, illetve ingatlanok 
kényszerértékesítése alól.

Rotyogás volt, fortyogás nem
Május 29-én rendezték 

meg, immár nyolcadik al-
kalommal a Paprikáskrumpli 
Főzőversenyt. Öregszőlő nem 
a megszoko   arcát muta  a 
ezen a napon, a településrész 
egy felbolydult méhkashoz 
hasonlíto  , hiszen sokan 
választo  ák programként 
ezt az eseményt. Amin kü-
lönösebben nem lehete   
meglepődni, mert a bográ-
csokban bizony általában a 
hagyományos magyar étel 
rotyogo  , de találkoztunk 
olyannal is, aki gulyáslevest 
készíte  , az „erősebbek” chilis 
babbal próbálkoztak. A képen 
látható Kovács Zsombor  bi-
zonyítja, hogy az utánpótlás a 

következő rendezvényekre is 
biztosíto  . Azt pedig már mi 
tesszük hozzá, hogy Zsombi 

tudásban az apukáját  már 
biztos lefőzte…

Június 19-én Varsóban ke-
rült megrendezésre nyolc or-
szág részvételével az Ötödik 
Nemzetközi Gyermek Atlétikai 
Verseny, ahol a Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általá-
nos Iskola tanulója Szere-
tő József, immár harmadik 
alkalommal vett részt. A 
versenyre ismét meghí-
vást kapott  Vaszkán Gá-
bor testnevelő tanár, atlétika 
szakedző is, mint a magyar 
gyermekválogatott szövetsé-
gi edzője.

A versenyen 36 atléta 
képviselt egy - egy orszá-
got, három évjáratból és hat 
különböző versenyszámban, 
akik egy nagyon hosszú or-

szágos szintű felmérő ver-
senysorozaton kvalifi kálták 
magukat. A mi atlétánk 1000 
méter síkfutásban állt rajthoz 
és megismételve tavalyi tel-
jesítményét, a rendkívül erős 
mezőnyben a kiváló III. he-
lyezést szerezte meg 3:04,36 
perces időeredménnyel! A 
magyar válogatott, a házi-
gazda lengyel csapat mögött 
a II. helyen végzett 212 pont-
tal, 10 arany, 10 ezüst és 11 
bronzérmet szerezve.

A négynapos kirándulás 
alkalmával lehetőség nyílt a 
lengyel főváros megtekinté-
sére. A küldöttséget fogadta 
Kis Károly, a Magyar Köz-
társaság nagykövete, aki 

később a versenyt is meg-
tekintette. A verseny végén 
Bencsik Pál, a magyar gyer-
mekválogatott szövetségi 
kapitánya, egy állófogadás 
keretén belül, ünnepélyes 
keretek között búcsúztat-
ta Józsit, aki jövőre már ser-
dülőkorúvá válik, kiemelve 
hogy azon kevesek egyike, 
aki mindhárom évjárat al-
kalmával válogatott volt: 1 
arany és 2 bronzérmet sze-
rezve, így a legeredménye-
sebb atléták közé tartozott. 
Józsi elismerése a Magyar 
Diáksport Szövetség arany-
jelvénye és egy ajándékcso-
mag volt.

Józsi bronzot hozott  Varsóból

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
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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

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

Diplomás angol nyelvtanár 
angol nyelv tanítását és nyelv-
vizsgára való felkészítést vál-
lal sok éves angol anyanyelvi 
tapasztalattal.

Telefon: 70/525-42-88

Két hónapos kistestű, 
keverék kutyák ingyen 
elvihetők. Aranyos, gye-
rekszerető, pajkos állatok. 
Érd: 06-30/555-0136

Apróhirdetés

Díjak, programok, poénok

Az idén is megrendezte 
a Kis Bálint Napokat az in-
tézmény. Az esemény elma-
radhatatlan része a Kis Bá-
lint – díj átadása. Hornokné 
Rosza Katalin tanítónő az idei 
díjazott, a diákok közül pedig 
Nagy Bence 8. b osztályos ta-
nuló. Az év tanára Szurovecz 
Zoltánné lett, míg az év diák-
ja Tóth Vanda 8. b osztályos 
tanuló. Az év szülője díjat 
Szabóné Farkas Beáta kapta, 
az év nagyszülője díjat pe-
dig Bucsi Mária. Az iskola 
legjobb közösségi díját a 4. c 
osztály érdemelte ki. Ezután 
került átadásra a Darvas Ti-
bor Emlékverseny próza – és 
versillusztrációinak jutalma, 
valamint a Beranek Ottónéról 
elnevezett: Szép füzet íróver-
seny díjazottjainak kisdiák-
jait is ekkor jutalmazták. A 
megemlékezéseket kötetlen, 
baráti beszélgetések követték 
a Hősök úton.

Az első nap méltó befeje-
zése volt az intézmény és a 
Határ Győző Városi Könyvtár 

közös programja: Wass Albert 
igazsága címmel. Az irodalmi 
esten az író – költő leveleiből, 
regényeiből, verseiből olvasott 
fel részleteket a Békés Megyei 
Jókai Színház két művésze: 
Tomanek Gábor és Mészáros 
Mihály.

A második nap programja 
a Kis Bálint – próbával kez-
dődött, amely Gyomaendrőd 
utcáin, terein zajlott, majd a 
Diákönkormányzat gyűlése 
zárta a forró, nyári délelőttöt. 
A családi délutánon érdekes, 
pörgős, gyermekközpontú 
műsorok váltogatták egymást 

a Hősök úton felállított szín-
padon. Díjátadások, tornász-
bemutatók, családi sportvetél-
kedők közül válogathattak az 
érdeklődő gyerekek, szülők. A 
gyerekek körében nagyon nép-
szerű Meg a sztár gála ismét 
jelentkezett. Az estét Veres 
Robi, az egyik kereskedelmi 
televízió tehetségkutatójában 
feltűnt freestyle rapper műsora 
zárta. A mezőtúri fi atalember 
nem kímélte a megjelenteket, 
diák, tanár kapott bőven a 
poénokból, de ezért most 
senki nem haragudott.

Gálázott  a Rumba
Ragyogó arcok és nem a sminktől

A gyomaendrődi Rumba 
TáncSport Egyesület hagyo-
mányos évzáró gáláját tar-
totta a helyi Katona József 
Művelődési Házban június 
20-án délután.

Aki rendszeres résztvevője 
a Rumba bemutatóinak, gá-
láinak, azok már rutinosan, 
jóval a műsor megkezdése 
előtt a helyszínre érkeztek, 
mivel ilyenkor parkolni szinte 
lehetetlenség a művelődési ház 
közvetlen közelében. Aztán 
odabent megint kiderül, hogy 
ki lehet tenni a „teltház” táb-
lát. Az érdeklődők fényképe-
zőgépekkel, videókamerákkal 
várják a fellépőket Az ovisok 
kezdik a bemutatót, fellépésük 
meg is adja a gála hangulatát. 
Még csak most ismerkednek 
a lépésekkel, de ha ők is úgy 
akarják, elindulhatnak azon a 

lépcsőn, ami később országos 
bajnokságokig, nemzetközi 
versenyekhez vezet. Az út 
bizonyára nem lesz könnyű, 
de a háttér adott a sikeres 
szerepléshez. Ezt bizonyít-
ja, hogy az egyesület több 
társastáncosa is sorozatban 
szállítja a kimagasló ered-
ményeket. Természetesen, ők 

is a parkettára léptek, a több 
éves, sokszor évtizedes múlt 
látszik a lépéseken is, de ezen 
a szintem már más is elvárt, 
hogy az arcukkal, a testükkel 
és a kisugárzásukkal „adják 
el a produkciót”. Sikerült. A 
gála vége vastaps, ragyognak 
az arcok, és nem a kötelező 
sminktől.

Évzáró a Rózsahegyiben

52 kitűnő tanuló kapott 
oklevelet és ajándékot az 
ünnepségen. Az országos 
versenyeken az első 6 helyezést 
elért sportolókat, angolosokat 
gravírozott CD tartóval és 
oklevéllel jutalmazta az 
önkormányzat. Gyomaendrőd 
jó tanulója – jó sportolója 
díjat Szigetvári Denissza 2. 
osztályos tanuló vihette haza. 
Szerető József és Dudás Réka a 
körzet legjobb sportolói voltak 
korosztályukban. Ők kupát 
kaptak a Körzeti Diáksport 
Bizottság elnökétől. Szabó  
Antal –egykori endrődi diák, 
a kecskeméti Zrínyi Ilona 
Általános Iskola igazgatója 
ajándékát, egy-egy szép 
könyvet a 3-8. évfolyamok 

legjobb matematikusai 
kapták. A nagylaposi Birka 
csárda által kiírt rajzpályázatot 
Dinya Panna 3. osztályos 

tanuló nyerte. Díját, egy 
nyolcezer forintos utalványt 
Csákvári Katalin, az étterem 
üzemeltetője adta át.

Tisztelt Dógi János Úr!
Nyílt levél a gyomaendrődi CKÖ elnökének

Engedje meg, hogy né-
hány szóban reagáljak arra 
az Önnel készített  riportra, 
amely  Gyomaendrődi Hír-
mondó 2010. májusi számá-
ban jelent meg. Először is, a 
„cigánybűnözésről”. A kife-
jezés valóban szerencsétlen, 
azonban ezt nem a Jobbik 
alkotta meg. Egy krimina-
lisztikai fogalomról van szó, 
amely a közelmúltig szerepelt 
a Btk-ban, és tanították is a 
jogászoknak. Minden eset-
ben kihangsúlyozzuk, hogy 
ez nem általánosítás, és nem 
vonatkozik a becsületes roma 
emberekre, bár vezetőik ezt 
sok esetben nem hallják meg.
(...) Nem értek együtt azzal 
a véleményével sem, hogy 
a mi  politikánk állította 
szembe a cigány, és a nem 
cigány, szegény embereket. 
A rendszerváltás után mun-
kahelyek százezrei szűntek 

meg az országban, és ez  
leginkább az aluliskolázott, 
szakmával nem rendelkező 
réteget sújtotta- nagy több-
ségük roma származású volt. 
Az egymást követő kormá-
nyok ezt a problémát nem 
tudták hatékonyan kezelni, 
látszatmegoldásokat hoztak, 
aminek az „eredményét” most 
szinte az egész társadalom 
nyögi. Munka helyett segély, 
oktatás helyett szélsőségesen 
liberális oktatáspolitika, a 
„megélhetési bűnözés” fogal-
mának megalkotásával pedig 
törvényessé tették a kisebb 
értékű lopásokat. Ön szerint 
nem az  fordítja szembe az 
embereket, ha az egyik bün-
tetlenül ellophatja azt, amit a 
másik becsületesen, munkával 
megszerzett?(…)Itt tartunk 
most, itt tart a cigányság, és 
az egész magyar társadalom 
problémája. Nem gondolja, 

hogy egy alapos kivizsgálásra, 
és új orvosra lenne szükség? 
De ezzel egyidőben a beteg 
együttműködése is kell, mert 
ez sajnos nem mindig való-
sul meg! A segítséggel élni, 
és nem visszaélni kellene, 
mint ahogy az sok esetben 
történik. Meg kell szüntetni a 
diszkriminációt, de a pozitívat 
is, hiszen az is alkotmány-
ellenes... Meg kell valósíta-
nunk azt, hogy a jogok és 
kötelezettségek egyformán 
vonatkozzanak mindenkire, 
mert itt a „kettős mérce” kü-
lönösen jól tapasztalható. Ez 
fordítja szembe leginkább az 
embereket, és nem a Jobbik 
politikája. (…) Klimaj Zsolt, 
Jobbik Magyarországért 
Mozgalom

A levelet terjedelmi okok 
miatt rövidített formában kö-
zöljük – a szerkesztőség.

Ingyen tenisz az érdeklődőknek

A Gyomaendrődi Tenisz 
Klub NYÍLT NAPOKAT 
szervez mindazoknak, akik 
a teniszt szeretnék kipróbál-
ni. 2010. aug. 20-ig minden 
pénteken 12:00-tól 16:00-ig 

várják a jelentkezőket az 
Erzsébet-ligeti teniszpályán. 
Teniszütő és labdát helyben 
biztosítunk. A jelzett időpont-
ban a teniszpálya használata 
ingyenes. 

Ne hagyja ki a kínálko-
zó lehetőseget!

A gróf emigrált, az író ott hon maradt
Wass Albert igazsága

Tomanek Gábor és Mé-
száros Mihály, a  Békés 
Megyei Jókai Színház szín-
művészei,  „A gróf emigrált, 
az író otthon maradt„ cím-
mel mutatták be irodalmi 
estjüket a zsúfolásig megtelt 
Határ Győző Városi Könyv-
tárban.  Az életrajzi adato-
kat Wass Albert műveinek 

idézésével színesítették: ver-
sek, regény és levél részle-
tek, mesék, megzenésített 
versek. Az irodalmi estet a 
könyvtárlátogatók kérésére, 
és a Kis Bálint Napok csatla-
kozó rendezvényeként szer-
vezte meg a könyvtár.

eget!g
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Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

cégek leinformálását vállalom.

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

fax: 66/610-419

Varga István világbajnoki bronzérmes lett 
A judósok edzője az aranytól sem állt távol

Hosszú és kemény felké-
szülést követően az M1 60 
kg-os kategóriában versenyző 
Varga István az elődöntőig 
nem talált legyőzőre. A döntő-
be jutásért vívott mérkőzésen 
két szép akciót hajtott végre, 
ami közül az egyiket a bírók 
az ellenfél, az orosz Luzin 
Sergey oldalára tették fel 
az eredményjelző táblán és 
minden reklamáció és jelzés 
ellenére így is hagyták. A sze-
rencsés orosz még két intést 
kapott, hiszen passzív volt 
végig a mérkőzésen, de még 
ez is kevésnek bizonyult ah-
hoz, hogy a mérkőzés végén a 
gyomaendrődi edző-verseny-
zőt hirdessék ki győztesnek, 

így a későbbi világbajnok 
örülhetett. A bronzéremért 
vívott mérkőzésen már Var-
ga István nem hagyott esélyt 
román ellenfelének, hiszen 
három gyönyörű akció után 
idő előtt befejezte a mérkő-
zést. Így az eredményhirde-
téskor a Gyomaendrődi Judo 
Klub sportolója vehette át a 
bronzérmet. „Nem sikerült 
tökéletesen a napom, hiszen 
a felkészülés során és a ver-
senyen is mindent megtettem 
azért, hogy világbajnokként 
jöhessek haza. Az aranyér-
mest gyakorlatilag meg is 
vertem, mégsem sikerült. Ha 
kicsit több szerencsém van, 
akkor most aranyérmet ünne-

pelhetnék.” - mondta Varga 
István. A következő nagy cél 
az ősszel sorra kerülő Európa 
-bajnokság lehet, ennek azon-
ban hatalmas anyagi vonzata 
van. Amennyiben nem sikerül 
szponzorokat találni, könnyen 
előfordulhat, hogy a világbaj-
noki bronzérmes nem lehet 
ott a kontinensviadalon.

Mérlegen a gyomaendrődi női kézisek
Az utóbbi évtized második legjobb eredménye

A Gyomaendrődi NKSE 
felnőtt kézilabdázói a harma-
dik helyen végeztek a Megyei 
I. osztályú bajnokságban, az 
utánpótlás ezüstérmet szer-
zett, a serdülők a 6. helyen 
zártak. A Diákolimpián is 
remekül teljesítettek a spor-
tolók, Békés megyében má-
sodikak lettek, az országos 
elődöntőben a harmadik 
helyet sikerült megszerezni. 
Lakatos Tibor vezetőedzővel 
vontunk mérleget a szezonról.
- A felnőtt csapat bronzér-
mét hogyan értékeli? - A 
felnőttek 2000-es megalaku-
lásuk óta a második legjobb 
eredményt érték el, egyszer 
voltunk már 2. helyezettek. 
Hazai mérkőzéseinket egy 
kivételével sikerült meg-
nyernünk. Idegenben négy-
szer szenvedtünk vereséget. 
Mérlegünk 15 győzelem, 5 
vereség. - Csak pozitív él-
mények érték a szezonban? 
- Szép hazai szereplésünk a 
békéscsabai JALTE csapata 
elleni egyetlen vereség miatt 
nem makulátlan. Mégsem ez 
esett a legrosszabbul. A ta-
vaszi szezonban egy hétközi 
fordulóra Szarvasra utaztunk. 
Végig vezetve, de szoros mér-
kőzésen a 2. félidő 25. percé-
ben négy góllal elhúztunk. Öt 
perc lévén hátra már szinte 
zsebbe éreztük a két pontot. 
Ennek ellenére egy góllal 
kikaptunk. A mérkőzésen a 
Szarvas csak egyszer vezetett, 
ekkor. Az ilyen kellemetlen 
vereséget nagyon nehéz fel-
dolgozni, elfogadni. - Azért 
bravúrokat is elért a csapa-

ta. - Ha már két kellemetlen 
dologról számoltam be, akkor 
két örömtelit is elmondhatok. 
A hazai Békés elleni mér-
kőzésünk az egyik, amikor 
nem igazán szép, lehengerlő 
játékkal, de rendkívül fegyel-
mezetten, taktikusan játszva 
tartottuk itthon a két pontot, 
a végül második helyen vég-
zett ellenfelünkkel szemben. 
Ennél még izgalmasabb volt 
a Kondoros elleni idegenbeli 
rangadó ahová egy maroknyi 
- mintegy 20 fős - szurkolótá-
bor is elkísért bennünket. Az 
első félidőt siralmas játékkal, 
magunk sem tudjuk, hogy 
miként 20:14-re elvesztet-
tük. A szünetben próbáltunk 
egymásba lelket, hitet verni 
a lányokkal. Megbeszéltük, 
hogy egy már korábban bevált 
nyitott védekezésre váltunk, 
amelyből próbáljuk gyorsa-
ságunkat kihasználva az el-
lenfelet leindítani, lerohanni. 
Óriásit játszottak a lányok, 
így sikerült egy góllal győz-
nünk. Köszönet illeti a nem 
túl népes, de annál hangosabb, 

lelkes szurkolóinkat, akik ide-
genben is hazai környezetet 
teremtettek ez alkalommal. 
Nélkülük nehezebb lett volna. 
- A következő szezonban ho-
gyan alakul a csapat sorsa? 
- Nehéz megmondani a jövő 
szezon felnőtt csapatának tel-
jes névsorát. Sokan távoznak 
településünkről tanulmánya-
ik miatt. Az itt maradókkal 
és a felnövekvő fi atalokkal 
együtt úgy gondolom, ha nem 
is dobogós, de ahhoz közeli 
helyezés ismét elvárható a 
csapattól. Július 23-ig tart a 
nyári szünetünk. A kiseb-
bekkel Bükkszentkeresztre 
megyünk edzőtáborozni, a 
nagyobbakkal pedig a tavaly 
már jól bevált kenutúrával 
indul a felkészülés. Majd 
augusztus végétől immár a 
felújított sportcsarnokban 
várjuk szurkolóinkat, hogy 
a jövő szezonban is az ideihez 
hasonló mérkőzéseken buzdít-
sanak minket. Utánpótlásunk 
erősítése érdekében várunk 
minden sportot, kézilabdát 
szerető fi atalt sorainkba.

Moszkvába megy a kajakos

A május 21-23-i hétvégén 
Fadd-Dombori adott otthont 
a Paksi Atomerőmű maraton 
magyar bajnokságnak. Bár az 
eső nem esett, nem mondható, 
hogy az időjárás kegyeibe 
fogadta volna a maraton 
magyar bajnokság részvevőit. 
Az egyéni és a párosok 
küzdelmeit egyaránt szeles 
időben rendezték meg, ám ez 
egyáltalán nem fogta vissza 
a gyomaendrődi kajakosokat, 
akik minden eddiginél 
sikeresebben indították az 
idei nagy versenyeket. A 
négy magyar bajnok: Tótka 
Sándor és Gellai Tamás; 
Csatári Bence és Bótos 
Attila. Edzőik: Kovács Gábor 
és Kovácsné Kozma Diána. 
Május 14 - 16 között rendezték 
meg Szolnokon az Ifjúsági 
és felnőtt rangsorolót, ahol 
Kiss Csaba párosban 1000 
m-en első helyezést, 500 
méteren 2. helyezést ért el, 
ami óriási eredmény ekkora 
mezőnyben. Tótka Sándor 
a másik sikeres kajakos, 

aki serdülő kora ellenére az 
idősebbek között ezüstérmet 
szerzett. Kovács Gábort, a 
klub trénerét azóta több edző 
is hívta, hogy a közeljövőben 
szeretné versenyzőjét párosban 
indítani Sanyival, akinek 
minden esélye megvan rá, 
hogy kijusson az idén először 
megrendezésre kerülő Ifjúsági 
Olimpiára, Szingapúrba. 

A június utolsó hétvégéjén  
Szegeden megrendezett 
második ifi  Eb-válogató utáni 
szétlövések eredményeként 
K-2-ben, 1000 m-en a 
gyomaendrődi Tótka Sándor 

Homoki Márkkal (KSI) nyerte 
el a jogot a szereplésre, így részt 
vehetnek az Ifjúsági Eb-n, 
ami július 30-án kezdődik 
Moszkvában.

Tótka Sándor kiutazás ának 
költségeit fedezi a sportági 
szövetség. Edzőjének, Kovács 
Gábornak viszont magának 
kell fedeznie az utat. A klub kér 
minden jó szándékú embert, 
hogy segítse kettejük közös 
és sikeres szereplését azzal, 
hogy hozzájárul az utazási 
költségek előteremtéséhez.

Számlaszám: 
11733120- 20007621

MEGHÍVÓ 
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A  

XII. NEMZETKÖZI HALF Z  VERSENYRE 
Helye: Gyomaendr d, Bethlen Gábor Szakképz  Iskola Ipari ta-

gozata épületének udvarán (LIDL Áruház mögött).  
Ideje: 2010. augusztus 21. 

 
A rendez ség biztosítja a versenyz k részére a f zéshez szükséges halat (4 kg 
ponty), t zifát, asztalt, vízlel helyet. Minden versenyz  kötényt és sapkát kap aján-
dékba. 

 
Járulékos anyagokról (f szerek, stb.), kéziszerszámokról, vágódeszkáról, a tisztítás-
hoz és az el készítéshez szükséges edényekr l, bográcsról és bográcsállványról a 
versenyz k maguk gondoskodnak. Tálaláshoz kérjük, hozzanak megfelel  edénye-
ket! 

 
FONTOS TUDNIVALÓ: 

Nevezési határid : 2010. augusztus 02. 
Regisztráció: augusztus 21-én 7:45 – 8:45-ig 
Egy személy által max. három halétel készíthet  ugyanazon a helyen. 
A f zés folyamatát a vendégek, a zs ri és a közönség figyelemmel kísérheti. 

 
Nevezési díjak: 

1 halétel esetén, melyhez adunk kb. 4 kg pontyot: 5.000 Ft 
2 halétel esetén, melyhez adunk kb. 8 kg pontyot: 6.000 Ft 

1, 2 vagy 3 halétel hozott hallal: 3.000 Ft 
1 halétel, melyhez adunk kb. 4 kg pontyot + 1 vagy 2 halétel hozott hallal: 5.000,-Ft 

2 halétel, melyhez adunk kb. 8 kg pontyot + 1 halétel hozott hallal: 6,000,-Ft 
 

KATEGÓRIÁK: 
1. Dunai jelleg  halászlé 
2. Tiszai – Körösi jelleg  halászlé 
3. Egyéb halétel (halpörkölt, halpaprikás, stb.) 
 
Az 1. és 2. kategóriában kizárólag a rendez ség által biztosított ponty készíthet  el. 
Adalékanyagok korlátlanul felhasználhatók. 
A 3. kategóriában, amennyiben az alapanyag nem ponty, a halról is a versenyz nek 
kell gondoskodnia. 
 

További információk illetve Nevezési lap kérhet  a 
Tourinform Irodában. 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi 
mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását 

hirdeti meg helyben árverés útján az alábbi feltételek mellett :
 

Hrsz Művelési ág Terület ( ha ) AK érték Induló bérleti díj licit
02693/5 szántó 34,4666 485,69 25 kg/AK
075/24 szántó 0,6099 13,78 25 kg/AK
075/42 szántó 0,3320 7,5 25 kg/AK

 
Az árverés időpontja: 2010. augusztus 27-én de. 10.00 óra. 

Az árveréssel kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyon-
gazdálkodási osztályán lehet kérni ( 66/581-231 ).

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi
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Az árverés időpontja: 2010. augusztus 27-én de. 10.00 óra.

Az árveréssel kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyon-
gazdálkodási osztályán lehet kérni ( 66/581-231 ).
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Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben megha-

tározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, 
szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 októberében részt vehet a helyi 
önkormányzati választásokkal azonos napon tartott települési kisebbségi önkormányzati 
választáson.

A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a 2010. október 1. napjáig nagy-
korúvá váló magyar állampolgár szavazhat, aki a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez 
tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja, a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik és szerepel a ki-
sebbségi választói jegyzékben.

A kisebbségi választásokon tehát csak akkor szavazhat, és csak akkor lehet jelölt, ha 
– kérelmére – a jegyző felveszi a kisebbségi választói jegyzékbe! A kisebbségi választói 
jegyzékbe való felvételét 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti te-
lepülés jegyzőjétől az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, amelyet kitöltés után 
kinyomtatva és aláírva a polgármesteri hivatal épületében található gyűjtőládába dobhat 
be, vagy levél útján juttathat el a jegyzőhöz. A levélnek július 15-ig meg kell érkeznie 
a polgármesteri hivatalba!

Gyomaendrődön a következő címre kérjük feladni a nyomtatványt:
Polgármesteri Hivatal - Helyi Választási Iroda (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
A gyűjtőládát a fenti címen vagy a Hivatal Kirendeltségén (5500 Gyomaendrőd, Fő út 2.) 
találhatja meg. 

A kisebbségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem nyomtatvány elérhető a  
http://www.gyomaendrod.hu/text/doc/dokumentumok/2010/kisebbsegi_nevjegyzek_
kerelem_kitoltheto.pdf internet címen, ahonnan az letölthető, vagy a Polgármesteri 
Hivatalban személyesen igényelhető. További tudnivalókért forduljon bizalommal a Vá-
lasztási Iroda munkatársaihoz.

Helyi Választási Iroda

NYÁRI VÉRA DÁSOK IDŐPONTJAI
Gyomaendrőd, Katona József Művelődési Ház (Kossuth u. 9.):

2010. július  19-án    8.00 - 11.30 óra
2010. július  26-án    8.00 - 11.30 óra között.

Endrődi Közösségi Ház (Blaha u. 21.): 

2010. augusztus  30 -én  8- 10.30 óra között.

Személyi igazolványát és TAJ- kártyáját feltétlenül hozza magával!

A vöröskereszt minden régi és új véradót szeretettel vár!

Jöjjön el és segítsen!

MUNKA HELYI ELSŐSEGÉLY-
NYÚJTÁS OKTATÁS

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete júniustól akkreditált képzésben 
oktatja az elsősegélynyújtási ismereteket. 

A tanfolyamra (törvény által előírt elsősegélynyújtással megbízott munkatársak 
minimális létszámának biztosítására) vállalatok, cégek és az érdeklődő civilek 

jelentkezését várja a vöröskereszt.

További információk a képzéssel kapcsolatban a 66/450-634-es 
megyei vöröskereszt telefonszámán kaphatók.

FELHÍVÁS!
A Magyar Vöröskereszt Gyomaendrőd Területi Szervezete GYŰJTÉST hirdet az 

ÁRVÍZKÁROSULTAK megsegítésére.

Amire szükség van: 
-  fertőtlenítő- és tisztítószerek

- tisztálkodási szerek
- TARTÓS ÉLELMISZER

- szőnyeg, bútor és egyéb háztartási felszerelések.

Adományaikat és felajánlásaikat a Területi Szervezet irodájában 
(Gyomaendrőd, Fő út 3/1.) várjuk hétfőtől-csütörtökig 8-14 óráig, pénteken 8-12-ig, 

illetve a 70/933-8282-es telefonszámon történő egyeztetés alapján.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi bérlakás bérbeadására 

P Á L Y Á Z A T O T
ír ki:

Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/I. szám alatt lévő 2,5 szoba, konyha, előszo-
ba helyiségekből álló, 97 m2 alapterületű, komfort nélküli szociális bérlakásra. 
A lakás lakbére: 10.100,- Ft/hó,

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 23. napja, melyet a Polgármesteri 
Hivatal Humánpolitikai Osztályához kell benyújtani.

A bérlő „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló” többször módosí-
tott 12/2001 (IV. 27.) KT. rendelet 22/A. §-ban meghatározottak szerint lakbértámogatást 
igényelhet.

Amennyiben nincs szociális rászorultságú pályázó, akkor a szociális körülményei alapján 
rászorulónak nem tekinthető pályázók közül az részesül előnyben, akinek a jövedelmi vi-
szonya a mindenkori nyugdíjminimum 20 százalékánál magasabb (34.200,- Ft/hó), ha nincs 
ilyen pályázó sem, akkor az előnyt az élvezi, akinek a jövedelmi viszonya a mindenkori 
nyugdíjminimum 50 százalékánál magasabb (42.500,- Ft/hó).

A pályázat, pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatal Humánpolitikai Osztályán, ügyfélfogadási időben vehető át térítésmentesen.

A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának hatáskörébe 
tartozik.

Gyomaendrőd, 2010. június 01.
Várfi  András
Polgármester

Kerékpártúra 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kerékpártúrát hirdet a 

Central- European Tour- Gyomaendrőd Nagydíj kerékpáros körverseny 
előfutamaként, ráhangolódásként a július 22-én 14 órakor kezdődő 

profi  kerékpárosok futama előtt.

Útvonal: Gyomaendrőd- Körösladány útszakaszon, 5 km-es távon
Össztáv: 10 km

Időpont: 2010. július 22.    9,00 órától

Gyülekező: július 22-én 8, 45-től a Sportcsarnok előtt, érkezés ugyanide

Feltétlenül hozz magaddal láthatósági mellényt! 

RA JZPÁLYÁZAT
Betépve? Részegen? Kösz nem! Címmel 

A biztonságos közlekedés mellett

Gyomaendrőd Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdet, ahol a korhatár 0 és 120 
év közötti. Pályázhatsz bármilyen technikával készült alkotással, akár több darabbal 

is a fenti témához kapcsolódóan.
A beérkezett munkákat kiállítjuk a 2010. szeptemberében tervezett Diszkóbalesetet 

szimuláló előadás kapcsán, majd azt követően is megtekinthetőek lesznek a 
Polgármesteri Hivatal épületében.
A legjobban sikerülteket díjazzuk!

Leadási határidő: 2010. augusztus 2. 12,00 óra
Leadás helye: A Polgármesteri Hivatal Titkárságán: Tóth Katalin ifjúsági referensnél

További információ: a 06-66-581-232-es telefonszámon és a
 tothkatalin@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen kérhető.

MEGHÍVÓ
A nagylaposi emlékmű állításának első évfordulóján

2010. július 31-én – szombaton 9 órától
BARÁTI TALÁLKOZÓT szervezünk,

amelyre ezúton is szeretettel hívjuk és várjuk a tanyai iskolák volt tanítóit, 
öregdiákjait, minden nagylaposi és varjasi lakost.

Elérhetőségeink: Gubucz Béláné Földvári Erzsébet: 66/610-682, 20/992-21-99
Lovászné Habzda Irén: 66/284-949, 30/589-87-43; Szunyog Antalné Kulik Marika

Levélben: 5500 Gyomaendrőd, Hunyadi u. 25.
Személyesen: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00óráig, a Fő út 5. sz. alatt

Fülöpné Takács Ágnes: 30/547-69-37, illetve agnes.takacs55@gmail.com
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- 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. 

Tel.: 70/230-1883

é í d é ű bb é ű

KREATÍV KUCKÓ

Color Shop 

papír és írószer bolt

5500 Gyomaendrőd, Petőfi  u. 4.
Tel.: 66/284-552;  30/228-9344

Papír, írószer, nyomtatványok, játékok, ajándéktárgyak.

TANSZERVÁSÁRTANSZERVÁSÁR
Beiskolázási és vásárlási utalványokat elfogadunk.

Szolgáltatásaink
- Egyedi naptár és pólók készítése fotóról
- Fénymásolás, iratfűzés
- Bélyegzőkészítés
- Filmkidolgozás

                                                                                   

 

Mobiltelefonok már el fizetéssel 690.-Ft-tól 

Kártyás csomaggal: 6.990.-Ft-tól 

Korlátlan mobilinternet csomagok el fizetéssel már 1.990.-Ft-tól* 

 

Gyomaendr d, F  út 214.  

Tel:06-66-282-822; 06-30-349-1325 
 

Nyitva  

Hétf  – péntek: 09 – 1730 

Szombat: 09 – 12 

NYÁRI TÜZIFA AKCIÓ! 
TÖLGY, BÜKK 

RÖNK: 1850Ft/q 

HASÍTOTT RÖNK: 1950Ft/q 

KUGLI: 1950Ft/q 

DARABOLT: 2100Ft/q 

AKÁCFA 

RÖNK: 2100Ft/q 

HASÍTOTT RÖNK: 2200Ft/q 

KUGLI: 2200Ft/q 

DARABOLT: 2400Ft/q

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL ÉS PONTOS SÚLYMÉRÉSSEL ÁLLUNK KEDVES 

VÁSÁRLÓINK RENDELKEZÉSÉRE. 

FENY , AKÁCFA, TÖLGY, BÜKK 

ILLETVE GYERTYÁN F RÉSZÁRU! 

PALLÓK, DESZKÁK, LÉCEK, GERENDÁK, OSZLOPOK, 
SZ L KARÓK NAGY VÁLASZTÉKA! 

EGYÉNI MÉRETRE VÁGÁS, TELJES KERESZTMETSZETI 
MEGMUNKÁLÁS, GYALULÁS, MARÁS, BÉRVÁGÁS. 

ÉRDEKLÖDNI: 

TURUL-FA 

Cím: 5500 Gyomaendr d, Ipartelepi út 1. 
(A régi Tüzép, ill. a volt FATESCO területén) 
Tel.: 06 66 386 251 
Mobil.:  +36 30 481 77 61 
 +36 30 670 90 90 

NYITVATARTÁS: 
H-P.:8-17  SZ.:8-12  V.:Zárva 
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PROGRA MAJÁNLÓ

Június 27 - Július 02. Katona József Művelődési Központ
SZAKE Diákszínjátszó Tábor 

Július 11. 7.00 órától Endrődi városrész vásártér
Országos állat-és kirakodóvásár

Július 16-17-18. Bowling Treff Söröző és Étterem udvara
PartneRock Fesztivál

Július 19. 8.00 - 12.00 óra között Katona József Művelődési Központ
Véradás

Július 22. 9.00 órától kerékpártúra Gyomaendrőd – Körösladány útszaka-
szon (össztáv 10 km) Kerékpártúra a kerékpáros körverseny előfutamaként

Gyülekező 8.45-kor a Varga Lajos Sportcsarnok előtt, érkezés ugyanide. 

Július 22. 14.00 órától Gyomai városrész kijelölt utcáin
Central European Tour – Gyomaendrőd GP kerékpáros körverseny 

Július 26. 8.00 - 12.00 óra között Katona József Művelődési Központ
Véradás

Augusztus 07. Besenyszegi játszótér
Besenyszegi Gyermeknap

Augusztus 14. 14.00 órától Gyomai Táj-és Alkotóház (Zrínyi u. 2.)
Hagyományos lakodalom a Körösök mentén

Augusztus 21. Bethlen Gábor Szakképző Iskola Ipari Tagozat udvara (LIDL 
áruház mögött)

XII. Nemzetközi Halfőző Verseny

* * * * *

GYULAI VÁRSZÍNHÁZ 47. évad programjai 2010. július 2. – augusztus 12.


