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Három napos ünnepség-
sorozattal ünnepelték a szer-
vezők az Endrődi Népház 80 
éves történelmét. Az esemény 

egyben kitűnő alkalom volt 
arra is, hogy megemlékez-
zenek Csernus Mihályra, 
Endrőd egykori apátplébá-

nosára, országgyűlési kép-
viselőre.

Folytatás a 2. oldalon

Rehabilitálták Csernus Mihályt

Akcióba lendült a Körös Mentőcsoport
A Hármas-Körösből kellett menteni

Tavaly döntött arról a Bé-
kés Megyei Önkormány-
zat, hogy létrehozza a Körös 
Mentőcsoportot(KMCS). A 
szervezet Békéscsabán mu-
tatkozott be a nagyközönség-
nek, első gyakorlatát pedig 
Gyomaendrődön szervezte 
meg  április végén.

Folytatás a 3. oldalon

Idén 212 település jelentke-
zett a Magyar Szabadidősport 
Szövetség (MSZSZ) által szer-
vezett McDonald’s Kihívás 
Napja elnevezésű sportese-

ményre. Gyomaendrődön 
már kora reggel elkezdődtek 
a város lakóit megmozgató 
programok. 2010-ben a labda-
rúgás került a középpontba, 

ezért nem volt meglepetés, 
hogy a Békéscsaba 1912 Előre 
SE vezetőedzőjét, Pásztor Jó-
zsefet kérték fel a szervezők 
díszvendégnek.

Megmozdult a város
Pásztor József fél óráig osztogatta az aláírásokat

A Szarvasi Rendőr-
kapitányság Gyomaendrődi 
Rendőrőrse 2010. május 03-
án hozzátartozói bejelentés 
alapján közigazgatási hatósági 

eljárást indított egy 34 éves 
gyomaendrődi nő eltűnése 
miatt. A nő feldarabolt 
holttestét később egy tanyán 
találták meg.

Megdöbbentő gyilkosság a városban

A Hídknap Faipari Kft. 
Gyomaendrőd, Lévai út 21.

Tel: 66/386-694, 06-30/9531-355

Vállaljuk egyedi bútorok, nyílászárók 
és egyéb faipari termékek gyártását, 

bérbe adjuk 160 fm 50 cm magas fém zsalutáblát.
 

Eladásra kínáljuk: 
- Bontott tetőablakokat 

- Bontott ajtókat 
- Bontott ablakokat üveggel, üveg nélkül 

- Új ablakokat
- Vendéglátó helyre alkalmas pultot

- Rétegelt lemezeket
- Furnéros lapokat

- Beton tetőcserepet

A tavaszi metszésből származó kévébe kötött gallyat 
térítésmentesen befogadjuk.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 6. oldalon
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1930. május 9-én nyitotta 
meg kapuit az Endrődi Nép-
ház. Csernus Mihály 1923 és 
1945 között Endrőd apátplébá-
nosa volt, ő vetette fel, hogy a 
falunak művelődési házra van 
szüksége. A tulajdonos erre 
a célra felajánlotta a telket, 
az egyház pedig felépítette 
rá a község első emeletes 
épületét. Az apátplébános 
jó minőségű építőanyagokat 
felhasználva, kiváló meste-
rekkel dolgoztatott. Az épület 
homlokzatára felkerült a ka-
tolikusok jelképe, a kereszt 
is. Ez volt a kiindulópontja, 
annak a három napos ese-
ménynek, ahol az Endrődi 
Népház 80. évfordulóját ün-
nepelték, nem utolsósorban 
az alapító Csernus Mihályra 
emlékeztek. Ungvölgyi János, 
a Templárius Alapítvány által 
működtetett Közösségi Ház 
vezetője volt a segítségünkre 
abban, hogy összefoglaljuk 
a történéseket.
- 2-3 évvel ezelőtt sikerült 
felhívni először a fi gyelmet az 
épület 80 éves évfordulójára, 
először a város képviselő-tes-
tületének, majd ezt követően 
az Endrődiek Baráti Körének, 
az Endrődi Egyházközségnek, 
és számos civilszervezetnek, 
hogy közösen készüljünk erre 
a szép eseményre. Kérésünk 
meghallgatásra talált és ez 
alatt az idő alatt igen sok min-
den történt, de a legfontosabb: 
eredeti állapotában megújult 

az Endrődi Népház. Az egé-
szet egy szép cselekedettel 
kezdtük: május 5-én, szerdán 
egy autós zarándoklattal el-
mentünk Csanádapácára és 
a Templomos Lovagrend 
nevében megkoszorúztuk 
Csernus Mihály sírját. 
- Kik álltak az ügy mellé?
- A háromnapos ünnepség-
sorozatot fővédnöke Dr. 
Kiss-Rigó László Szeged-
Csanádi megyéspüspök volt, 
aki nagyra értékelte, hogy 
a Templomos Lovagrend a 
Papok Éve alkalmából egy 
olyan személyről emlékezik 
meg, aki tetteivel nagyban 
hozzájárult a hit terjesztésé-
hez. Sajnos egyéb elfoglalt-
sága miatt nem tudott részt 
venni a programjainkon. 
A ünnepségsorozatot Várfi  
András polgármester, védnök 
nyitotta meg. Majd kérésemre 
Bella Rózsa Pilinszky-díjas 
tanár, grafi kusművész ki-
állítása nyílt meg. Innen 
Kiszely Zoltán és Merényi 
Nikolette csodálatos zenés és 
irodalmi előadására ment át 
a több mint száz résztvevő 
az Endrődi könyvtárba, ahol 
felejthetetlen perceket szer-
zett a helyi közönségnek a 
művészházaspár.
- Ez volt az első nap, hogyan 
folytatódott május 8-án a 
program?
- Szombaton egyebek mel-
lett egy közéleti fórumot tar-
tottunk, amit a Templomos 

Lovagrend civil szervezete a 
Templárius Alapítvány hívott 
életre. Az eseményen átadták 
az alapítvány által létrehozott 
Csernus Mihály Emlékérmet, 
amit Prof. Dr. Papp Lajos szív-

sebész, Prof. Dr. Bakos Miklós 
vegyészmérnök, Várfi  András 
Gyomaendrőd polgármestere 
és Zelenák Zoltán mecénás 
kapott meg. A közéleti fórum 
a hit, a vallásosság kérdés-
körét vetette fel. Az előadók 
között volt Vaszkó Irén is, a 
nyugdíjas tanárnő 1956 után 
elvesztette munkahelyét, so-
rozatosan érték támadások, 
fi noman fogalmazva sem volt 
az elmúlt rendszer kegyeltje, 
de mint mondta, hitét soha 
nem veszítette el. 
- A zárónap mit tartogatott 
az érdeklődőknek?
- Vasárnap a délelőtti szent-
misén emlékeztünk az ala-
pítóra és az építtetőkre és 

Népház létrehozóira. Iványi 
László tb. kanonok ünnepi 
szentbeszédében részletesen 
beszámolt Csernus Mihály 
szerepéről, munkásságáról. 
A szentmisén többek között 

részt vett Csernus István és 
felesége, s több rokona az apát 
úrnak. Meg kell említeni Ko-
vács Antalné Takács Eszter 
nénit, aki annak a Takács Im-
rének a lánya, aki tervezte és 
építette a Népházat. A misét 
követően meghívtunk minden 
önkormányzati képviselőt és 
segítőt, támogatót, ahol a 80 
évvel ezelőtthöz hasonlóan 
marhapörkölttel kedvesked-
tünk a megjelenteknek. A 
délutáni ünnepség keretében 
lett megszentelve Csernus Mi-
hály emléktáblája a Népház 
fő falán. A rokon, Csernus 
István mondta ki először, 
hogy Csernus Mihályt végre 
rehabilitálták Endrődön.  A 

méltatások után a Templomos 
Lovagrend koszorút helyezett 
el Kövér József szobrászmű-
vész alkotásánál. Ezek után 
egy szakrális kiállítás volt, 
melyet Iványi László plébános 
nyitott meg, majd Dr. Szonda 
István előadással emlékezett 
meg a ház múltjáról, szere-
péről.  A programot Giricz 
László színes, vetített előadá-
sa követte, amire már egy éve 
folyamatosan készült. Este 
Díszelőadás keretében „Az 
operett és musical gyöngysze-
mei” címmel egy színvonalas 
kulturális programra került 
sor, ahol a főszereplő Osz-
vald Marika volt, de fellépett 
még Kiszely Zoli és Merényi 
Niki (szívünknek és város-
unknak oly kedves házaspár), 
továbbá tehetséges énekesek, 
a Botafogó táncegyüttes tagjai 
és nem utolsósorban a Színfolt 
Majorette Csoport tagjai, az 
est rendezője Hídvégi Miklós 
volt.  Méltó befejezése volt 
ez az ünnepségsorozatnak. 
Azt gondolom, hogy végre 
Csernus Mihályról, a Népház 
alapítójáról, számos iskola lét-
rehozójáról, járdák és köves 
utak megépítőiről, sok más 
dolog megteremtőjéről büsz-
kén beszélhetünk Endrődön. 
Végre előre tekinthetünk, és 
lezárhatjuk a múltat. Ez egy 
közös ünnep, összefogás és 
megemlékezés volt, ami egy 
nagy, közös munka eredmé-
nyének tekinthető. 

Köszönetünket fejezzük 
ki a program anyagi támo-
gatásáért: Gyomaendrőd Vá-
ros Önkormányzatának, az 
Idegenforgalmi alap, a Civil 
alap támogatásainak, Vodova 
Jánosnak, a Skylotec Hungary 
Kft ügyvezetőjének, Németh 
Dezsőnek a Németh Kft. ügy-
vezetőjének, Dinya László-
nak, a Corvo-Bianco Schuh 
Bt. ügyvezetőjének, Tari Sán-
dor és felesége húsboltjának, 
a Gondozási Központnak, a 
Jucca virágboltnak, a Hárs 
Hotelnek, a Tímár Panzió tu-
lajdonosainak és dolgozóinak. 
Köszönetünket tolmácsoljuk a 
Rózsahegyi Általános Iskola 
vezetőinek és pedagógusa-
inak, az Endrődiek Baráti 
Köre Egyesület vezetőinek 
és a nagyszámban megjelent 
tagjainak, Bella Rózsa gra-
fi kusművésznek és családjá-
nak, a ClubNetCet Egyesület 
tagjainak és még sokan má-
soknak. Külön megköszönöm 
Lovász Kálmáné munkáját, 
aki Csernus Mihályról több 
heti kutató munka alapján 
nagyon sok és hasznos írá-
sosos anyagot gyűjtött össze 
számunkra.  Köszönöm mun-
katársaimnak és azoknak az 
önzetlen segítőknek, akiket 
név nélkül említek, hogy a 
megemlékezés és ünnepség 
sorozat sikeres és zökkenő-
mentes legyen. 

Rehabilitálták Csernus Mihályt

Szabadidejében szín-
házba és moziba jár, sze-
reti Márai Sándor és Dsida 
Jenő műveit és egy amerikai 
fi lm hatására választotta a 
közgazdász pályát - tudhat-
tuk meg Domokos Lászlóról, 
Békés Megye Képviselő-
testületének elnökéről. A 
Békés Megyei Tudásház 
és Könyvtár Közéleti mo-
zaik elnevezésű estjén, Elek 
Tibor irodalomtörténész 
beszélgetett közéletről, 
irodalomról, tudományról 
Gyomaendrőd országgyűlési 
képviselőjével.

„Az olvasmányélmények 
inspirálnak, erőt adnak ah-
hoz, hogy emberek tudjunk 
maradni.”- fejtette ki az iro-
dalomhoz való viszonyáról 
Domokos László a Békés Me-
gyei Tudásház és Könyvtár 
Közéleti mozaik elnevezésű 
rendezvényén. Egy irodalmi 
műből - legyen az vers vagy 
regény - szerzett impressziók-
ból, élményekből, benyomá-
sokból építkezik, formálódik 
az ember. „Márai Sándor A 
gyertyák csonkig égnek című 
regényében számomra az em-
beri viszonyok a legérdeke-
sebbek: a megbízhatóság, a 
becsületesség, a megcsalat-
tatás, az erőegyensúly a két 
szereplő között.” - ezért is 
választotta az est egyik irodal-
mi csemegéjének Márai regé-
nyét a megyei önkormányzat 

elnöke. A közönség Fehér 
Tímea előadásában hallgat-
hatott meg egy részletet az 
egyik legépszerűbb magyar 
irodalmi alkotásból. Érték-
rendek különbözősége, alázat, 
szerénység és a varázslatos 
gyermekkor pár mondatba 
sűrítve. S máris adódott a 
kérdés: milyen volt Domo-
kos László gyermekkora, 
hogyan indult el a pályán. 
„Újkígyósról származom, 
s bár később Békéscsabára 
költöztünk, gyermekkorom 
minden nyarát ott töltöttem.” 
- a nagycsalád, a nagyszülők, 
felmenők öröksége, a hagyo-
mányok őrzése mindig fontos 
szerepet töltött be az életében. 
A középiskolát már Békéscsa-
bán, a Rózsa Ferenc Gimnázi-
umban végezte. S hogy miért 
választotta a közgazdasági 
pályát? Kíváncsi volt a fagyi 
költségösszetételére. „A Gaz-
dag ember, szegény ember 
című amerikai fi lm egyik je-

lenete rádöbbentett arra, hogy 
a közgazdaságtudomány nem 
csupán 1X1- ből áll, hanem 
művészet, amelyben alkotni 
lehet.” Alkotni, teremteni az 
értékek, a kultúra, a közjó 
érdekében. A kulturális ér-
tékek ápolása azonban nem 
csupán hivatásának egyik 
mozgatórugója, szabadidejé-
ben is előszeretettel hódol a 
fi lm- és színházművészetnek.
Természetesen hivatásából 
adódóan a közélet is előtérbe 
került a beszélgetés során. 
Elek Tibor kérdésre, misze-
rint többféle hír röppent fel 
egy felkérésről a gazdasági 
minisztérium államtitkári 
pozíciójára vonatkozóan, 
elmondta: valóban kapott 
felkérést körülbelül másfél 
hónapja erre a pozícióra, 
ám mégis úgy döntött, nem 
vállalja el, mert úgy érzi, így 
tudja legjobban szolgálni sa-
ját közösségét, s elősegíteni 
a térség fellendítését.

A politikus mögött  rejtőző ember
Közéleti mozaik Domokos Lászlóval

Megkérdeztük a K&H-t
Kissné Varga Teréz, a K&H banki tanácsadója válaszol

Van egy vállalkozásunk, de 
lakossági számlára is szük-
ségünk van, gyermekeimnek 
bankszámlát akarunk nyit-
ni, akik hitelt is szeretnének 
felvenni, mi szülők pedig a 
megtakarításainkat szeret-
nénk elhelyezni -  mindez le-
hetséges, úgy, hogy ráadásul 
még spóroljunk is?

Többféle számlavezetési le-
hetőség közül választhatnak 
ügyfeleink vállalkozásuk, szá-
mára, akár már 390.- forintos 
havi díjért. Lakossági szám-
lacsomagjaink között olyan is 
található, melynek havidíját 
visszatérítjük, amennyiben 
legfeljebb 3 részletben 150 
ezer forint jóváírás érkezik 
átutalással a számlájára 
(munkabér(ek), családi pótlék, 
nyugdíj, albérleti díjj).
Akár 40 éves korig, minden 
diák számára van kedvezmé-
nyes díjú számlája a K&H 
Banknak a Trambulin termék 
családon belül. 0-18 éves korig 
díjmentesen, 18 éves kortól 
50 forintért vezetünk számlát 
havonta hallgatói jogviszony-
nyal rendelkezőknek.
Lehetőség van hitelfelvé-
telre magánszemélyként és 
vállalkozás számára egy-
aránt. Lakossági ügyfeleink 
forint és euró alapú valamint 
ingatlanfedezetűes és fedezet 

nélküli hiteleket is igényel-
hetnek. A vállalkozói hitelek 
és garanciák közül tanács-
adóink segítenek a leginkább 
megfelelő konstrukció kivá-
lasztásában.
Ügyfeleink megtakarításai 
számára a K&H törzsven-
dég betét kiemelt kamatozá-
sú forint lekötést kínál rövid 
távra, meglévő és új pénzre 
egyaránt, fi x kamatozással, 
tehát a futamidő alatt a kamat 
nem változik.
Hosszabb távra kínálunk be-
téteket, befektetési alapokat, 
magtakarítási életbiztosítá-
sokat, akár tartós befekte-
tési számlán keresztül, így 
megfelezhető vagy teljesen 
kamatadó mentessé tehető  a 
megtakarítási hozam.
A fentieken túl nálunk még 
lakásbiztosítás, vállalkozói 
vagyonbiztosítás, gépjár-
műveire kötelező felelős-
ségbiztosítás és CASCO is 
köthető. Külföldi utazások-
hoz utasbiztosítást kínálunk. 
Valamennyi biztosításunkat 
kedvezménnyel vehetik igény-
be, akik bankszámlájukat a 
K&H-nál vezetik.

Nem szeretek ügyintézéseim 
során sokat várakozni, mit 
ajánlanak, hogy ezt elke-
rüljem?

A K&H Bank gyomaendrődi 
fi ókjában ügyfeleinknek lehe-
tősége van személyesen vagy 
telefonon előre egyeztetett 
időpontban intézni bank-
ügyeit. Ha pedig otthonából 
szeretné látni bankszámláját, 
intézni bankügyeit (átutalni, 
sárga csekket befi zetni, szám-
lakivonatát-, betétlekötéseit 
ellenőrizni vagy mobiltele-
fonját feltölteni) akkor a K&H 
e-bankot ajánljuk. Kényelme-
sen, gyorsan és nem utolsó 
sorban olcsóbban juthatnak 
ügyfeleink szolgáltatásaink-
hoz. A részletekkel és sze-
mélyre szabott tanácsokkal 
várjuk ügyfeleinket a K&H 
Bank gyomaendrődi fi ókjá-
ban.
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Új cég irányítja a hulladékgyűjtőt
13 igen és 2 tartózkodás 
mellett fogadta el a 
képviselő-testület annak 
a cégnek létrehozását, 
amelyik június 1-től veszi át 
a korábbi hulladékkezelőtől 
(Remondis Kft.) a helyi 
szeméttelepet – döntöttek  
a képviselők rendkívüli 
ülésén. Korábban már 
döntés született arról, 
hogy a Regionális 
Hulladéklerakó Telep 
üzemeltetésére gazdasági 
társaságot hoz létre a 9 
tulajdonos önkormányzat 

(Gyomaendrőd, Szarvas, 
Csabacsűd, Csárdaszállás, 
Kardos, Kétsoprony, 
Kondoros, Örménykút, 
Hunya). A most megalakult 
Regionális Hulladékkezelő 
Kft. vezetésére a csongrádi 
Berkes Zsuzsannát kérték 
fel. A szakember a testületi 
ülésen elmondta, hogy 
még most vizsgálja a 
lehetőségeket, a fejlesztést 
e l k e r ü l h e t e t l e n n e k 
tartja. Úgy gondolja, 
hogy a szemétlerakókkal 
kapcsolatos beruházások 

hozhatnak később profi tot, 
az ehhez kapcsolódó 
fejlesztések pedig a 
foglalkoztatás növelését 
segíthetik. A képviselők 9 
igen, 1 nem és 5 tartózkodás 
mellett áldásukat adták 
egy budapesti székhelyű 
közhasznú alapítvány 
kérésére is. Ezek szerint 
ősztől – határozatlan ideig 
– helyet biztosítanak annak 
a programnak, ami az 
oktatásból kimaradt roma 
fi atalok felzárkóztatását 
segíti elő.

Megállt az élet
Kell egy kis áramszünet?

Gyomaendrődön május 
11-én több száz ember ma-
radt áram nélkül, mivel  az 
E.ON munkatársai korszerű-
sítési munkálatokat hajtottak 
végre a hálózaton. Komolyan 
el lehetett gondolkodni azon, 
hogy a mai kor embere vajon 
mihez is kezdene áram nélkül. 
A háztartási berendezések, a 
műszaki cikkek, az internetes 
elérhetőség és megannyi ma 

már nélkülözhetetlennek tar-
tott szerkezet kapcsolt „off” 
állásba a keddi – egyébként 
előre bejelentett - áramszünet 
miatt. A szolgáltatás kiesése 
nem érte váratlanul a lakos-
ságot, a rögtönzött felmérése 
szerint sokan értesültek róla 
(a statisztika 8 fő bevonásá-
val készült és nem tekinthető 
reprezentatívnak). Az áram-
szünet „nem kímélte” a te-

lepülésen élőket, a családok 
mellett  egyes vállalkozások, 
sőt az önkormányzat épüle-
te is villany nélkül maradt 
egy időre.  A legnagyobb 
problémát az egyik élelmi-
szerboltban tapasztaltuk, egy 
hölgy a tejautomatát szerette 
volna használni, de meg kel-
lett elégednie az ital dobozos 
változatával. 

Akcióba lendült a Körös Mentőcsoport
A Hármas-Körösből kellett menteni

A Körös Mentőcsoport 
társadalmi és karitatív szer-
vezetek, valamint a hivatásos 
katasztrófavédelmi egysé-
gek szakembereit tömöríti. 
Gyomaendrődön kétnapos 
„összetartásra” gyülekezett 
az 58 tagú csapat. Először 
rendeztek közös gyakorlati 
képzést a KMCS-nek, tudtuk 
meg Nagy-Pál Miklóstól, aki 
búvárként erősíti a csoportot. 
A szakember eleinte még ke-
vés szerepet kapott, hiszen az 
egyik helyi mezőgazdasági 
telepen megrendezett mentés 
során a szárazföldi- és légi 
felderítés, illetve a tűzoltás 
kapott hangsúlyos szerepet, 
később a vízi mentésnél azon-
ban már  az egyik főszerep-
lővé lépett elő, hiszen őt és 
társát kellett kimenteni a 
Hármas-Körösből a kollégák-
nak. A gyakorlat során vízbe 
esett embereket szimuláltak, 
akiket előbb mentőcsónakkal 
a partra segítenek, ahol az 
egészségügyi dolgozók vár-
ták a „súlyos sérülteket”. A 
májusi ítéletidőben élesben 

is ki kellett próbálniuk ma-
gukat a szakembereknek, a 
Körös Mentőcsoport is se-
gítséget nyújtott a kataszt-
rófahelyzetben lévő borsodi 
településeken. Tekintettel a 
kialakult helyzetre a Békés 
Megyei Védelmi Bizottság 
a Békés Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság útján 
felajánlotta segítségét. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Védelmi Bizottság élve a se-

gítségnyújtás lehetőségével a 
Körös Mentőcsoport alkal-
mazását kérte a veszélyez-
tetett borsodi településeken. 
Az árvízvédelmi feladatok 
ellátásának segítése érdeké-
ben a Körös Mentőcsoport 
2010. május 17-én 35 fővel - az 
árvízi védekezésre kiképzett 
egységeivel -  a védekezés-
hez szükséges anyagokkal és 
eszközökkel útnak indult az 
érintett településekre.

Megdöbbentő gyilkosság a városban
Még a nyomozókat is sokkolta  a látvány

A bejelentés adatai alapján 
az eltűnt nő 2010. április 
30-án az esti órákban a 6 
éves lány gyermekét elvitte 
B. Zoltán 40 éves, szintén 
gyomaendrődi lakos volt 
férjéhez láthatásra, majd 
ezt követően nem érkezett 
haza. Albert István, a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
sajtóreferense hozzátette: a 
közigazgatási hatósági eljárás 
során még a bejelentést követő 
napon az eltűnés körülményei 
alapján gyanú merült fel, 
hogy az eltűnt asszony 
bűncselekmény áldozatává 
vált, és a sérelmére az élet 
elleni bűncselekményt a volt 
férje követhette el. Az élet 
elleni bűncselekmény gyanúját 
erősítette, hogy 2006-ban 
emberölés bűntett kísérlete 
miatt már folyt nyomozás 
a férfi  ellen. (Akkor még 
házasságban éltek a hölggyel, 
aki előadta, hogy három héttel 
a feljelentés előtt a férje 
sokkolóval bántalmazta, a 
fürdőkádba dobta és egy 
áram alatti hosszabbítót 
dobott utána a vízbe.) A 
nyomozás adatai, illetve a 
szakértői vélemények a férfi  
következetes tagadásával 
szemben nem voltak 
elegendőek a vádemeléshez, 
ezért az ügyész bizonyítékok 
hiányában megszüntette az 
emberölés kísérlete miatti 
nyomozást és azt áttette a 
sokkolóval elkövetett könnyű 
testi sértés miatt a bíróságra 
- mondta Albert István.
A rendőrség a mostani eltűnési 
ügyben a volt férj családi 
házában helyszíni szemlét 
tartott, akit egyben műszeres 
hazugságvizsgálatnak is 
alávetett. A poligráfos 
vizsgálat eredménye 
megerősítette azt, hogy 
az eltűnt nő valószínűleg 

bűncselekmény áldozata 
lett. A helyszíni szemle során 
több vérgyanús szennyezett 
eszközt - balta, szénahúzó 
horog - foglalt le a rendőrség, 
valamint 1272 db 0.22 kaliberű 
kispuska lőszert is. A férfi  a 
volt felesége eltűnéséről úgy 
nyilatkozott, hogy ahhoz neki 
semmi köze sincs. A lefoglalt 
lőszerek miatt büntetőeljárást 
indult ellene, és egyben az 
őrizetbe vételére került sor 
- közölte Albert István. 
A nyomozóhatóság az 
őrizetbe vételt követően soron 
kívül intézkedett a lefoglalt 
bűnjelek vizsgálatára, és 
megállapítást nyert, hogy a 
szénahúzó horgon emberi vér 
található, melyet a nyomozók 
a gyanúsított elé tártak, aki a 
bizonyíték hatására elismerte, 
hogy a volt feleségét ellökte, 
aki a fejét beverte, és így 
elhalálozott, majd a holttestét 
a lakóhelyéhez közel lévő 
Hármas-Körös folyó vízébe 
dobta. Vallomása alapján a 
büntetőeljárás halált okozó 
testi sértés megalapozott 
gyanúja miatt folytatódott 
tovább, egyben a Békéscsabai 
Városi Bíróság elrendelte a 
férfi  előzetes letartóztatását. 
A gyanúsított vallomása 
ellentmondásos, életszerűtlen 
volt, ezért további nyomozati 
cselekményeket hajtottak végre 
a nyomozók. Nagy erőkkel 3 
napon keresztül - búvárok, 
halőrök, tűzoltók bevonásával 
- mederkutatást végeztek a 
Hármas-Körös folyóban, 
de a holttest nem került elő. 
Párhuzamosan a számításba 
vehető területeken is folyt a 
kutatás, ennek keretében 
szemlét megtartására került 
sor az elkövető tanyáján, ahol 
elrejtve megtalálták a sértett 
öltözetét, személyes iratait. 
A közreműködést elutasító, 

ellentmondásosan, csak 
az újabb bizonyítékok elé 
tárása hatására nyilatkozó 
gyanúsított ezt követően 
úgy nyilatkozott, hogy a 
feleségét bántalmazta a 
korábban ismertetett módon 
a családi háznál, majd a 
holttestét a tanyájára vitte, 
ahol levetkőztette, és a 
holttestet elrejtette, viszont 
annak a megtalálási helyére 
vonatkozóan nem volt hajlandó 
nyilatkozni. Ezt követően a 
nyomozók nagy erőkkel, 
tetemkereső kutyák, valamint 
repülőgép bevonásával is 
terepkutatást hajtottak végre, 
melynek eredményeképpen 
a tegnapi napon a rendőrség 
megtalálta a sértett feldarabolt 
holttestét. A holttesten lévő 
külsérelmi nyomok alapján a 
büntetőeljárást már emberölés 
bűntett megalapozott gyanúja 
miatt folytatódik tovább 
- kaptuk a tájékoztatást. 
A bűncselekménnyel 
kapcsolatban a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányságon 
tartott tájékoztatón elhangzott, 
hogy a feldarabolt nő látványa 
még a tapasztalt, sokat látott 
nyomozókat és technikusokat 
is sokkolta. A holttesten lőtt 
sérülés nyomai látszódtak, 
de a későbbi orvosszakértői 
vizsgálat határozza meg, hogy 
ténylegesen mi volt a halál oka. 
A lőtt sérülések egyébként 
feltehetőleg abból a házilag 
barkácsolt, lövésre alkalmas 
vascsőből származhatnak, 
amelyet kedden délelőtt 
találtak meg a nyomozók a 
gyanúsított lakásán.
Tóth Csaba bűnügyi 
osztályvezető elmondta, 
a gyanúsítottat a
későbbiekben vonják 
elmeorvosi szakértői 
vizsgálat alá. 
Amennyiben a vizsgálat
azt állapítja meg, hogy a 
férfi  a bűncselekmény idején 
nem volt beszámítható
állapotban,  s ezáltal nem 
büntethető, kényszer 
kezeltetését rendelik el. Ez
élete végéig tarthat. 
Amennyiben a férfi  
épelméjűségét igazolja az
elmeorvosi szakértői 
vélemény, akkor 15 évig 
terjedő szabadságvesztésre
ítélhető.

Tizenkettedik al-
kalommal került sor 
Gyomaendrődön a Nem-
zetközi Sajt- és Túrófesz-
tiválra. Talán egyedül az or-
szágban a városi majálison 
nem a kolbász, mustár, sör 
trió játszotta a főszerepet, 
hanem a tejtermékek, na 
meg borban is erős volt a 
mezőny.

Fokhagymás, snidlinges, 
paprikás, chilis, köményma-
gos, petrezselymes és még 
napestig lehetne sorolni, 
hogy milyen ízű sajtokat és 
túrókat kínáltak a fesztivál 
kiállítói a vendégeknek. Tát-
va is maradt sokak szája a 
kínálattól, később aztán ke-
rült bele csemege, hiszen a 
termelők büszkén kínálták a 
fi nomságokat. A programra 
az ország másik végéből és 
külföldről is érkeztek kiál-
lítók, akinek pedig ízlett az 
étek, annak nem kis nehéz-
séget okozott, hogy melyiket 

is válassza. A seregszemle 
egyben lehetőséget nyújtott 
arra is, hogy a mai „műanyag 
ízű” termékek helyett - amit 
a szupermarketek polcairól 
emelünk a kosarunkba -, igazi 
ízekkel bombázzuk magun-
kat. Természetesen nemcsak 
a vendégek, hanem szakmai 
zsűri is értékelte a minőséget. 
Várfi  András, a város polgár-
mestere elmondta: míg tavaly 
20 kiállító tisztelte meg az 
eseményt, addig idén ez a 
szám több mint a duplájával 
növekedett, ami azt is jelenti, 
hogy a gyomaendrődi rendez-

vényt komolyan értékelik a 
termelők. Ami az eredménye-
ket illeti, sajt kategóriában két 
részre osztották a szervezők 
a nevezőket. A manufaktúrák 
között első lett a Hiksz Kft., 
míg a kereskedők között a 
Garabonciás Csemege lett 
a legjobb. Különdíjat kapott 
Tirlutan Florian, bihardiószegi 
termelő. A borok között egy 
2007-es Tokaji aszú vitte el 
a pálmát, a Fitomark 94 Kft. 
terméke ízlett leginkább a zsű-
rinek. Egyéb kategóriában a 
Bodza Duó Kft bodzaszörpje 
aratta a legnagyobb sikert.

Sajtból, nem kolbászból volt a kerítés
Gasztromustra a gyomaendrődi majálison
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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

NYÁRI INTENZÍV
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. június 9. (szerda), 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

A legjobb gyomaendrődi lett 

Két óra alatt csaknem 
öt mázsányi gyapjútól 
szabadítottak meg kilencven 
birkát a X. Országos 
Juhnyíró-bajnokság indulói 
Hódmezővásárhelyen; a 
jubileumi vetélkedés első 
helyezettje gépi kategóriában 
a gyomaendrődi Suha Lajos, 
kézi kategóriában pedig 
a kömpöci Nagy Lajos 
lett. A hagyományosan az 
Alföldi Állattenyésztési és 
Mezőgazda Napok keretében 
megrendezett versenyen 
tizennégy gépi és két kézi 
nyíró indult négy csapatban. 
A géppel nyíróknak az egy 
próba mellett öt állatott 
kellett megszabadítaniuk 
gyapjától, az ollóval 
versenyzőknek pedig három 
birkát kellett lecsupaszítaniuk. 
A versenyben bár fontos 
volt a gyorsaság, a zsűri 

nemcsak ezt értékelte, 
hanem az állatok kezelését 
és a nyírás minőségét is. A 
gépi nyíróknak négyperces 
szintidő alatt kellett egy 
állatot megnyírniuk, s az 
időtúllépésért büntetőpontok 
jártak. Szintén pontlevonással 
sújtották azt a nyírót, aki 

megsebezte a juhokat, vagy 
nem elég gondosan bánt az 
állatokkal. A zsűri fi gyelte 
a lenyírt gyapjú minőségét 
is, értékelte mennyire maradt 
egyben a bunda, s hogy 
minden testtáján sikerült-e 
megszabadítani szőrétől az 
állatokat.

Vitában nincs párja a Knereseknek

Érvek és ellenérvek ütköz-
tek a Magyarországon európai 
uniós témában idén először 
megrendezett Vita-csata dis-
puta vetélkedőn, amely a kul-
turált vitatkozás fontosságára 
kívánta felhívni a fi gyelmet. 
A küzdelemben összesen har-
minckét, három-három kö-
zépiskolás diákból álló csapat 
mérte össze kommunikációs 
képességeit a szegénység és 
az oktatás témakörében. Az 
esemény az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviselete 
és a Külügyminisztérium 
EU Tájékoztató Szolgálata 
kezdeményezésére és fi nan-
szírozásában valósult meg. 
A Dél-alföldi régió diákjai 

még áprilisban, Kecskemé-
ten mérték össze tudásukat, 
amiből a gyomaendrődi Kner 
Imre Gimnáziumból érkező 
Kner-gyerekek csapat került 
ki győztesen. A helyi oktatási 

intézmény másik csapata a 
Körös-parti sereg, szintén 
remekül teljesített, ők a kép-
zeletbeli dobogó harmadik 
helyén zártak

Közeleg a Kis Bálint Napok

„Közoktatás-fejlesztést 
támogató hálózat kiépí-
tése a Dél-alföldi régió-
ban” című TÁMOP-3.2.2-
08/A/2008-0003 projekt 
keretében a Békés Megyei 
Tudásház és Könyvtár szer-
vezésében került megren-
dezésre Békéscsabán, 2010 
április 26-án „A projekt 
és a koordináló szervezet 
tevékenységének bemutatá-
sa” elnevezésű konferencia. 
A Kis Bálint Általános Iskola 
és Óvoda intézményvezetője, 
Ágostonné Farkas Mária „Az 
ősz gyümölcsei” témahetet 
mutatta be a rendezvény részt-
vevőinek. Cserenyecz Éva a 
Kis Bálint Általános Iskola és 
Óvoda Százszorszép Óvodá-
jának vezetője a kompetencia 
alapú óvodai programcsoma-
gok gyakorlati alkalmazásáról 
tartott előadást. Hír még az 
intézmény életéből, hogy júni-
us 4-én a Százszorszép Óvoda 
ismét megrendezi a Családi 
Napot, ahol egyebek mellett 
néptáncosok, játszóház, kon-
cert várja az érdeklődőket. 
Június 8-án veszi kezdetét a 
Kis Bálint Napok, az esemé-
nyen megemlékezések, díját-
adások, vetélkedők színesítik 
a műsort. Sztárvendégként 
pedig MC DC, alias Veres 

Róbert fog fellépni. Csap-
óné Pap Zsuzsanna, Epresi 
Mihályné, Kovácsné Bácsi 
Ilona és Orbán Józsefné ko-
ordinálásával „Az ősz gyü-
mölcsei” témahetet tartottak 
az iskolában. A hét során az 
1-4. évfolyamon tanító kol-
légák olyan foglalkozásokat 
vezettek, amelyek a tanköny-
vek ismeretanyagát számos, 
a témához is szorosan kap-
csolódó tapasztalatszerzési 
lehetőséggel színesítették. 
A kisdiákok érdeklődéssel 
fogadták az őszi gyümöl-
csök sokoldalú megismeré-

sének lehetőségét, és szívesen 
vállalkoztak az egyes órákat 
megelőző, előkészítő gyűjtő-
munkára, az előadásokban 
való szereplésre. A témahét 
utolsó napján minden osztály 
gyümölcssalátát készített őszi 
gyümölcsökből, amit termé-
szetesen a kiállítás után el is 
fogyasztottak. A hét minden 
osztályban bulival végződött, 
ahol stílusosan gyümölcsle-
veket, és gyümölcsös süte-
ményeket fogyasztottak a 
gyerekek.

Hírek a Rózsahegyiből
A kecskeméti Katona József 
Könyvtár, az Alternative 
English School és a Békés 
Megyei Europe Direct közös 
szervezésében indult el idén is 
ez az Európai Nyelvi Díjat nyert 
angol nyelvi versenysorozat, 
ahol a Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola 
több csapata is szerepelt. 
A verseny több fordulóból 
állt, melynek során online 
vetélkedőben mérettettek 
meg elsőként a csapatok. 
Ezután egy plakátot kellett 
készíteni, valamint egy 
színházi ajánlót írni az 
előadandó színdarabhoz. Az 
5.-es 6.-os korosztálynak a 
regisztrációkor kapott ország 
népmeséjét, a 7.-eseknek és 
8.-osoknak az adott ország egy 
történelmi eseményét kellett 
színpadra vinni. A döntőre a 
két elődöntő első 3 helyezettje 
jutott be, melyet május 8-án 
rendeztek meg Kecskeméten, 
ahol a Rózsahegyi fi atalabbik 
csapata az 5. helyen végzett, 
míg a nagyobbak versenyét 
megnyerték az iskola tanulói 
Nyereményük egy Euro-
nyelvvizsga lehetőség, 
valamint egy könyvcsomag 

volt. Baráth Bernát kapta a 
legjobb színészi alakításért 
járó különdíjat. Az első 
helyezett csapat tagjai: Baráth 
Bernát, Geszti Brigitta, 
Horváth Richárd, Uhrin 
Dávid, Varga Gréta. Az ötödik 
helyen végzett csapat: Bognár 
Nóra, Fagyas Bence, Gresó 
Barnabás, Kulik Adrienn, 
Mátyás Zsanett. A fi atalok 
felkészítő tanára Szedlák 
Réka volt. Az iskola idén is 
megrendezte a Rózsahegyi 
Napokat, a programsorozatra 
ellátogatott több az endrődi 

intézményben végzett egykori 
tanuló, így Kiszely Zoltán, 
Kulik Melinda, Tímár Imre. 
Az esemény díszvendége 
ezúttal is Rózsahegyi 
Marika volt. Az iskolai 
teljesítményéért Vaszkó Áron 
érdemelte ki a Szent Imre-
emlékérmet. Két pedagógus, 
Vaszkóné Dinya Erzsébet és 
Takácsné Rojik Gizella kapott 
Rózsahegyi-díjat munkájáért, 
a tantestület és az igazgató 
döntése alapján. 

2010. május elsején, im-
már hagyományként harma-
dik alkalommal képviselte 
Gyomaendrődöt városunk 
klasszikus balett tagozata 
Békéscsabán, a Jókai szín-

házban, a Tánc világnapja 
alkalmából rendezett gá-
lán. Ebben az évben ismét 
sikert aratva, Giuseppe 
Verdi: Szicíliai vecsernye 
című operájából a Négy év-

szak Tavasz című zenéjére 
az alapfok 4. évfolyamos 
növendékei, a Nyár című 
zenére pedig a továbbképző 
8-9. évfolyamos növendékei 
táncoltak.

Gáláztak a balett osok
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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

Borban is jó Gyomaendrőd
Mindenki a saját kolbászát dicséri, viszont a másét kóstolgatja

A Békés megyei kertbarát 
körök bor- és szárazkolbász 
versenyét rendezték meg a 
Kondorosi Csárdában. A he-
lyieken kívül Békéscsabáról, 
Gyuláról, Orosházáról, Szar-
vasról és Gyomaendrődről is 
érkeztek termelők, hogy meg-
mutathassák portékáikat.

Aki netalán előző este 
kimaradozott, azt bizony 
ostorcsattogás és citeraze-
ne ébresztette Kondoroson. 
Kovács Gábor csikósbemuta-
tója még csak a szemeket és 
a füleket gyönyörködtette, a 
bor- és szárazkolbászverseny 

pedig már az ízlelőbimbókat 
sem kímélte. Békés megye 
minden szegletéből érkez-
tek termékek, amit aztán a 
„szigorú” zsűri pontozott. 
Gulyás Ferenc elmondta, 
hogy kevesen tudják, de az 
1890-es évekig nagyon híres 
volt a térség a borairól, főleg 

Békéscsaba és Gyula környé-
ke. A Szent Vince Borrend 
lovagja saját tapasztalatát is 
megosztotta velünk: a köz-
elmúltban Újvidéken jártam, 
az ottani 700 borféle közül 
a fele ugyanilyen kisterme-
lőktől származik, mint akik 

a mostani versenyre is ne-
veztek. Természetesen itt is 
van fi nomabb és kevésbé jól 
„eltalált” bor, de mindenkép-
pen meg kellene találni azt a 
piacot, ahol ezek a termékek 
jelen tudnának lenni.  Túl-
zás lenne azt állítani, hogy 
Békés megye a legnagyobb 
bortermelő vidék lenne az or-
szágban, de hogy a térségben 
készített kolbásznak nemigen 
lehet párját találni, azt Matula 
László is megerősítette. Az 
élelmiszeripari szakember a 
verseny kapcsán megjegyez-
te, hogy mindenki a saját 
kolbászát dicséri, de azért 
titokban a másét kóstolja. 
Nem egy kolbászversenyen 
zsűriztem már, a tapasztalat 
azt mutatja, bizony mindenki 
kíváncsi arra, miben más a 
többiek portékája, hogyan 
ízesítik azt – tette hozzá. 
Délutánra aztán kiderült, 
hogy a legjobb kolbász díja 
Kondoroson marad, Roszik 
Mihályné volt az „elköve-
tő”. Vörösborban a szarvasi 
Medvegy Mihály terméke 
ízlett legjobban a zsűrinek, 
fehérborban Paluska Pál, 
kondorosi termelő, míg desz-
szertborban Ádám Józsefné, 
gyomaendrődi nevező „vitte 
el a pálmát”.

Jótékonysági bál

2010. május 08-án a 
„Gyomaendrődi Idősekért” 
Alapítvány jótékonysági 
bált rendezett a Bowling 
étteremben. A műsor kere-
tében Gondáné Cserenyecz 
Andrea előadásában

„Bukovinai székely” nép-
mesét hallhattak az érdeklő-
dők. Ezt követően Megyesi 
Hajnalka és Megyesi Zsolt 
előadásában mai kedvelt dalla-
mok csendültek fel. Végezetül 
„Ötven év nagy idő” címmel 
paródiát láthattak a vendégek. 
Előadók: Giriczné Pintér 
Erzsébet, Fagyas Gézáné, 
Cserenyecz Ibolya, Gellai 
Dezsőné. A vacsora utáni kel-
lemes kikapcsolódást Szabó 
Szilárd zenéje szolgáltatta. A 
„Gyomaendrődi Idősekért” 
Alapítvány városunkban 1998. 
év óta, immár 12 éve mű-
ködik, közhasznú tevékeny-
ségek támogatásaként.  Az 

Alapítvány célja, támogatást 
nyújtani a Térségi Szociális 
Gondozási Központ szerveze-
téhez kapcsolódó valamennyi 
ellátási forma színvonalának 
javításához, tárgyi eszközének 
minőségi fejlesztéséhez, va-
lamint az ellátottak kulturális 
rendezvényekre való eljutásá-
hoz. Az alapítvány számára 
fontos, hogy az idős emberek 
szórakozhassanak, érezzék 
jól magukat, és bekapcso-
lódjanak a város kulturális 
életébe - így például nótaest, 
operett, színházi előadás, iro-
dalmi műsor. Az alapítvány 
elsősorban a Térségi Szociális 
Gondozási Központ szakmai 
munkáját hivatott segíteni, 
illetve azon személyeket, akik 
valamilyen szinten kötődnek 
ezen intézményhálózathoz. 
A jótékonysági bálon befolyt 
összeget a fentiekben vázolt 
cél elérésére fordítja az ala-

pítvány. A jótékonysági bál 
sikeressége, eredményessége 
nem jöhetett volna létre támo-
gatók, adományozók nélkül. 
A „Gyomaendrődi Idősekért” 
Alapítvány tisztelettel köszöni 
mindazon magánszemélyek, 
támogató szervezetek, ado-
mányozó vállalkozók támo-
gatását, akik hozzájárultak a 
bál sikeréhez. 

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap. Kiadja: Közművelődé-
si- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény. Engedély 
szám: 163/0613-1/2007; Felelős kiadó: dr. Szonda István. Szerkesztő: Var-
jú 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; 

„Szövegelő”

Szövegértő olvasást, könyv-
tár- és olvasásnépszerűsítő 
levelezős versenyt rendezett 
a 2009/2010-es tanévben a 
Határ Győző Városi Könyvtár. 
A többfordulós verseny egy 
nagyszabású társas-játékkal 
zárult. A résztvevők oklevelet 
és könyvjutalmat kaptak.

A program a könyvtár kon-
zorciumi formában elnyert 
TÁMOP-3.2.4-08/1 „Békés 
Tudásdepó-Expressz” – a 
könyvtárhasználók igényeire 
szabott összehangolt szolgál-
tatásfejlesztés az olvasási 
és digitális kompetenciák 
fejlesztésének elősegítésére 
pályázatának keretében va-
lósult meg.

Két összeillő ember
2010. május 22-én esküdött 

örök hűséget egymásnak Palov 
Pál és Simon Judit Diána. A 
fi atal párnak sok boldogságot 
kívánnak a boldog szülők, 
családtagok és a barátok.

Projektbemutató rendezvényt tartott  a 
Határ Győző Városi Könyvtár

Projektbemutató rendez-
vényt tartott a Határ Győző 
Városi Könyvtár. A könyvtár 
konzorciumi partnerként nyert 
a TIOP-1.2.3./08/1-2008-062 
„Békés Tudásdepó-Expressz”-
„Összehangolt infrastruktú-
rafejlesztés a közös könyvtári 
szolgáltatások támogatására, 
az élethosszig tartó tanulás 
elősegítésére Békés megyé-
ben” pályázaton. Az összes 
támogatás értéke 100 mil-
lió Ft, ebből közös beszerzé-
sek is történtek, ezen felül a 
gyomaendrődi könyvtár kö-
zel 10 millió Ft-ot költhetett 
informatikai fejlesztésre.

Dinyáné Bánfi  Ibolya          Hajnal Lajos           Várfi  András
      HGYVK vezető            BMTK vezető          polgármester

Tisztelt Szülők!A nyári hó-
napokban előkészítő, ismétlő, 
gyakorló, fejlesztő, felzár-
kóztató, tehetséggondozó, 
pótvizsgára, középiskolai 
felvételire felkészítő foglal-
kozások indulnak általános 

iskolásoknak (1-8. osztály). 
A foglalkozások heti száma 
1-2. A felszerelés ingyen 
biztosított. Minden diákot 
szeretettel várok! Az Ön 
gyermekéért dolgozom! 
Érd.: 06-30-856-3218

Apróhirdetés
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Programajánló
Június 01. 9.00 óra Katona József Műv. Központ - A KOMÉDIÁS KÖR ELŐADÁSA

Június 05. 16 óra Katona József Művelődési Központ
VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NÉPTÁNC TANSZAK 
ÉVZÁRÓ TÁNCBEMUTATÓJA
Közreműködik a Körösmenti Táncegyüttes, valamint a táncegyüttes szeniorcsoportja. A 
táncosokat kíséri a Suttyomba Zenekar. Belépő: 500,- Ft

Június 8-9. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda - KIS BÁLINT NAPOK

Június 8. 17.00 óra Határ Győző Városi Könyvtár - WASS ALBERT IGAZSÁGA

Június 10. 17.00 óra Katona József Művelődési Központ
VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉVZÁRÓ GÁLAMŰ-
SORA

Június 19. 10.00-22.00 között Gyomai Táj-és Alkotóház
„EGYÜTT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN”: IX.  SUTTYOMBA NÉPZENEI FESZTI-
VÁL
II. KÁRPÁT-MEDENCEI SZENT IVÁN-ÉJI TŰZUGRÁS

Június 20. 17.00 óra Katona József Művelődési Központ
RUMBA TÁNCSPORT EGYESÜLET ÉVZÁRÓ TÁNCBEMUTATÓJA

Egy vagabund atléta
Mindent a sportnak köszönhet, még a derékfájását is

Aki keres, az talál. 
Gyomaendrődön egy 
olyan egykori élsportoló-
ra találtunk, aki itthon és 
külföldön is számos sikert 
ért el. Füzesy Ede jó kap-
csolatot ápolt Zsivótzky 
Gyulával(olimpiai bajnok 
kalapácsvető) és Németh 
Pállal(a Dobópápa) is, de 
Herbert Prohaskát, az 
osztrákok világhírű lab-
darúgóját is barátjának 
tekintheti. 

A gyomaendrődi Kner 
téren időről-időre feltűnik 
egy idősödő úriember. Két 
éve költözött a településre, 
sokan még nem ismerik, aztán 
a beszélgetésünk során egy 
kimagasló sportolói múlt és 
egy kalandos élet rajzolódott 
ki. Budapesten kezdtem el 
atletizálni, a hármasugrás és 
a tízpróba versenyszámaiban 
„ragadtam” le - mondja a 
67 éves Füzesy Ede. Annak 
idején még hagyománya volt 
az úttörő olimpiáknak. Kép-
zelje el, itt találkoztam elő-
ször Németh Pállal, a későbbi 
mesteredző egy kislabdadobó-
versenyen vett részt, míg a 
többiek 40-45 méter körül 
dobtak, addig ő, közel 100 
métert dobott – emlékezett 
vissza a kezdetekre a később 
hármasugrásban magyar if-
júsági bajnok atléta.

A sportoló tehetségére az 
Újpesti Dózsánál is felfi gyel-
tek, sportszerződéssel került a 
belügyi csapathoz. Tízpróbá-
ban magyar bajnoki ezüst- és 
bronzérem következett, sőt 

1967-ben a magyar válogatott 
mezét is felhúzhatta. Sorra 
jönnek elő az emlékek, mint 
például,  amikor Zsivótzky 
Gyulával jöttek haza egy ver-
senyről Krakkóból és a kor 
egyik legjobb kalapácsvetője 
a 12 órás utazást követően 
világcsúcsot dobott Debre-
cenben. Aztán egy hirtelen 
váltás történt a sportoló éle-
tében, mint sokan mások, ő 
is külföldön kötött ki.
- 1969. augusztus 20-án 
hagytam el az országot, 
feleségemmel Bécsben 
kötöttünk ki. Nem volt 
könnyű eleinte az élet, 
de nem bántam meg, ha 
még egyszer születnék 
ugyanezt csinálnám, csak 
hamarabb döntenék egyes 
kérdésekben. Eleinte 
piacon dolgoztam, később 
kerültem a PUMA céghez, 
ahol fokozatosan lépdeltem 
a ranglétrán, sofőrként, 
r a k t á r v e z e t ő k é n t , 
cipőrészleg-vezetőként 
dolgoztam – beszélt a civil 
életéről a tízpróbázó. 
Természetesen a sportolói 
karrier sem szakadt meg. 
A sportszázadhoz került, 
ahol összebarátkozott 
minden idők egyik legjobb 
osztrák labdarúgójával, 
Herbert Prohaskával. 
Ötször megnyerte a bécsi 
városi versenyt, az osztrák 
bajnokságban ötször a 
bronzéremig vitte. Mégis 
a legbüszkébb arra, hogy 
egyik korábbi edzője 
meghívására a svájci GG 

Bern csapatához igazolt, itt 
a verhetetlennek hitt zürichi 
atlétikai csapatot kétszer is 
felülmúlták.
- 1989-ben tértem vissza 
Magyarországra, itt még 
sokáig a PUMA cégnél 
dolgoztam, mígnem 
nyugdíjba mentem. Azt 
hiszem, hogy az életemre 
a vagabund kifejezés a 
legmegfelelőbb. Életem 
legnagyobb élményét adta 
a sport a gyermekemen 
kívül, barátságok, 
életre szóló kapcsolatok 
születtek. Mindent a 
sportnak köszönhetek, 
még a derékfájásomat is 
– fejezte be mondandóját 
félig tréfásan Füzesy Ede.

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

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

2010. június 9.
A tanfolyamindítás és a tanfolyam helye:

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

Diákok fi gyelem! ha erre a tanfolyamra jelentkeztek, 
szeptemberben kezetekben lehet a jogosítvány.

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

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

Emberségesen, türelmesen, hatékonyan a biztonságos közlekedésért!

További  információ: Bosnyák József, 06-30/409-2868 
okév szám: 06-0221-02                                                     akkr.lastromszám:IA-0935

Személybiztonsági szolgáltatást, 
vagyonvédelmet, magánnyomozást, 

cégek leinformálását vállalom.

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

fax: 66/610-419

Megmozdult a város
Pásztor József fél óráig osztogatta az aláírásokat

Ez tényleg a kihívás napja, 
érzékeltették a szervezők a 
gyomaendrődi program kap-
csán, hiszen az eső bármi-
kor rázendíthetett volna, így 
a szabadtéri események zöme 
bekerült a tornatermekbe és 
a fedett helyszínekre. Ráadá-
sul az előzetesen meghirdetett 
díszvendég, Mészöly Kálmán 
egy nappal a rendezvény előtt 
közölte, hogy az időjárásra 
tekintettel nem tud leutaz-
ni a városba. A szervezők 
dicséretére legyen mondva, 
hogy mindkét problémán 
túltették magukat. Pásztor 
József egyből igent mondott a 
felkérésre, a Békéscsaba 1912 
Előre SE edzője kimondot-
tan jó választásnak bizonyult. 
Ha már a futballról van szó, 
akkor Békés megyében nála 
alkalmasabb embert keresve 
sem lehetett volna találni. A 
lila-fehérek trénere a reggelt 
a Polgármesteri Hivatalban 
kezdte, Várfi  András, a telepü-
lés polgármestere invitálta egy 
kötetlen beszélgetésre. Később 
a helyi iskolákban vett részt a 
Kihívás Napi sporteseménye-
ken. Az endrődi Rózsahegyi 
iskolában például úgy megro-
hamozták az aláírásgyűjtők, 

hogy fél óráig szabadulni sem 
tudott a fi atalok gyűrűjéből. 
A gyerekek nemcsak papír-
ra, hanem még a kezükre is 
kértek autogrammot. A Varga 
Lajos Sportcsarnok, a Kiss 
Bálint Általános Iskola és a 
Kner Imre Gimnázium voltak 
az egykori labdarúgó célállo-
másai, mindenhol beszélt egy 
kicsit saját magáról, illetve a 
sport fontosságára hívta fel a 
fi gyelmet. Természetesen köz-
ben a város több helyszínén 
is párhuzamosan zajlottak az 
események: futball, röplabda, 
kézilabda, asztalitenisz, judo- 
és boksz bemutató, úszás, de 
még a biliárd is szerepelt sok 
más mellett a programban. 
Huszadik alkalommal rendez-
te meg a Magyar Szabadidő-

sport Szövetség (MSZSZ) a 
McDonald’s Kihívás Napja 
elnevezésű sporteseményt. 
Ebben az évben 212 település 
jelentkezett a felhívásra, így 
csaknem kétmillió embert, va-
gyis az ország lakosságának 
ötödét lehetett megmozgatni. 
A Kihívás Napjának győztese 
az a település lesz, amelyen a 
lakosság létszámához viszo-
nyítva a legtöbben sportolnak 
egy időben, legalább 15 per-
cig. A benevezett településeket 
lélekszám szerint hét kategó-
riába osztották a szervezők, 
az egyes kategóriák győztesei 
elnyerik a „Magyarország 
legsportosabb települése” 
címet. Az összesítés alapján 
Gyomaendrőd, kategóriájá-
ban az 5. helyen végzett 

Most mutasd meg!
Nagy izgalommal, ké-

szülődéssel vártuk április 
22-ét a Rózsakert Idősek 
Otthonában. Erre a tavaszi 
délutánra Kulturális Sereg-
szemlét hirdettünk a Tér-
ségi Szociális Gondozási 
Központ intézményegy-
ségei számára.  Fáradozá-

sunk nem volt hiábavaló: 
remek hangulatú délutánt 
töltöttünk el együtt! A 14 
műsorszám igen változatos 
volt, hallhattunk dalokat, 
verseket, népdalt, magyar 
nótákat, prózát, mesét és 
láthattunk táncos produk-
ciót is. Fellépett ellátott és 

gondozó, nem kis örömet 
okozva ezzel a szépszámú 
közönségnek. Szeretnénk 
megköszönni lakóink, 
munkatársaink, a Gondo-
zási Központ Konyhája, és 
az Endrődi Cuti BT segít-
ségét, amivel hozzájárultak 
rendezvényünk sikeréhez. 
Bízunk abban, hogy ha-
gyományt teremtve minden 
évben meg tudjuk rendez-
ni ezt a vidám programot, 
mely önfeledt szórakozást 
nyújtott és boldogságot lo-
pott gondozottaink szívébe 
– tájékoztatta szerkesztősé-
günket a Rózsakert Idősek 
Otthona. 
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 
2010-ben ismét meghirdeti

A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért
c. környezetszépítési versenyt.

A verseny megrendezése által továbbra is célunk, hogy a lakossággal, helyi vállalkozásokkal, 
intézményekkel közösen formáljuk településünk arculatát, növeljük a virággal beültetett terüle-

tek nagyságát, s ezzel együtt színesítsük városunk közterületeinek megjelenését.

Várjuk azoknak a (településen lakcímmel rendelkező) helyi lakosoknak a jelentkezését, akik a 
szűkebb környezetük szebbé tételével hozzájárulnak a vendégváró, kultúrált városkép kialakítá-

sához, és pozitív hozzáállásukkal, tevékenységükkel másokat is ösztönöznek.

I. Versenykategóriák:
1. A legszebb virágos közterület:

• családi házak előtt
• 4 vagy ennél több lakásos társasházak előtti közterület

2. A legszebb virágos kert (családi házak esetén, utcáról látható kertrész)
3. A legszebb virágos intézmény:

• nevelési-oktatási intézmény
• egyházi, egészségügyi, szociális intézmények, sportlétesítmények

4. A legszebb virágos homlokzat:
• családi házak, legfeljebb 4 lakásos társasházak

• 4-nél több lakásos társasházak esetén lépcsőházanként
5. A legszebb virágos vállalkozás (kerthelyiségek, üzletek cégek telephelyei)

6. A legszebb virágos utca: a keresztező utcák között lévő egy-egy összefüggő 
utcarész lakóközössége pályázhat.

7. Különleges belső kert (családi házak esetén)

II. Nevezés
A versenyre a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet benevezni, 
amelyet 2010. június 25. (péntek) 12.00 óráig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal 

portájánál elhelyezett ládába.
A jelentkezési lapok az internetről (www.gyomaendröd.hu) tölthetők le, 

vagy a Polgármesteri Hivatal portáján is felvehetők.

Egy ingatlant csak egy versenykategóriában lehet nevezni!

III. A verseny elbírálásának szempontjai:
• az ingatlan előtti közterület tisztasága, gondozottsága, parkosítása,

• az épületek, udvarok virágosítása, növényi díszítése,
• a parkosítás, virágosítás, környezetszépítés minősége és esztétikai hatása, összhatás

IV. Értékelés
A bevezetett ingatlanokat bíráló zsűri tagjai önállóan pontoznak, a III. pontban 
részletezett szempontok fi gyelembe vételével. Az értékelést egy alkalommal, 

2010. június 28.-július 30. között végzik el a bizottság tagjai. 
A díjak a zsűri által adományozott pontszámok összesítésem alapján kerülnek megállapításra

V. Díjazás
A versenyben résztvevők értékes tárgyjutalmakat nyerhetnek.

Az oklevelek, díjak ünnepélyes átadására a Szent István Napi Ünnepek 
városi rendezvényen kerül sor.

A Képviselő-testület a többször módosított 12/1991. (X. 30.) KT számú rendelet a 
„Díszpolgári” cím, valamint a „Gyomaendrődért”  kitüntető emlékplakett alapításáról és ado-
mányozásáról lehetővé teszi, hogy évente egy alkalommal a rendeletben szabályozott ér-
demekért, széleskörű közvélemény kutatás után döntsön a „Díszpolgári” cím, valamint a 

„Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett adományozásáról.

Kérem, hogy amennyiben a „Díszpolgári”  cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető em-
lékplakett adományozására javaslattal kívánnak élni, úgy javaslatukat a megfelelő indoklással 

írásban nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Titkárságára:

Személyesen: 2010. június 7.-én 16 óráig.

Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2010. június 7. napja. 

Felhívás
Az ÖREGSZŐLŐI ISKOLÁK egykori TANULÓI és TANÍTÓI 

2010-ben szeretnének a CSÁKI ISKOLA elé emlékoszlopot és emléktáblát 
elhelyezni, a SZENT IMRE ISKOLA keresztjét felújítani és a hét külterületi 

iskola emlékkönyvéhez dokumentumokat gyűjteni.
Bővebb tájékoztatást kaphatnak a 06/66/284538 és a 06/66/284212

telefonszámokon. Kérjük támogassák munkánkat!
Tisztelettel: Alt Jánosné és Pésó Illés Béláné ny. pedagógusok”

FELHÍVÁS !

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET, HOGY A
2010/2011-ES TANÉVRE BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁST

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK RÉSZÉRE
2010. június 15. napjától 2010. július 15. napjáig

LEHET KÉRELMEZNI (ezen célra rendszeresített formanyomtatványon) 
GYOMAENDRŐD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLYÁNÁL (GYOMAENDRŐD, SZABADSÁG TÉR 1.)
ÉS A HIVATAL KIRENDELTSÉGÉN (GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 2.).

KÉRELEM NYOMTATVÁNY A MEGHIRDETETT IDŐSZAKBAN 
LETÖLTHETŐ A VÁROS HONLAPJÁRÓL.

(www.gyomaendrod.hu)

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ: ERDŐSINÉ SZERETŐ JULIANNA FŐTANÁCSOS 
(POLGÁRMESTERI HIVATAL, HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY GYOMAENDRŐD, 

SZABADSÁG TÉR 1. TEL.: 66/386-122/141)

Várfi  András s. k.
POLGÁRMESTER

Oklevél megnevezése: „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” kitüntető oklevél
Oklevélben részesíthető személyek, civil szervezetek, intézmények köre: Az egészségügyben 

dolgozó szakemberek
Javaslatok benyújtásának határideje: 2010. június 04.

Adományozásról szóló döntés időpontja: 2010. június 24.
Az oklevél adományozásának időpontja: Semmelweis Napot 

(július 01.) követő 2010. augusztus 26. Képviselő-testületi ülés

További információ: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Gyomaendrőd, Szabadság tér.1

Tóthné Rojík Edit,Tóth Katalin Tel: 66/386-122

Ön kit választana?
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közös bankszámla az egész családnak 
a havi számlacsomag-díjat (599 forint/hó, 2010. június 1-tôl 
619 forint/hó, EBKM: 0,15%) visszatérítjük a hónap utolsó munka-
napján, amennyiben az adott hónapban legfeljebb három, bank-
számlájára érkezô forint utalás összege eléri a 150 ezer forintot 
ingyenes szolgáltatások széles köre

Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes leírását, 
kondícióit a vonatkozó Szerzôdés, Általános szerzôdési feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata és Hirdetménye tartalmazza, 
melyek megtekinthetôk a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon. A Bank a kondíciók megváltoztatásának 
jogát fenntartja. K&H lakossági bankszámla EBKM=0,15% a 2010. május 14-én hatályos Hirdetmény szerint.

 K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355  www.kh.hu  bank@kh.hu
 gyors ügyek sávja  hiteltanácsadás  befektetéstervezés  biztosítások

K&H zéró 
számlacsomag

együtt minden
könnyebb!

Gyomaendrõd, Fõ út 194. 
telefon: (06 66) 581 480

- 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. 
június 5., június 12., június 19., június 26.

Részletes program a későbbiekben.

Tel.: 70/230-1883

KREATÍV KUCKÓ

Samsung S5230
21 990 Ft
Domino csomagban
  3”-es érintőkijelző 
  3,2 MP kamera 
  Médialejátszó 
  Sztereó RDS FM-rádió 
  E-mail kliens

A készülék bizonyos alkalmazásaihoz
mobilinternet előfizetés szükséges.

A készülékakció 2010. június 1-jétől visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.  Az akció további, teljes körű és részletes feltételei a T-Pontokban, Partner üzleteinkben és 
ügyfélszolgálatunkon érhetők el: 1430, 06-1/265-9210.

Újságold el mindenkinek 
www.t-mobile.hu

 

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 
Gyermekekért Alapítványának szervezésében 

  Mc Dc 
Minden érdekl d t szeretettel várunk 

2010. június 09-én 19 órai kezdettel 
A H sök úti iskola épületében 

(rossz id  esetén a 
Katona József M vel dési Központban) 

Belép : 600 Ft/f , 
14 éves kor alatt 300 Ft/f  

Veres 
Robi 
m sora 

Color Shop papír és írószer bolt
5500 Gyomaendrőd, Petőfi  u. 4.
Tel.: 66/284-552;  30/228-9344

Papír, írószer, nyomtatványok, játékok, ajándéktárgyak.

Vállalunk:
- Egyedi naptár és pólók készítését fotóról

- Fénymásolást
- Iratfűzést

- Bélyegzőkészítést
- Filmkidolgozást


