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Gyógyszerek, gyógytermékek, 
gyógyászati segédeszközök forgalmazása. 

Vérnyomás- és vércukorszint mérés.

közéleti havilap V. évfolyam, 4. szám • 2011. április

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

gépi f űny írása. gépi f űny írása. 

Fák gallyazása, Fák gallyazása, 

gallyaprításgallyaprítás egész évben,  egész évben, 
akár éves szerződéssel is.akár éves szerződéssel is.

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

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

Több mint félszáz napiren-
di pont került a gyomaendrődi 
képviselők asztalára a már-
ciusi testületi ülésen.  Faj-

súlyos, a várost érzékenyen 
érintő kérdések kerültek szó-
ba, így például az oktatási 
intézmények átszervezése, 

ám a legélesebb reakciókat 
egy korábbi döntés váltotta 
ki, miszerint nem jön létre a 
Papp Zsigmond Emlékház.

Gyomaendrődön a Szabad-
ság téren került sor a március 
15-i ünnepi megemlékezés-
re.  A műsort több program is 

szinesítette, méltóan az Ünnep 
emlékéhez.

Az eseményen részt vett 
Sárközi Zoltán, Nagyvárad 

Helyi Tanácsának képvi-
selője, az RMDSZ-frakció 
tagja is.

Folytatás a 2. oldalon

2011-ben ismét Gyoma-
endrődön rendezzük meg a 
Nemzetközi Bogártalálkozót, 
immár 15. alkalommal várjuk 
az autók szerelmeseit – tud-
tuk meg Kardos Ferenctől, az 
esemény főszervezője.

Folytatás a 3. oldalon

Menye, unokái, dédunokája 
mellett Gyomaendrőd város 
nevében Várfi  András polgár-
mester és Dr. Csorba Csaba 
jegyző köszöntötte Harmati 
Gézánét.

Folytatás a 2. oldalon

Földlobbi miatt  bukott  el az emlékház?
Fajsúlyos kérdések a képviselők asztalán

Tel: 30/436-5975Tel: 30/436-5975
E-mail: katona.gyorgy@invitel.huE-mail: katona.gyorgy@invitel.hu

90 éves nénit köszöntött ek
Harmati Gézáné Marika néni 1921. március 25-én látta meg a napvilágot.

2011-ben ismét 
Gyomaendrődön lesz a Bogártalálkozó
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Sárközi Zoltán: ha tiltják neki, 
még egységesebb a magyar

Folytatás a 2. oldalon
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Földlobbi miatt  bukott  el az emlékház?
Fajsúlyos kérdések a gyomaendrődi képviselők asztalán

Várfi  András, fi deszes 
polgármester szokásos havi 
beszámolóját követően egy 
levelet olvasott fel, amit Mun-
kácsy László írt a tervezett 
Papp Zsigmond Emlékházzal 
kapcsolatban. A néhai művész 
Debrecenben élő rokona an-
nak kapcsán fogalmazta meg 
levelét, mely szerint a város 
egyelőre nem adta áldását 
arra, hogy a hagyatéknak egy 
külön helyet szánjanak. A vá-
rosvezetőnek szánt levélben, 
egyebek mellett ez állt: „...az 
kristálytiszta előttem, hogy 
a Polgármester Úr és közvet-
len munkatársai az általam is 
szándékolt, a leszármazottak 
akaratát meg akarták való-
sítani. Ezzel Gyomaendrőd 
értékeit gyarapítani, a város 
kulturális értékeit, múltjának 
egy szeletét megőrizni, meg-
mutatni. Törekvésüket most is, 
a jövőben is csak elismerően 
lehet értékelni. Távol áll tő-
lem, hogy minősítsem a város 
politikai arculatát - ezt nem 
tudnám elveimmel egyeztetni. 
Nos, a határozatot tudomásul 
vettem, és azon töprengek, 
hogy a család véleményét is 
értékelve, hogyan tovább. Az 
eredeti szándékot eldöntöttem: 
feladom, és ebben megval-
lom őszintén, benne van a 
csalódottságom, sértődött-
ségem is. Végül is elhunyt 
szeretteim sem tehetnének 
mást, minthogy tudomásul 
vennék a testület elutasító 
határozatát...”. Az ügyben 
szót kért dr. Szonda István 
is, aki szerint a február 24-i 
zárt ülésen az ő szakmai és 
erkölcsi lejáratása indult el 
és a hagyaték elfogadásának 
elnapolásával a Körösök Vi-
dékéért Egyesület által de-
legált, Dr. Farkasinszky Er-
zsébet megsértette Munkácsy 
Lászlót. A Közművelődési-
Közgyűjteményi és Turisz-
tikai Szolgáltató Intézmény 
vezetője nem érti, hogy miért 
indított teljes lejárató hadjára-
tot ellene a Körösök Vidékéért 
Egyesület néhány képviselője. 
A történethez tartozik, hogy 
a Papp Zsigmond hagyatékát 
gondozó Munkácsy László a 
műtárgyak mellett csaknem 50 
hektár földet is adományozott 
volna a városnak, melynek 

bérletéből (évi 2,5-3,5 millió 
forint) lehetett volna segíteni 
az emlékház működését. Eh-
hez kapcsolódóan Szonda Ist-
ván megjegyezte: a félelmeim 
a hagyatékkal kapcsolódóan 
beigazolódni látszanak, bár 
alig merem kimondani, de 
itt egy magánérdekeket féltő 
földlobbi kezd kirajzolódni. 
A napokban megtartott kura-
tóriumi üléssel kapcsolatban 
is megszólalt a szakember, 
aki Dr. Farkasinszky Erzsé-
bet mondatait idézte az akkor 
felvett jegyzőkönyvből. Ezek 
szerint a képviselőasszony 
elmondta, hogy problémá-
nak látja azt a kikötését az 
adományozónak, mely sze-
rint a föld nem értékesíthető, 
így, amennyiben a működési 
költségek fedezete nem áll 
adott esetben rendelkezésre, 
egyfajta fedezetet jelenthetne 
a föld elidegenítéséből be-
folyó összeg. Dr. Szonda 
István elszomorítónak ne-
vezte a városban kialakult 
helyzetet, mint fogalmazott: 
a legritkább esetben fordult 
csak elő, hogy egy ilyen régóta 
várt kulturális érték átadása 
a hozzá nem értés és a hatal-
mi harcok miatt elúszott. (Az 
intézményvezető szavait nyílt-
színi taps fogadta a városháza 
dísztermében, ilyen reakció 
nem igen szokott előfordul-
ni egy-egy felszólalás után 
a testületi ülésen - a szerk.). 
Dr. Farkasinszky Erzsébet 
az elhangzottakra reagálva 
közölte: tény és való, hogy 
voltak a kuratóriummal kap-
csolatban kérdéseim, de kép-
viselőként feladatom, mind a 
jogi értelmezés, mind pedig 
az, hogy a lakosság érdeke-
it fi gyelembe véve alakítsuk 
a település kulturális életét. 
Szerencsésebb lett volna, 
ha nem az elmúlt testületi 
ülésen találkoztunk volna 
először Munkácsy úrral, akit 
sajnálom, hogy megbántot-
tam, hiszen ő csak a felesége 
végakaratát akarta megvaló-
sítani. Poharelec László (Kö-
rösök Vidékéért Egyesület) 
azt nehezményezte, hogy a 
zárt ülésen elhangzottakról 
kerültek ki információk. Dr. 
Csorba Csaba, jegyző az ön-
kormányzati törvényre hi-

vatkozva kijelentette, hogy 
semmiféle szabályszegés nem 
történt. A jelenlegi helyzet-
tel kapcsolatban rámutatott, 
hogy azért volt zárt ülés el-
rendelve, mert személyeket 
érintő - kuratóriumi tagság 
- kérdésről volt szó, de az 
alapítvánnyal kapcsolatos 
ügyeket nyílt ülésen tár-
gyalták. A Közművelődési-
Közgyűjteményi és Turiszti-
kai Szolgáltató Intézményhez 
kapcsolódó információ még, 
hogy a korábban a szervezetbe 
integrált Tourinform Iroda 
tevékenységét a Katona József 
Művelődési Központba teszik 
át. A telephely megszűnésével 
együtt az irodavezetői és a 
turisztikai referensi állás is 
megszűnik. A polgármes-
teri hivatalban ugyancsak 
létszámcsökkentéssel kell 
számolni, megszűnik egy 
építésügyi-nyilvántartó és 
egy ügykezelői állás. A vá-
ros kötvényéről is beszámolót 
hallhattak az érdeklődők. Az 
önkormányzat a 2010. évben 
elért bevétele bőven fedeze-
téül szolgált tavaly, a fi zeten-
dő kamat mértékének (13,63 
millió Ft). A 2008.02.27-én 
kibocsájtott 1 milliárd össze-
gű kötvényforrásból az ön-
kormányzat számláján 2010. 
december 31-én 1.004.924.400 
Ft-nyi összeg van. A város 
a kötvényforráson realizált 
bevételeiből 251,22 millió fo-
rintot vezetett ki, de 256,14 
millió forintos bevétele 
keletkezett. Egyelőre nem 
született döntés arról, hogy 
a gazdasági átszervezése a 
Liget Fürdő Kft. melyik, más 
önkormányzati társasággal 
olvad össze. Erről az április 
6-i rendkívüli testületi ülésen 
dönthetnek.  Biztossá vált a 
testületi ülésen, hogy a város 
közoktási intézményrendszere 
átszervezésre kerül a 2012-es 
tanévtől kezdődően, ennek 
során a Városi Alapfokú Mű-
vészeti Iskola integrálódni 
fog egy másik, helyi okta-
tási intézménybe. Megtudtuk 
azt is, hogy a közelmúltban 
a városba kerülő két fi atal 
védőnő számára bérlakáso-
kat bocsájt rendelkezésre az 
önkormányzat.

Sárközi Zoltán: ha tiltják neki, 
még egységesebb a magyar

Várfi  András a nemzeti 
ünnepen elmondta, hogy most 
más gondokkal küzdünk, 
mint 163 évvel ezelőtt, ám 
a szabadságharc és forradalom 
üzenete a mai kor számára 
is fontos tartalommal bír. 
Gyomaendrőd polgármestere 
ennek kapcsán hozzátette, az 
összetartás, a kitartás az, amit 
eleink ránk hagytak, a XXI. 
században ezeket a dolgokat 
sem hagyhatja fi gyelmen kívül 
egyetlen magyar ember sem. 
Sárközi Zoltán „időutazással” 
kezdte szónoki beszédét. Az 
RMDSZ-frakció tagja úgy 
fogalmazott: ha 100 évvel 
ezelőtt éltem volna, akkor a 
Nagyvárad-Gyoma távolságot 
a helyi vasúttal könnyedén 
megtehettem volna, akkor 
még nem választotta el 
országhatár a két települést. A 
jelenlegi helyzetet elemezve 
kijelentette: „ha tiltják 
neki, még egységesebbé 

válik a magyar”, mint 
fogalmazott, élhet a magyar 
az anyaországban, vagy 
az elcsatolt területeken, 
egyek vagyunk. Sárközi a 
jelenlegi romániai helyzettel 
kapcsolatban közölte: a 
mindennapok csatáját 
vívjuk, óriási siker, ha 

sikerül megmentenünk egy 
magyar emlékművet, vagy 
elérjük azt, hogy ne zárjanak 
be egy magyar iskolát. Az 
ünnepi megemlékezést a helyi 
Kner Imre Gimnázium diákjai 
színesítették műsorukkal, az 
eseményt a Hősök szobránál 
koszorúzás zárta.

90 éves nénit köszöntött ek

2011. március 25-én ünne-
pelte 90. születésnapját Har-
mati Gézáné, Marika néni. 
A kerek évfordulón menye, 
unokái, dédunokája mellett 
Gyomaendrőd város nevében 
Várfi  András polgármester és 
Dr. Csorba Csaba jegyző is 
köszöntötte az ünnepeltet.

Harmati Gézáné Marika 
néni 1921. március 25-én látta 
meg a napvilágot. Férjével 
két gyermeket neveltek fel 

szeretetben, öt unokájuk és 
két dédunokájuk született. Az 
idős asszony 1990-ben megöz-
vegyült és nagy bánatára, fi át 
néhány éve eltemette, azóta 
menyével, lány unokájával és 
Martin nevű dédunokájával 
él egy háztartásban. Marika 
néni jó egészségnek örvend, 
melyet bizonyára a növények 
környezetében eltöltött hosszú 
munkás éveknek is köszönhet. 
Az idős néni 1949-től egészen 

1976-ig a gyomai vasútnál 
dolgozott kertészként, s ma is 
szívesen nosztalgiázik az ott 
töltött évekről. Egész életében 
keményen dolgozott, elmon-
dása szerint nagyon szerették 
a főnökei és a munkatársai is. 
Nyugdíjas éveiben családjá-
nak élt és egyik legnagyobb 
örömforrása ma is 6 éves déd-
unokája, aki születésnapján 
is együtt ünnepelt vele.

Szélhámos csatornatisztítók a városban

A Békés Megyei Vízművek 
Zrt. szolgáltatási területei 
közé tartozik egyebek mellett 
Gyomaendrőd is. A cég éppen 
ezért tartja furcsának, hogy 
ismeretlenek járják a várost és 
csatornatisztítási munkákra 
kötnek szerződést.

Információnk szerint már 
több magánszemélyt és céget is 

megkerestek azok az emberek, 
akik csatornatisztítási munkát 
ígérnek egy budapesti cég 
nevében, tevékenységüket 
szerződésbe is foglalják. 

A Békés Megyei Vízművek 
Zrt. csatornatisztítási 
munkákra nem alkalmaz 
külsősöket - tudtuk meg 
a cégtől. Diós Zsolt, PR-

munkatárs elmondta, hogy 
szakembereik arcképes 
igazolvánnyal rendelkeznek, 
pénzt nem fogadhatnak el a 
helyszínen. Információnk 
szerint már a Békés Megyei 
Vízműveknél és a rendőrségen 
is történt bejelentés a 
szélhámos csatornatisztítók 
miatt.

Lemondott  a Liget Fürdő ügyvezetője
Rendkívüli testületi 

ülést tartottak április 6-án 
Gyomaendrődön. Az ese-
ményen megtudtuk, hogy 
önkormányzati cégek (Li-
get Fürdő Kft., Gyomaszolg 
Ipari Park Kft.) vezetői be-
nyújtották lemondásukat.
Egeresi András a Gyomaszolg 
Ipari Park Kft., valamint 
a Gyomaközszolg Kft. 
ügyvezetője közös meg-
egyezéssel kérte munka-
viszonyának megszüntetését 
május 2-ával. A szakember 
nyugdíjazásával indokolta 
döntését, mint elmondta, 
míg az utódjáról nem 
születik döntés megbízási 
jogviszonnyal ellátja a 
kft-k vezetését. Vodova 

János, a Liget Fürdő Kft. 
ügyvezetője április 15-ével 
kérte felmentését. Döntését 
nem kívánta indokolni, de 
elárulta, hogy nagyon büszke 
az elmúlt hét hónapra. - 
Biztosan állíthatom, hogy 
az elmúlt hét évben senki 
nem foglalkozott annyit a 
karbantartási munkákkal, mint 
mi. Önerőből, üzemeltetési 
költségből oldottuk meg a 
járdaépítést, csempézést. 
Kiváló kollégákkal, kiváló 
csapattal dolgozhattam együtt. 
Egyúttal szeretnék sok sikert 
kívánni leendő utódomnak 
- tette hozzá. A személyi 
kérdésekkel zárt ülésen 
foglalkoztak a képviselők, az 
elhangzottakról Várfi  András 

tájékoztatott a helyszíne. A 
polgármester elmondta, hogy 
a Liget Fürdő ügyvezetői 
posztjáról az április 28-i 
testületi ülésen döntenek. 
A képviselők egyúttal 
megbízták, hogy folytassan 
tárgyalásokat Vass Ignáccal, 
a fürdő korábbi igazgatójával, 
aki egyébként ez év januárjáig 
a füzesgyarmati Kastélypark 
Fürdőt irányította. Egeresi 
Andrással kapcsolatban közöl-
te, a képviselők elfogadták 
a nyugdíjba vonulását. A 
városvezető hozzátette, hogy 
továbbra sem született döntés 
az önkormányzati cégek 
összevonását illetően, ezt is 
az áprilisi testületi ülésen 
fogják tárgyalni.

Játékszenvedély:
Nem tudunk a problémákkal szembenézni

A Térségi Humánsegítő 
Szolgálat szakmai napot 
szervezett Gyomaendrő-
dön. A fórumon a játék-
szenvedély és annak hatá-sai 
kerültek a fókuszba.

A szakmai napon előadást 
tartott Dr. Eggenhoffer Zsolt 
a Magyar Szerencsejáték 
Szövetség elnökségi tagja. 
Elmondta, hogy a szövetség 
létrehozta a Szerencsés 
Segítség Alapítványt, melynek 
célja a játékszenvedélyben 
szenvedőkkel foglalkozó 
szakemberek segítése, illetve 
a prevenció. Ennek keretében 
szerte az országban tartanak 

hasonló szakmai napokat. 
Megtudhatták a résztvevők, 
hogy míg a nyerőautomaták 
üzemeltetését szigorúan 
szabályozzák, addig a 
kártyajátékok szabályozása 
nem megfelelő, míg az 
online szerencsejátékokat 
nem szabályozza semmi, 
gyakorlatilag illegális a 
működésük. Az előadó beszélt 
a „hazárdsági fok” fogalmáról 
is, ami azt mutatja, hogy adott 
pénzért mekkora nyereményre 
jogosult a játékos.
Ezután Majoros Márta beszélt, 
aki szenvedélybetegekkel 
foglalkozik mint szociál-

pszichológus, narkológus 
és a Játékfüggők Tanácsadó 
Szolgálatának vezetője.
A függőségek alapja leginkább 
a megküzdési zavarban 
keresendő. Ez azt jelenti, hogy 
az emberek egy része nem tud 
szembenézni a problémáival, 
nem tudja azokat hatékonyan 
megoldani. Ezért fontos, hogy 
gyermekeinket megtanítsuk 
a problémák megoldására. 
Gazdasági okokból a már 
felnőtt gyermekek gyakran 
laknak még a szülői házban, 
mintegy hotelszolgáltatásként 
használva, miközben nem 
válnak önállóvá.
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2011-ben ismét 
Gyomaendrődön lesz a Bogártalálkozó

Az 1997-ben életre hívott 
Nemzetközi Bogártalálkozó 
2009-ig folyamatosan 
Gyomaendrődön került 
megrendezésre, kezdetben 
a Hármas-Körös partján, 
később a Liget Fürdőben. 
Tavaly Kardos Ferencnek 
nem sikerült megegyeznie a 
fürdővel, így Füzesgyarmatra 
került az esemény. A rövid 
pauza után 2011-ben ismét 
Gyomaendrődön vonulhatnak 
fel a járművek.  A főszervező 
elmondta, hogy mind a 
város-, mind a fürdővezetés 
pozitívan állt ahhoz, hogy 
ismét Gyomaendrődön 
gyülekezhessenek a 
„Bogarak”. - Már javában 
zajlanak az előkészületek 
és a találkozó időpontja is 
megszületett, augusztus 5-7. 
között fogjuk megrendezni 
az eseményt - közölte 
Kardos Ferenc. Hozzátette: 
mivel a jubileumi, a 
15. Bogárfesztiválról 
beszélünk, így az autósokat 
szeretnénk vendégül látni, 
bográcsgulyással és rétessel 
készülünk a nyitónapon. Már a 

program is körvonalazódott, a 
Repeta Rock Band és a Gesarol 
fog a húrok közé csapni, de az 
RTL Klubból ismert székely 
humoristák is ellátogatnak 
a helyszínre, azaz a Liget 
Fürdőbe. - Megmondom 
őszintén, nem tudom, hogy 
idén mennyi Volkswagen-
tulaj vesz részt az eseményen, 
mert a gazdasági környezet 
nem éppen az autósoknak 
kedvez. Augusztusban, 
akár 400 Ft fölött is lehet 
a benzin ára. Ráadásul egy 
ilyen háromnapos program 

több tízezer forintba kerül, 
ezért nem tudok most még 
becsült látogatóval sem 
számolni. Az biztos, hogy 
folyamatos a jelentkezés 
és mindenki örül, hogy 
visszakerült Gyomaendrődre 
a találkozó.   A jól megszokott 
gyorsulási versenynek új 
helyszínt találtak a szervezők, 
a Hősök úton adhatnak majd 
gázfröccsöt a sofőrök. A 
felvonulást augusztus 6-án 
tartják, az ügyességi verseny a 
gyomai futballpályán lesz. 

Helyszínelés a gyógyszertárnál

Olvasóink jelezték március 
5-én, hogy Gyomaendrődön a 
Hősök út egy szakaszát lezárta 
a rendőrség, a gyógyszertár 
előtti részen baleset történhe-
tett. Mint később megtudtuk, 
helyszínelés zajlott a szombati 
napon.

Vargáné Szombati Andrea, 
a Békés Megyei Rendőr-fő-
kapitányság sajtószóvivője 
elmondta , hogy kollégái 
egy tavaly októberi baleset 
helyszínelését végezték. 
Egy villanybiciklivel közle-
kedő, középkorú nőt ütöttek 
el a Hősök úti gyógyszertár 
előtt. A helyszínelés idejére 
egyébként lezárta az adott 
útszakaszt a rendőrség.

Mikor vállaljunk gyereket?
Nem csak a húszéveseké a világ

A legtöbb nő szeretne 
anya lenni, ám egyre 
többen vannak, akik nem 
a húszas éveikben döntenek 
a gyermekvállalás mellett, 
hanem csak később, harminc, 
sőt, akár negyvenéves koruk 
után. Vajon tényleg annyira 
számít az életkor ebben 
a sorsdöntő kérdésben? 
Napjainkban megdőlni 
látszik a köztudatban élő 
sztereotípia: szülni fi atalon 
kell.

Legutóbb Fehér Anna 
színésznő bejelentése kavart 
nagy vihart, a Szomszédok 
egykori pincérnője 53 évesen 
várja első gyermekét. A 
színésznő esete ma még az 
extrém kategóriába tartozik, 
de tény, ahogy minden más, 
így a gyermekvállalás is 
kitolódik az életünkben. 
Az orvosok egy harmincas 
éveiben szülő nőnek ma már 
nem mondják, hogy idős. 
Nem is mondhatják, hiszen 
napjainkban az első gyereket 
vállalók átlagéletkora közel 
van a harminchoz. A második 
babát általában 38 év körül 
hozzák világra a nők és a 40 
év körüli szülés is lassan kezd 
megszokottá válni.
30 - on innen és túl
Edit a húszas éveinek 
a közepén vállalta első 
gyermekét és 38 éves volt, 
amikor megszületett a kisfi a.
- A terhességem teljesen 
ugyanolyan volt mind a két 
gyerkőccel. Fizikálisan nagyon 
jól éreztem magam, nem 
voltam fáradékony egyáltalán 
és szinte végig edzettem mind 
a két várandósságom idején. A 
szülés simán és gyorsan ment, 
semmi komplikáció nem volt - 
meséli a kétgyermekes Békés 
megyei anyuka, aki inkább 
lelkileg érez különbséget a 15 
évvel ezelőtti kismamasághoz 

képest. Fiatalabb korban 
sokkal lazábban vettem a 
dolgokat, nem aggódtam 
annyit. Na most aztán igen! 
Sokkal könnyebben sírok. 
Szerintem lelkileg mélyebben 
élem meg az anyaságot most, 
mint régen. Ráadásul sokkal 
engedékenyebb is vagyok, ami 
talán azért van, mert tudom, 
hogy több babám már nem 
lesz és maximálisan szeretném 
megélni ezt a helyzetet. 
Edit szerint a fi atal korban 
történő szülésnek és a késői 
gyermekvállalásnak is éppúgy 
megvannak a hátrányai, mint 
az előnyei. 
Van ideális kor? Termé-
szetesen ez a téma nagyon 
individuális, nehéz általá-
nosságban beszélni arról, 
mikor jó gyereket vállalni. A 
nőknél a testi érettség évekkel 

megelőzi a lelki érettséget: egy 
17-18 nőnek már nyugodtan 
lehet gyereke, pedig a 
személyiségbeli érettsége 
általában csak sokkal később 
teszi őt erre alkalmassá. 
Az európai gyakorlatban a 
huszadik és harmincadik 
életév közti szülést nevezik 
a szakemberek optimálisnak. 
Később már jobban kell 
fi gyelnie a kismamának az 
életvitelére, az orvosnak a 
terhességre, a szülésre. A 
tapasztalatok azonban azt 
mutatják, hogy nem kell 
megijedni akkor sem, ha 30 
után érkezik a gyerek. Nincs 
tehát recept arra, hogy egy 
nő mikor vállaljon gyermeket 
és bár előbb - utóbb elkezd 
ketyegni a biológia óra, de ez 
minden nőnél más.(CSR)

Dankó Béla az új alkotmányról

Az Országgyűlés március 
22-én kezdte meg  az általános 
vitát  az új alkotmányról. A 
T. Ház előtt két szövegter-
vezet van, a Fidesz–KDNP-
frakciószövetség „Magyar-
ország Alaptörvénye” című  
javaslata, illetve Szili Katalin 
független képviselő, a Szoci-
ális Unió elnökének előter-
jesztése, mely „A Magyar 
Köztársaság Alkotmánya” 
címet viseli.

Az alkotmány általános vi-
tájáról az MSZP és az LMP 
képviselői kivonultak. 

Az új alkotmány záró-
szavazása április 18-án lesz, 
amelynek elfogadásához va-
lamennyi parlamenti képvi-
selő kétharmadának „igen” 
szavazata szükséges. 

Az alkotmányozási vita 
azonban nemcsak a T. Házban 
folyik. A választópolgároknak 
lehetőségük volt a nemzeti 
konzultációs testület kérdőíve 
segítségével kifejteni vélemé-
nyüket, melyet körülbelül 900 
ezren küldtek vissza. Az eddi-
gi adatok alapján a válaszolók 

többsége támogatja például 
azt, hogy az alkotmány ne 
csak jogokat, hanem kötele-
zettségeket is tartalmazzon. 
Fontosnak tartják továbbá az 
eladósodás szabályozását, a 
nemzeti vagyon védelmét, a 
jövő nemzedékekért való fele-
lősségvállalást, és a tényleges 
életfogytig tartó szabadság-
vesztésnek is egyértelmű a 
támogatása.

A kérdőív mellett számos 
településen közmeghallgatás 
keretében várták a lakoso-
kat az új alkotmány témá-
jában. 

Dankó Béla, a szarvasi 
térség országgyűlési kép-
viselőjeként március 25-én 
az Országházban felszólalt 
a témában, kifejtette, hogy 
a helyi önkormányzás és a 
társadalom fejlesztése csak 
párhuzamosan valósulhat 
meg. „A helyi önkormányzat 
nemcsak érzékeli a közvet-
len működési környezetében 
bekövetkezett gazdasági és 
társadalmi változásokat, 
hanem azokhoz helyben 

azonnal alkalmazkodni ké-
pes.”- mondta felszólalásában 
a képviselő. Véleménye szerint 
meg kell találni a megoldást, 
hogy minden döntést és azok 
végrehajtását a lehető legala-
csonyabb szinten hozzanak 
meg, ott ahol az ügyek vite-
léhez a legnagyobb szakér-
telemmel rendelkeznek, ez a 
kis települések állampolgá-
rainak érdeke is, hisz ügyei-
ket egy átláthatóbb rendszer 
segítségével hatékonyabban 
intézhetik.

Darth Vader és Pán Péter is együtt  buli-
zott  a Hupikék Törpikékkel

A gyomaendrődi Szent 
Gellért Katolikus Iskolában 
március 4-e a farsang 
jegyében telt. A délelőttöt 
az iskolások játékos 
vetélkedőkkel töltötték, 
majd a téltemetés régi 
népszokását felelevenítve 
papírdarabokra írták azokat 
a rossz tulajdonságaikat, 
amelyektől szeretnének 
megszabadulni és egy 
kiszebábra erősítve elégették 
őket az iskola udvarán.

Délután a gyerekek 
jelmezbe öltöztek és 
smink versennyel, táncos 
produkciókkal folytatódott 
az ünnepség. A színes 
műsort és a farsangi 
öltözékeket zsűri bírálta el, 
a legjobbakat ajándékokkal 

jutalmazta. A közönség 
találkozhatott Darth 
Vaderrel, Pán Péterrel 
és a Hupikék Törpikék 
is tiszteletüket tették a 
rendezvényen, a legnagyobb 
ovációt azonban mégsem ők, 
hanem egy újrahasznosított 

anyagból készült balerina 
jelmezbe bújt kisfi ú kapta. 
A farsangi mulatságon a 
tanárikar is színpadra lépett 
és zajos sikert aratott a 
gyerekek körében. Az egész 
napos rendezvényt tombola 
és tinidiszkó zárta.
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Kevés a férfi  tanár, hiányzik az apaminta

Egyre kevesebb férfi  vá-
lasztja a pedagógus pályát 
Magyarországon. Békés me-
gye sem tér el az országos 
átlagtól, az általános isko-
lák tantestületeiben döntő 
többségben nők oktatják 
a nebulókat. A felborult 
egyensúly különösen a fi -
úkat érintheti hátrányosan, 
hiszen a sok csonka család-
ban felnövő gyermek nem 
kapja meg az apamintát, a 
megfelelő férfi  modellt, mely 
elengedhetetlen a normális 
szocializációhoz.

A stabil, hagyományos 
kultúrában a gyerekek a 
családban szocializálódtak. A 
kultúra legfontosabb elemeit, a 
szokásaikat, a társaikhoz való 
viszonyukat családi minták 
alapján sajátították el, az iskola 
ehhez csak kiegészítést adott, a 
mindenkitől elvárt ismereteket 
oktatta. Miután a személyiség 
kialakulásában az első 12 év a 
legfontosabb, a szocializáció 
nagy része a családban 
lezajlott, az iskolában 
már csak a tudásátadás 
volt lényeges. Amit nem 
lehetett otthon elsajátítani, 
azt az erre specializálódott 
intézményekben tanulták meg 
a diákok, ahol a tudásátadás 
mellett folytatódott a 
szocializációjuk is. Az elmúlt 
ötven évben azonban - bár a 
folyamat már jóval korábban 

elkezdődött - a társadalmak 
megváltoztak. A modern élet 
akadályozza a családnak mint 
közösségnek a működését, 
és mára a nagycsaládból 
lényegében „egyszemélyes 
közösséggé” vált.

Az iskolába olyan, nem 
szocializált gyerekek érkeznek, 
akiknek nincsenek kialakult 
viselkedési szokásaik, vagy 
ha vannak, azok általában 
rosszak. Az iskolák régi 
funkciója, mely szerint a 
gyereket csak a tanulmányaiba 
kell bevezetni mára idejétmúlt 
gondolkodás. A diákok nagy 
része olyan családi közegből 
érkezik, ahol nem történt meg 
a megfelelő szocializáció, a 
gyerekek ezért nem fogadják 
el automatikusan a tanárok 
irányítását. Különösen 
gyakori probléma ez a fi úk 
körében.

- Iskolánkban a legtöbb 
gyermek hátrányos helyzetű, 
keveseknek adatik meg 
a harmónikus családi 
közeg. A megfelelő szülői 
minta pedig lényeges 
lenne a nebulók további 
fejlődése szempontjából - 
mondta Lukács László, a 
gyomaendrődi Szent Gellért 
Katolikus Iskola igazgazója. 
A lányokból egyszer anyák 
lesznek, a fi úkból pedig 
családfők. Mi eszerint 
próbáljuk nevelni a gyerekeket, 

de a fi úkkal picit nehezebb 
dolgunk van, hiszen - velem 
együtt is - csak három férfi  
tanító van az iskolában.

Egész Európában, 
így Magyarországon is 
egyre kevesebb a férfi  
tanító, aminek egyik oka 
az alacsony társadalmi 
elismertség, a másik pedig 
az alacsony fi zetések. Az a 
férfi , aki családot szeretne, 
meggondolja, hogy olyan 
pályát válasszon-e, ahol 
állandó anyagi problémákkal 
kell megküzdenie. 

A férfi  tanárok hiánya ko-
moly hatással lehet a fi úk isko-
lai teljesítményére is, és sokan 
fi atal korban nem kapják meg 
a megfelelő modellt. Pedig 
egy - a britteknél végzett - 
felmérés szerint a fi úk jobban 
teljesítenek, ha az általános 
iskolában férfi  tanítja őket. 
Az ezer férfi  megkérdezésével 
készített kutatásból kiderül: 
a megkérdezettek csaknem 
fele (48 százaléka) mondta azt, 
hogy az általános iskolában 
tanító férfi  tanárok voltak 
rá a legnagyobb hatással. 
35 százalékuk mondta azt, 
hogy a férfi  tanár keményebb 
munkára ösztönözte őket, sőt 
22 százalék bevallotta: az, 
hogy férfi  tanította, növelte 
a magabiztosságát.(CSR)

A gondtalan nyugdíjas élet ára

Magyarország öregedő 
társadalom, hazánkban több 
mint kétmillió nyugdíjas él. 
Felmérések szerint az idős 
emberek jelentős része gon-
dozást igényel: a 60 éven 
felüli lakosságnak mintegy 
25-30 százaléka szorul va-
lamilyen segítségre, a 70 
éven felülieknek pedig 7,5 
százaléka nem tudja ellátni 
magát. Milyen lehetőségek 
közül választhatnak a rá-
szoruló idősek Békés me-
gyében? Mennyibe kerülnek 
a szociális szolgáltatások? 
Ezeknek a kérdéseknek jár-
tunk utána.

Önkormányzati fenntartá-
sú intézmények -  A törvé-
nyi szabályozás értelmében 
a szociális alapellátásról az 
önkormányzatoknak minden 
településen gondoskodniuk 
kell, így az idős emberek 
Békés megyében is élethely-
zetüktől és szociális szük-
ségleteiktől függően többféle 
szociális szolgáltatás közül 
választhatnak. Az alapellátás 
keretén belül szociális étkez-
tetést, házi segítségnyújtást, 
jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást és az idősek klubját, 
míg a szakosított ellátások 
alatt az idősek átmeneti gon-
dozóházát, illetve az idősek 
otthonát értjük.

Idősek Klubja, Házi segít-
ségnyújtás - Az Idősek Klub-
ja szolgáltatásait elsősorban 
azok a saját otthonukban élő 
nagykorú személyek vehetik 
igénybe, akik egészségi álla-
potuk, vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális támoga-
tásra szorulnak, de önmaguk 
ellátására kis segítséggel ké-
pesek. Az Idősek Klubjában 
lehetőség nyílik a napközbeni 
benntartózkodásra, étkezésre, 
alapvető higiénés szükségletek 
kielégítésére is - tudtuk meg 
a Gyomaendrődön működő 
Térségi Szociális Gondozó 
Központ munkatársától. A 
szakember a hír6-nak el-
mondta, hogy azok az idős 
emberek, akik a Szociális 
Szakértő Bizottság megál-
lapítása szerint gondozási 
segítségre szorulnak, a házi 
segítségnyújtás keretein belül, 
saját otthonukban is igénybe 
vehetik az intémény szolgál-
tatásait. Ilyen esetekben 335 
forintos órabér ellenében, a 
szociális gondozók naponta 
akár többször is meglátogat-
ják a rászorulókat, kikészítik 
gyógyszereiket, kitakarítják 
lakásukat, segítséget nyújta-
nak az ellátott önnálló életvi-
telének megtartásában. Azok 

a személyek, akiknél krízis-
helyzetekkel lehet számolni és 
képesek a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára, ottho-
naikban jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást is igénybe 
vehetnek.

Idősek otthona - Az önkor-
mányzatok vagy a megye álltal 
fenntartott intézményekbe ko-
rábban a szociális szerv álltal 
jóváhagyott kérelmek alapján 
kerülhetnek be a rászorulók, 
2010-ben azonban módosult a 
törvény, melynek értelmében 
az idősek otthona esetében 
intézményvezetői hatáskörbe 
került át a gondozási szük-
séglet vizsgálata. Ezekben az 
otthonokban azoknak az idős 
embereknek, illetve fogyaték-
kal élőknek biztosítanak teljes 
körű ellátást és korlátlan lak-
hatást életük végéig, akiknek 
napi gondozási szükséglete 
meghaladja a négy órát. Az 
intézményekben a szobák ál-
talában két, három, maximum 
négy személyesek. Törvény 
írja elő, hogy a bentlakásos 
intézményekben egy sze-
mélyre legalább hat négy-
zetméternyi terület jusson, 
s legalább tíz emberenként 
illemhely és zuhanyzó. A fi -
zetendő térítési díjak mértékét 
a helyi önkormányzatok az 
ellátást igénybe vevő rend-
szeres havi jövedelméből és 
vagyoni helyzetéből állapítják 
meg (a bekerülés nem minden 
esetben zökkenőmentes, sok 
esetben problémát okozhatnak 
a várólisták), ennek ellené-
re akár egy városon belül is 
lehetnek eltérések az árban. 
Orosházán két önkormányza-
ti fenntartású idősek otthona 
működik és mindkét otthon-
ban ugyanazt az ellátást biz-
tosítják , de a térítési díjak 
nem azonosak. A Platán el-
nevezésű intézmény 1986-tól 
fogadja az idős embereket, 
míg az Ezüstfenyő 2005-ben 

kezdte meg működését. Ez 
utóbbi intézmény egy jóval 
felszereltebb, modernebb 
környezetben várja lakóit, 
ezért itt valamivel többet kell 
fi zetni havonta. A jelenleg 
érvényben lévő szabályok ér-
telmében azonban, a szociális 
otthonok lakóitól legfeljebb 
nyugdíjuk 80 százalékát lehet 
elkérni (a mindenkori nyugdíj-
minimum 20 százalékát meg 
kell hagyni zsebpénznek), s 
ezt minden intézménynek be 
kell tartania. 
Alapítványi idősek otthona
Az alapítványi idős 
otthonokban lehetőség van 
kisebb szobával, konyhával, 
fürdőszobával ellátott önálló 
garzonok, apartmanok 
bérlésére is. A korszerű, 
családias környezetben 
történő ellátásért, a komfortos 
évekért azonban ezek az 
intézmények rendszerint 
előre kérnek úgynevezett 
egyszeri hozzájárulási díjat, 
melynek összege egy ágyas 
szobák esetében Békés 
megyében általában 2 millió 
forint. A havi térítési díjak 
intézményenként változóak: 
a telekgerendási Szent Anna 
Idősek Gondozási Otthonában 
például 82 ezer 540 forintért 
vehető igénybe az emeltszintű 
ellátás, míg a békési Hajnal 
István Idősek Otthonában havi 
93 ezer forintot kell fi zetni. 
A havidíj tartalmazza az 
orvos által kiírt gyógyszerek 
árát, és egyéb egészségügyi 
segédeszközöket, továbbá 
a takarítást, mosást, napi 
háromszori étkezést, és 
különböző, intézményenként 
változó programokat, mint 
zenehallgatás, fi lmvetítés, 
kertészkedés. Aki pedig ennél 
is komfortosabb ellátásra 
vágyik, annak felárért 
cserébe egyéb szolgáltatások 
is rendelkezésére állnak. 
(CSR).
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TANFOLYAM INDUL
személygépkocsi, motorkerékpár 

és moped kategóriában!
Beiratkozás: 

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

Telefon: 30/402-58-78, 20/511-28-83

Endrődön: Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth L. u. 18.

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stanc- 

és szitaforma, 
szitázás

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

EGYEDI CIPŐ- ÉS 
CSIZMAGYÁRTÁS

Rendelhető: 17 – 52–es méretig
NŐK, FÉRFIAK ÉS GYERMEKEK RÉSZÉRE

A lkalmi - ,  utca i - ,  kényelmi cipő.
GYÓGYCIPŐ  elegáns kivitelben, 

sok modell- és szíválasztási lehetőséggel.
Gyártunk lovagló-, íjász-, vesztern-, néptáncos-, 

vadász-, mazsorettes-, bilgeri- és bocskai csizmákat.
Telefon: + 36-30/924-3360

E-mail: gellokft@indamail.hu

Nem lehet elég korán kezdeni?

Egy fővárosi óvoda angol 
anyanyelvi pedagógusokkal 
és ismert zenészek által tartott 
hangszeres foglalkozásokkal 
igyekszik meggyőzni a 
szülőket arról, hogy ők 
garantáltan kiaknázzák 
a gyermek tehetségét és 
felkészítik az iskolai életre. Ma 
már szinte minden városban 
végtelenek a lehetőségek, hogy 
milyen foglalkozások közül 
választhatunk az óvodában, 
de valóban ennyire fontos a 
korai fejlesztés? Szükség 
van a különórákra? Mi ma 
az óvoda funkciója? Ezekre 
a kérdésekre kerestük a 
választ.
- A napjainkban hatályban 
lévő törvények alapján, 
az óvodai program nem 
teljesítményközpontú, sokkal 
inkább az a cél, hogy a gyerek 
nyugodt körülmények között 
tanulja meg a közösségben való 
viselkedés alapvető normáit – 
tudtuk meg Kovács Péternétől, 
a gyomaendrődi Margaréta 
Óvoda vezetőjétől. Van egy 
helyi nevelési program és 
az intézmények ez alapján 
dolgoznak. A törvény által 
előírt alapdokumentumban 
nincs benne, hogy az óvodának 
iskolai előkészítő funkciót 
kell betöltenie. Ma az egyik 
legfontosabb feladat az, hogy 
a gyerekekben kialakítsuk 
azokat a képességeket, 

amelyek szükségesek az 
iskola megkezdéséhez, de 
ez már nem előkészítős 
tevékenységeket jelent - 
mondta a szakember.
- A nevelési programban 
meg kell határoznunk, hogy 
milyen nevelési időben és 
nevelési időn túl szervezett 
tevékenységeket biztosít az 
intézmény. Óvodánkban 
a sajátos nevelési igényű 
gyerekeknek fejlesztő 
pedagógus és logopédus 
tart egyéni foglalkozásokat, 
valamint gyógytorna is segíti 
a kicsik fejlődését. Igyekszünk 
játékos feladatokat is 
beilleszteni a mindennapokba, 
de nem tűzdeljük tele kötelező 
tevékenységekkel és kötött 
programokkal az óvodai létet, 
mert a legfontosabb az, hogy 
minden gyerek a saját érési 
folyamatában jusson el oda, 
hogy egy-egy tevékenység 
vagy feladat felkelti az 
érdeklődését - hangsúlyozta 
az óvodavezető. 
Annak ellenére, hogy a 
legtöbb pedagógus szerint 
a gyerekeknek ebben a 
korban még inkább szabad 
játékra volna szükségük, 
nem pedig irányított és kötött 
foglalkozásokra, a verseny 
már egészen kicsi korban 
megkezdődik. Az óvodai 
beiratkozáskor a szülők 
egyik első kérdése a fakultatív 

programokra irányul, hiszen 
úgy érzik: aki kimarad, 
az lemarad. Az elvárások 
azonban sok esetben nem csak 
az óvodával, de a gyerekkel 
szemben is irreálisak, ezért 
a szeptemberben kezdődött 
új nevelési évben módosult 
az óvodai nevelés országos 
alapprogramja. A külön 
foglalkozásokat csak nevelési 
időn kívül tarthatják az 
óvodák. 
- Intézményünkben a szülők 
beírathatják nagycsoportos 
gyermeküket kézműves 
foglalkozásra vagy vízhez 
szoktatásra, melyet az óvoda 
pedagógusai végeznek. Angol 
nyelvtanulására is lehetőség 
van, de ehhez mi csak a helyet 
biztosítjuk és nyelvtanárok 
tartják az órákat. Figyelembe 
vesszük tehát a szülők 
igényeit, de alapprogramunk 
középpontjában a játék áll, 
hiszen ez a kisgyermekkor 
legfontosabb és legfejlesztőbb 
tevékenysége. A gyerek 
eközben tanulja meg 
egyebek közt hogyan kell 
egy közösségben viselkedni, 
a társaihoz alkalmazkodni, 
valamint a különböző nemi 
és családi szerepeket is itt 
sajátítják el a kicsik. Ha 
ezek az alapvető viselkedési 
formák rendben vannak, utána 
az iskolában is könnyebben 
taníthatóak a gyerekek.

Nem lehet elég korán kezdeni?

Különböző pályáza-
ti lehetőségeket tártak a 
gyomaendrődi vállalkozók 
elé március 1-jén, a helyi 
önkormányzat épületében. 
A szakemberek a képzési- és 
szervezetfejlesztési forrá-
sok lehetőségeit helyezték 
fókuszba.

Pablényi Attila kiemelte, 
hogy a 2011-2013 közötti 
időszakban az Új Széchenyi 
Tervi(ÚSZT) 2000 milliárd 
forintot szán a vállalkozások 
fejlesztésére, a szakember 
szerint az utóbbi időben 
„fi nomhangolások” 
történtek a kiírásokban, 
így például a kifi zetések is 
felgyorsulhatnak a jövőben. 
A DFT-Hungária ügyvezetője 
a jelenlévőknek vázolta a 
különböző lehetőségeket, 
illetve betekintést nyújtott 
abba, hogy az Európai 
Unió és a kormány milyen 
kritériumokat támaszt a 

cégekkel szemben. Az 
előadáson szó esett arról, hogy 
a kkv-k - az előzetes prognózis 
szerint - átlagosan 10,2 millió 
forintos képzési forráshoz 
juthatnak, amennyiben 
sikeresen pályáznak a 
TÁMOP-os programra, 

megtudtuk, hogy a projekt 
megkezdésehez előleg is 
igényelhető, melynek mértéke 
legfeljebb 25% lehet.  Pablényi 
a pályázatok ismertetésekor 
hozzátette: ez az a lehetőség, 
ahol nem a nagyhalak, hanem 
a gyorshalak nyernek.

Plakátok a képtárban

„Kortárs kiállítási plakátok 
Békéscsabán az 1980-as évek-
ben” címmel nyílt kiállítás 
a gyomaendrődi Vidovszky 
Béla Városi Képtárban. A 
képtár szezonnyitó kiállí-
tásán az alkalmazott gra-
fi ka Békés megyei kortárs 
alkotásaival találkozhatott 
Gyomaendrőd közönsége. 
Az 1980-90-es évek modern 
művészeti vonulatának élé-
re Lipták Pál Kossuth-díjas 
könyvtáros és képzőművész 
állt. A tárlat Karcagi Hajdú 
László magángyűjtő közremű-
ködésével május 5-ig látható 
városunkban.

Brüsszelig hallik a gyomaendrődiek vitája?
Jól érvelnek és cáfolnak

A Szóval?! Országos 
középiskolai Vitaverseny 
regionális döntőibe nyolc-
nyolc csapat jutott tovább. A 
Kecskeméten megrendezett 
elődöntőn kiderült, hogy a 
helyi Bányai Júlia Gimnázium 
és a gyomaendrődi gimisek 
disputáltak a legjobban.

Megkezdődtek a Szóval?! 
Országos Vitaverseny 
regionális döntői! A második 
döntőnek a Kecskeméti 
Kulturális és Konferencia 
Központ adott otthont, 
ahol kötetlen hangulatban 

érveltek és cáfoltak a versengő 
diákok. A zsűrizésben részt 
vett többek között Csémy 
Balázs (kecskeméti Katona 
József Színház művésze), a 
díjat pedig Csík János (Csík 
zenekar) adta át.  A dél-alföldi 
elődöntőbe bejutott nyolc 
csapat közül a Járjunk a 
földön csapat (Bányai Júlia 
Gimnázium, Kecskemét) 
érdemelte ki a régió legjobb 
disputázója címet. Ők és a 
második helyezett Körös-
parti Sereg (Kner Imre 
Gimnázium, Szakközépiskola 

és Kollégium, Gyomaendrőd) 
képviselik majd a régiót a 
versenyen, amelynek döntője 
Budapesten lesz 2011. április 
30-án. Az ország legjobb 
vitázóinak fődíja egy brüsszeli 
tanulmányút lesz. 

Rekordok a mezei futóversenyen

A napokban rendezték 
meg Gyomaendrődön a 
mezei futóverseny körze-
ti diákolimpia döntőjét. 
A sporteseményen közel 
félezren álltak rajthoz, 
ráadásul több pályacsúcs 
is megdőlt.

Rekordnak számító, 447 
tanuló részvételével került 
megrendezésre az endrődi 
sportpályán a verseny, ahol 
a körzet mind az 5 általános 
iskolája képviseltette magát. 
A négy korcsoportba osz-
tott diákok hat alkalommal 
döntötték meg a fennálló 
pályacsúcsot, ebből ötször, 
a helyi a Rózsahegyi Kálmán 
Kistérségi Általános Iskola 
atlétái. Az alsó tagozat leg-
eredményesebb futója Szerető 
Dorottya, míg a felső tago-
zat legeredményesebb futója 
Szerető József lett. A verseny 

legeredményesebb iskolája a 
Rózsahegyi Kálmán Kistér-
ségi Általános Iskola lett  A 
diákok 25 érmet szereztek, 
11 a legfényesebb medáliá-
ból jutott az atlétáknak. A 

legeredményesebb iskolának 
járó díjat, mint a gyerekek 
felkészítője, Vaszkán Gábor 
testnevelő tanár, atlétika szak-
edző vehette át.
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Papp Károly a legjobb úszó korcsoportjában
Országos bajnok lett a gyomaendrődi sportoló

A Hódmezővásárhelyen 
megrendezett úszó országos 
diákolimpia III. korcsoport-
jában a gyomaendrődi Papp 
Károly csapott először a 
célba.

Hatalmas fegyvertényt 
hajtott végre Papp Károly a 
Rózsahegyi Kálmán Kistér-
ségi Általános Iskola tanuló-
ja  a Hódmezővásárhelyen 
megrendezésre kerülő úszó 
országos diákolimpia döntő-
jében. A III. korcsoportban 
indult versenyző 50 méteres 
mellúszásban 36, 80 másod-
perces, káprázatos időered-
ménnyel magyar bajnoki 
címet szerzett! A Vaszkán 
Gábor testnevelőtanár, edző 
által felkészített sportoló a 
megyei döntők alapján a leg-
jobb időeredménnyel kvali-
fi kálta magát a bajnokságra, 
így a legerősebb futamban 
a 4-es pályán indulva, esé-
lyeshez méltóan hatalmas 

előnnyel ért a célba, hiszen 
az ezüstérmesre több mint 
5 másodpercet vert. Ugyan-
csak szépen szerepelt a IV. 
korcsoportos fi úknál a Kis 
Bálint Általános Iskola tanu-

lója Gönczfalvi Balázs,  aki 
a 100 méteres mellúszásban 
1:25 perces időeredménnyel 
az ötödik helyen zárt.

Szerető Józsi nagyot futott  a serdülő OB-n

A gyomaendrődi Rózsa-
hegyi Kálmán Kistérségi 
Általános iskola többszörös 
válogatott és országos baj-
nok atlétája Szerető József 
harmadik lett 3000 méte-
ren a Budapesten rendezett 
Fedettpályás Serdülő Orszá-
gos Bajnokságon - tájékoztatta 
szerkesztőségünket Vaszkán 
Gábor, a sportoló edzője.
Szerető József 10:18:48 perces 
időeredménnyel ért célba az 
országos versenyen. A fi atal 

atléta teljesítménye azért 
nevezhető egyedülállónak, 
mert az első tízben végzett 
sportolók közül csak neki nincs 
lehetősége a mindennapos 
fedettpályás felkészülésre, a 
többiek mind futófolyósóval 
ellátott szakosztályoknál 
készülhettek. A sportoló 
legközelebb április 2-án 
a Kismaratoni Országos 
Bajnokságon áll rajthoz, 
ahol 10 000 métert kell 
teljesítenie.

Mesterhármas Várkonyi Saroltától

Gyomaendrődi verseny-
ző bizonyult a legeredmé-
nyesebbnek a gyulai Vár-
fürdőben megrendezett 
úszóversenyen. Várkonyi 
Sarolta három számban 
indult és három aranyér-
met szerzett. Ez az igazi 
mesterhármas!

Kiváló teljesítményt 
nyújtott Várkonyi Sarolta 
a gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola első 
osztályos tanulója a gyulai 
Várfürdőben megrendezett 
nemzetközi versenyenm, 
hiszen amelyik számban 

rajtkőre állt, ott aranyérmet 
szerzett, így a verseny 
legeredményesebb úszójának 
bizonyult. A Vaszkán 
Gábor testnevelő-edző által 
felkészített versenyző előbb 
hátúszásban 1: 01,12 perccel, 
majd mellúszásban 59,15-tel, 
végül gyorsúszásban 57,25-
es időeredménnyel csapott 
elsőként a célba. A kiváló 
versenyző csapattársaival 
együtt legközelebb április 
9-én állhat rajtkőre a 
békéscsabai Árpád Fürdőben 
megrendezésre kerülő Nyuszi 
Kupán.

Bronzos elődöntő

A Kis Bálint Általános Is-
kola és Óvoda fi ú tornászai 
2011. március 18-án országos 
elődöntőn szerepeltek Kecs-
keméten. A sporteseménye 
öt megye legjobb csapatai 
vehettek részt. Az I-II. kor-
csoportban 8. helyezést, míg 
a III.-IV. korosztálynál az 
5. helyezést érték el a fi úk. 
Poharelec Csaba az egyéni 
versenyek során a dobogó 
harmadik fokára állhatott 
fel.

Négy aranyérmet gyűjtött ek Solton
Remekeltek a Gyomaendrődi Judo Klub fi ataljai

Március közepén került 
megrendezésra a XV. Solti 
Tavasz Kupa. A sportese-
ményen a Gyomaendrődi 
Judo Klub hét versenyzővel 
képviseltette magát és a négy 
aranyérem mellett egy bronz-
érmet is begyűjtöttek.
Aranyérmet szerzett a 
versenyen: Nagy Zoltán, 
Hidasi Tamás, Lövei 
Zsuzsanna és Kis Milán, 
bronzéremnek örülhetett 
Szabó Bence. - A kis csapat 
kitett magáért és kivétel nélkül 
mindenki kiemelkedően 
teljesített - mondta Varga 
István. A vezetőedző 
hozzátette: nagyon büszke 
vagyok a csapatra, hiszen 
amit várni lehetett, azt 
teljesítették is. Kiemelni nem 
akarok senkit, hiszen minden 
érmes versenyző komoly 
ellenfelekkel szemben kellet, 
hogy kiharcolja a sikereket. 
Nagyon sokat dolgoznak az 
edzéseken a fi atalok és ennek 
a munkának lassan beérik a 
gyümölcse. Nagyon jó érzés 
volt az eredményhirdetéskor 
látni, hogy a diák „C” 
korosztályban egymás után 
három súlycsoportban is az 
én versenyzőmet szólították 
a dobogó legtetejére. A diák 
„B” korosztályos versenyzőim 
is kitettek magukért, hiszen 
mindketten érmet szereztek. 
Varga István a sportolókat 
is elemezte: Kis Milán: 
Tehetsége vitathatatlan 
és véleményem szerint 
a versenyen a legszebb 
technikákat mutatta be 

korosztályában. Hidasi 
Tamás: Sokat nem lehet 
elemezni, hiszen mindkét 
mérkőzése 6 másodpercig 
tartott. Amit kértem a 
mérkőzés előtt, azt csinálta 
meg. Nagy Zoltán: Komoly 
ellenfeleket kellett legyőznie 
és nagy öröm volt számomra, 
hogy magabiztosan és bátran 
judózott, mindamellett, hogy 
fejben is teljesen rendben 
volt. Szabó Bence: Bár 
az első mérkőzés kicsivel 
elment, ekkor is és a többi 
mérkőzésén is nagyon jó 
teljesítményt nyújtott. Az 
eddigi hiányossága lassan 
feledésbe merül, hiszen stabil 
felállású, de eddig kevés 
akciót csinált versenyeken. 
Ezúttal ezzel sem volt gond 
és minden mérkőzésén több 
akciópontot is elért.

Lövei Zsuzsanna: A 
tehetséges fi atal hölgy 
magabiztosan győzte le 
egyetlen kihívóját. A fúk 
edzéseken rendszeresen 
meggyötrik, így a 
versenyeken igen felkészülten 
tud szőnyegre állni. 
Lancaster Lucas: Nem 
sokon hiányzott a jobb 
eredmény eléréséhez. 
Kemény mezőnyben a 
vigaszági mérkőzésen 
vezetett is, de a versenyrutin 
hiánya miatt sajnos nem 
tudta megőrizni előnyét. 
Székely Péter: Elsősorban az 
volt a cél, hogy lássuk hova 
kell eljutni a fi atal judókának. 
Fél éve készül nálam, még 
sok munkát kell elvégeznünk, 
hogy elérjük a serdülő 
korosztály élmezőnyét.

Néprajzi Konferencia Gyomaendrődön

2011. április 2-án ke-
rült megrendezésre a VIII. 
Gyomaendrődi Tudomá-
nyos Néprajzi Konferen-
cia.

Gyoma és Endrőd a 
társadalomnéprajzi kutatá-
sok tükrében címmel indult a 
tudományos tanácskozás az 
Endrődi Népházban. A jeles 
előadók Gyoma és Endrőd 
történetének egy-egy ke-
vésbé ismert területét tárták 
az érdeklődők elé. A kon-
ferencia témaválasztásával 

a szervezők Gyomaendrőd 
monografi kus bemutatásá-
nak időszerűségére hívták 
fel a fi gyelmet.

A tanácskozás előtt 
Dr.Bartha Elek tanszékveze-
tő egyetemi tanár mutatta be 
Szonda István: Céh, ipartes-
tület, szövetkezet című köny-
vét. A szerző örömmel adta 
át kiadványát a legidősebb 
endrődi csizmadiának, Bella 
Józsefnek, aki adatközlőként 
sokat segített a szakma meg-
ismerésében.
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Dankó Béla: szükség volt a 
Széll Kálmán Tervre

A legnagyobb nehézség, 
probléma, mellyel ma Ma-
gyarország szembenéz az ál-
lamadósság. Az ország talpra 
állításához először ezzel az 
akadállyal kell megküzde-
nünk. Ennek érdekében dol-
gozta ki a kormány a Széll 
Kálmán Tervet.  Magyaror-
szág államadóssága  2002 és 
2010 közötti időszakban két 
és félszeresére növekedett, 
azaz 8 ezer milliárd forintról 
20 ezer milliárd forintra. (a 
bruttó hazai termékhez vi-
szonyítva az államadósság 
aránya 2002-ben 53% volt, 
míg 2010-ben már 82%.) Ez a 
magas államadósság gúzsba 
köti országunkat. A Széll Kál-
mán Terv az összefogást és a 
harcot jelenti az adósság ellen. 
Az adósságot le kell vinni 
82%-ról 50 % alá.  Egy olyan 
tervre volt szükség, amely 
egyszerre veszi célba az ál-
lamadósság csökkentését, a 

gazdasági és társadalmi élet 
rosszul szervezett területei-
nek újraszervezését, melyek 
felelősek az államadósság 
újratermelődéséért, valamint 
egyidejűleg segíti a gazda-
sági növekedés beindulását 
is. Ennek megfelelően a terv 
kiemelt területei közé tartozik 
a foglalkoztatás előremozdí-
tása, hiszen ma Magyaror-
szágon sokkal kevesebben 
dolgoznak- 3,8 millióan-, 
mint ahány munkaképes 
lakosa van az országnak. A 
foglalkoztatottság növelése 
érdekében már csökkentek 
a vállalkozások terhei, a to-
vábbiakban pedig átláthatóvá 
válik a rokkanttá nyilvánítás 
rendszere. Annak érdekében, 
hogy minél több embernek 
biztosítsunk munkát, új köz-
munkaprogram indul, mely 
sok ember munkáját igényli, 
megoldva az olyan sürgető 
feladatokat, mint a gátak és 

víztárolók megépítése, belvíz-
elvezető csatornák kialakítása 
és karbantartása. 2011. július 
1-ig elkészülnek ezeknek a 
beruházásoknak a tervei, 
szeptembertől a munkák egy 
része elkezdődhet, míg a teljes 
rendszer 2012. január 1-jétől 
indul meg. A foglalkoztatási 
szint növelésének pozitív ha-
tásaként nőnek a munka utáni 
adóbevételek, csökkennek a 
kifi zetett segélyek és támo-
gatások.  Az Új Széchenyi 
Tervben 73 milliárd Ft forrás 
áll rendelkezésre a közmun-
kaprogramok és a hátrányos 
helyzetű emberek foglalkozta-
tásának támogatására. A Széll 
Kálmán Tervvel a kormány 
arra vállalkozik, hogy az em-
berekkel összefogva csökkent-
se az államadósságot, ezért 
további reformokat tartalmaz 
a közösségi közlekedés, az 
oktatás, a gyógyszeripar és 
a közigazgatás területén.

A gondozott kertért, parkért
 kaszálás, nyírás, parlagfű-mentesítés• 
 elhagyott telkek rendbetétele• 
 facsemete ültetése, park- és erdőtelepítés• 
 szántás, rotálás, magágy-előkészítés, fűmagvetés• 
 veszélyes és egyéb fák vágása, metszése, permetezése• 
 vízi létesítmények (stég) építése• 
 öntözőrendszerek, dísztavak építése• 
 épületek bontása• 
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2011-ben sem marad el 
a Csabai Kolbászfesztivál

2011. október 28-31-
ig Békéscsaba ismét a 
gasztronómia fővárosa lesz, 
a megrendezésre kerülő 15. 
Csabai Kolbászfesztivál 
alkalmából.

2010-ben a Csabai 
Kolbászfesztivál Békés megye 
legnagyobb, Magyarország 
és a Kárpát-medence egyik 

legismertebb és legjelentősebb, 
turisztikai vonzerőt 
jelentő gasztrokulturális 
rendezvénye lett, a közel 
100.000 látogatójával, széles 
kínálatot jelentő programjával 
és kiegészítő rendezvényeivel. 
A rendezvény fő attrakciója 
a csabai kolbászkészítő 
verseny, amely Guinness-

méretűre nőtte ki magát, 
közel 450 csapat gyúrt a 
békési megyeszékhelyen. 
Gyomaendrőd rendszeres 
résztvevője az eseménynek, 
valószínűleg az idén is 
rágyúrnak az eseményre a 
helyiek.

Munkácsy László levele a polgármesterhez

Tisztelt Polgármester Úr!
Lassan, nehezen, de igyek-

szem feldolgozni magamban 
az önkormányzati közgyű-
lés február 24–i határozatát 
a néhai Papp Zsigmond ha-
gyatékával kapcsolatban. Az 
kristálytiszta előttem, hogy 
a Polgármester Úr és közvet-
len munkatársai az általam 
is szándékolt, leszármazottak 
akaratát meg akarták való-
sítani. Ezzel Gyomaendrőd 
értékeit gyarapítani, a város 
kulturális értékeit, múltjának 
egy szeletét megőrizni, meg-
mutatni. Törekvésüket most is, 
a jövőben is csak elismerően 
lehet értékelni. Távol áll tő-
lem, hogy minősítsem a város 
politikai arculatát - ezt nem 
tudnám elveimmel egyeztetni. 
Nos, a határozatot tudomásul 
vettem, és azon töprengek, 
hogy a család véleményét is 

értékelve, hogyan tovább. Az 
eredeti szándékot eldöntöttem: 
feladom, és ebben megvallom 
őszintén, benne van a csa-
lódottságom, sértődöttségem 
is. Végül is elhunyt szeret-
teim sem tehetnének mást, 
minthogy tudomásul vennék 
a testület elutasító határozatát. 
A napokban beszélgettem Dr. 
Szonda István úrral. Elmond-
ta, hogy meglátása szerit az 
önkormányzatnak jelenleg 
nincs anyagi fedezete a ter-
vezett emlékház kialakítására, 
évek múlnának el, mire meg-
valósulna. Megértem, ezt én 
is látom. Tájékoztatott, hogy 
Gyomaendrődön van egy 
patinás épület, ami jelenleg 
kihasználatlan, és felmerült 
annak a lehetősége, hogy azt 
múzeummá alakítsák át, Papp 
Zsigmondról elnevezve. Kö-
zel áll hozzám az a gondolat, 

hogy – ha már így alakult a 
helyzet -, az alkotások be-
mutató darabjait (festmények, 
szobrok, bútorok) védettség 
alá helyezése után átadom 
az önkormányzatnak. Ez a 
megoldás megnyugtatná va-
lamelyest a lelkiismeretemet 
is, hiszen Gyomaendrődön 
maradnának, láthatóvá vál-
nának a néhai Papp Zsigmond 
alkotásai. Részemről jelenleg 
ezt a megoldást tartom elfo-
gadhatónak. Persze a kisördög 
bennem motoszkál: mit fog 
válaszolni a közgyűlés, talán 
ismét bántó, sértő döntést fog 
hozni. Én csak az értékmeg-
őrző, szépet, jót eredményező 
megoldást keresem.

További munkájához min-
den jót kívánva üdvözlöm: 

Munkácsy László
Debrecen, 2011.03.25

Könyvbemutató a gyomaendrődi 
városházán

Megjelent a Serb csa-
ládról és Dr. Szerb György 
életpályájáról szóló kötet. 
Ünnepélyes keretek között, 
a városháza nagytermében 
mutatták be 2011. március 
20-án.

A könyvbemutatón Várfi  
András polgármester kö-
szöntötte a szerzőt, a csa-
ládtagokat és a megjelent 

vendégeket. Beszédében ki-
hangsúlyozta, hogy a helytör-
téneti jellegű művek fontos 
láncszemei városunk kultúr-
történetének. A mű elemzé-
sét és jelentőségét Dr.Szonda 
István muzeológus - a könyv 
szerkesztője - prezentálta az 
érdeklődőknek. Dr. Szerb 
Györgyné - a könyv szerző-
je - megköszönte a támoga-

tók segítségét, akik lehetővé 
tették, hogy munkája könyv 
alakban megjelenhetett. A 
kiadvány az Endrődi Táj-
ház és Helytörténeti Gyűj-
temény gondozásában 
jelent meg. Megvásárolha-
tó a gyomaendrődi könyv-
tárakban és az Endrődi 
Tájházban.


