
2014. júliusközéleti havilapVIII. évfolyam 7. szám

A TARTALOMBÓL...
Sárhegyi András emlékére...............2
Jól halad az aluljáró építés............2
Új háziorvos........................................3
Változás az orvosi ügyeletben.........3
Ismét a telekadóról..........................4
Küldöttközgyűlés.....................4
Lélekkel a Körösök mentén...........5
Kis Bálint Általános Iskola hírei....6
Hírek a Rózsahegyi Iskolából.......7
A Kner Gimnázium hírei...............8
Hírek a Bethlen Szakiskolából......9
Egészség-piac a Műv. Házban.......10
Gyomaendrőd „kincsei” 
Schöneckben.........................11
Református bibliatábor...................11
Honvédségi felhívás.......................12
Holló László Művésztábor
Gyomaendrődön.....................13
A budapesti Kaffk a Nevelőotthon
fi ataljainak szakmai tábora az
Endrődi Tájházban..........................13
Szociológus hallgatók az Endrődi
Tájhá zban .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
KSI – Gyomaendrőd hírek.............14
A Körös Kajak SE hírei................15
37. Cibere gyereknap.....................16

Polgármesteri beszámoló

Gyomaendrődön nyáron sem áll meg 
az élet, úgy a hivatali munkában, mint a 
szórakozás terén, sok minden történik.

Az idős háziorvosok folyamatosan adják 
át praxisukat. Voltak, akik azt állították, 
hogy nem tudjuk majd pótolni őket, mert 
ide nem jön senki. Ezzel szemben, már 
a negyedik fi atal orvost köszönthettük 
városunkban. Dr. Schóber Ottó családjával 
költözött ide, nagy fi a ősszel kezdi a 
gimnáziumot, felesége egyelőre a kisebb 
gyermekre vigyáz, aki 1-2 év múlva 
Gyomaendrődön lehet bölcsődés, vagy 
óvodás. Az új háziorvos jól mutatkozott be 
körzetében, már hallani róla a városban, 
a „melegkútnál” is dicsérik szimpatikus 
személyiségét, hozzáértését.  Helyes volt, 
hogy annak idején a város megvásárolta a 
Magtárlaposi úton lévő 5 lakást, amelyet 
szolgálati lakás céljaira fejeztetett be. Az 

épületben az új házi orvos beköltözése 
után már csak egy üres lakás van.

Szoktuk mondani, hogy az egészség 
a legfontosabb, de ez a mondás akkor 
válik igazán átérezhetővé, ha valamely 
egészségügyi problémával ellátást 
szeretnénk igénybe venni. Régóta 
húzódó ügy volt az orvosi ügyeleti 
ellátás. Sok szóbeli bejelentés érkezett 
a lakosságtól, ugyanakkor a szolgáltató 
felé írásban nem jelezték panaszaikat. 
Magam is elsők között szorgalmaztam, 
hogy írjunk ki új közbeszerzési eljárást az 
ügyeleti feladat ellátására. Egy érvényes 
pályázat érkezett be amely megfelelt az 
elvárásoknak. Így néhány hónapon belül 
új szolgáltató, garantálható feltételekkel 
látja el a feladatot. Folyamatosan haladnak 
a városban a nagyberuházások. Ahogy 
szoktam mondani: minden, ami a városban 
történik, ami beruházás itt valósul meg, 
a várost fogja gazdagítani, az itt lakók 
életminőségét javítja, a város pozícióját 
erősíti. Ez pozitív kihatással lehet minden 
számunkra fontos területre: a gazdaság, 
a turizmus fejlődésére. 

Befejezéséhez közeledik a holtágak 
iszaptalanítsa, valamint nagyon jó 
ütemben halad a szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója. Karácsonyi ajándék lesz 
a város lakóinak az aluljáró átadása. 
A forgalomba helyezés azonban már 
októberben megtörténhet. Ezzel megszűnik 
az a lehetőség, hogy valaki, elkésve a 
munkahelyéről, arra hivatkozhasson, 
hogy az a sorompónál történő hosszú 
várakozás miatt volt.

Sok minden történik a nyáron is, a 
kultúra és a szórakozás terén. Nagy 
várakozás előzi meg a Bogártalálkozót, 
amelyet augusztus első hétvégéjén 
rendeznek meg. Ugyanezen a hétvégén 
mutatkozik majd be városunk a 

Partiumban, Élesden. Többen készülnek a 
halfőző- versenyre is, amelyet augusztus 
16-án rendeznek meg.

Mivel választási év van, augusztus 
20-án ünnepi testületi ülésen kerülnek 
átadásra a Díszpolgár-i címek és a 
Gyomaendrődért Emlékplakettek. 

Az őszi önkormányzati választásokkal 
kapcsolatban már hallani lehet arról, hogy 
többen kívánnak indulni a polgármesteri 
és a képviselői posztokért. 

Kívánom Gyomaendrőd minden 
polgárának, hogy kellemesen , jól teljen 
a nyara, akik tehetik pihenjenek, töltsék 
minél hasznosabban idejüket!
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Sárhegyi András emlékére
Visszavonultan a város életétől, ma-

gányos száműzetésben élt Sárhegyi 
András az Endrődi Cipész Ktsz elnö-
ke, városunk díszpolgára, akitől most e 
pár sorban búcsúzunk. 

Sárhegyi András 1925. augusztus 
2-án született Endrődön, szegény ku-
bikos családban. A nélkülözést már 
gyermekkorában megismerte. 
Gellai József cipészmester műhelyében 
tanulta meg a szakma fogásait ahon-
nan 1941-ben szabadult fel. A mesterek 
Szövetkezetében tevékenykedett, majd 
az 1949-ben megalakuló Endrődi Ci-
pész Ktsz elnöke lett. 

Az első évek nehézségeiben a szö-
vetkezetet nem volt egyszerű egyben 
tartani, de egyszerűsége, példamuta-
tása és a jobb világban való megdönt-
hetetlen hite erőt adott munkatársainak 
is. Nem volt alapanyag és fi zetés sem, 
a szövetkezet dolgozói a saját bevitt 
szerszámaikkal dolgoztak. Sárhegyi 
András különleges szervezőképesség-
gel, sok utánajárással szervezte meg a 
megrendeléseket. A jól képzett meste-
reket maga mellé állítva fejlesztette fel 
az alig félszáz dolgozóból álló szövet-
kezetet csaknem ezer munkásnak ke-
nyeret adó cipőgyárrá. A munka és az 
alapanyag biztosítása mindennél elő-
rébb volt nála, ha kellett hétvégén, vagy 
éjszaka ült autóba és hozta az anyagot, 
a megrendelést. Az alapanyag-hiányos 
időben sem állt le a cipész szövetkezet, 
hiszen találékonyságának köszönhető-

en használt cipőket szedtek szét és al-
kottak belőlük új modelleket. 

Az ENCI cipő világhódító útjára in-
dult és hírnevet szerzett szinte az egész 
világban településünknek. A kivá-
ló minőségű és a kor cipődivatját kö-
vető Enci cipőmodellek már nemcsak 
a hazai piacon szerepeltek, hanem ti-
zennyolc országba szállították a külön-
féle modelleket. A szövetkezet sikerei 
töretlenek voltak Sárhegyi András el-
nöksége alatt és ő maga sem értette, 
hogy a még aktív és sikeres vezetőt mi-
ért kellett 1980-ban nyugdíjba küldeni. 

Az ENCI ezután mélyrepülésbe kez-
dett, az őt követő vezetők nem tudták 
egyben tartani a szövetkezetet. Az EN-
CI széthullása Bandi bácsinak mindig 
fájó pontja volt. Ezután nem szívesen 
beszélt a cipőgyárról, hiszen egész éle-
tének szenvedésével és nélkülözésé-
vel hozta létre egy maroknyi suszter az 
ország egyik legnagyobb cipőüzemét, 
mely az 1990-es rendszerváltozáskor 
darabjaira hullott, majd eltűnt a priva-
tizáció sötétségében. 
Endrőd sokat köszönhetett a világhírű 
cipőgyárának, és Sárhegyi Andrásnak. 

A rendszerváltozás után nem tudták 
vagy nem akarták méltó helyére tenni 
Sárhegyi András munkásságát, ame-
lyet a díszpolgári cím adományozása 
részben pótolni tudott. 

Egy nagy ember halt meg, aki a zűr-
zavaros időkben is a munkásainak jó-
létét és szülőfalujának jó hírnevét 

tartotta szem előtt. Nem gyűjtött va-
gyonokat, egyszerű körülmények kö-
zött élt és halt meg. 

Elmennek a legendás emberek, de 
példájuk itt marad az utókornak, csak-
hogy az utókor tudja-e használni, érti-e 
a „becsület és tisztesség” középkori cé-
heinek idejéből származó üzenetét. Én 
Bandi bácsit olyan embernek ismertem 
meg, aki komolyan vette ezeket a fo-
galmakat. Vajon ma komolyan vesz-
szük-e Gyomaendrődön a becsület és 
tisztesség erkölcsiségét. 

Sárhegyi András egész életét a köz-
nek ajánlotta és szakmája fejlődésének. 
Cipészek ezreit nevelték a tanműhe-
lyekben, majd később a szakközépis-
kolában. Egy régi és dicső mesterség 
utolsó nagy tudású szakemberei közé 
tartozott. 
Őszinte részvéttel búcsúzok és bú-

csúzik Gyomaendrőd Sárhegyi And-
rástól a város díszpolgárától, az 
endrődi lábbelikészítés történetének 
dicső alakjától.

Dr. Szonda István

t t tt lőtt N űjtött

A Gyomaendrődöt kettészelő vasúti 
pálya és a 46.sz. főútvonal keresztező-
désében megvalósuló közúti aluljáró a 
város mindennapi életét érintő egyik 
legnagyobb horderejű beruházás. A ki-
vitelezési munka jól halad, a tervek sze-

rint még ebben az évben átadásra kerül 
az aluljáró. Az építkezést fi gyelmesen 
szemlélve, jól láthatók a gépjárművek, 
valamint a gyalogos és kerékpáros köz-
lekedést szolgáló pályák. A kétszer egy 
forgalmi sáv (sávszélesség 3,5 m) mel-

lett kiemelt szegéllyel 0,50 m bizton-
sági sáv, illetve mindkét oldalon 1,25 
m széles, kezelőjárda épül. A gyalogos 
és kerékpáros forgalom biztosításá-
ra egy oldalon elhelyezett (a kezelőjár-
da mellett), a gépjárművektől kiemelt 
magassággal és 1,2 m magas acélkor-
láttal elválasztott pálya épül. A kerék-
páros sáv 2,1 m, a gyalogos rámpa 1,5 
m széles lesz. Ennek kialakítása mind 
Gyoma, mind Endrőd irányában sok-
kal enyhébb lejtővel valósul meg, mint 
a gépjárművek pályája. Az aluljáró leg-
mélyebb pontján a kerékpáros és gya-
logos pálya lényegesen magasabban 
lesz, mint a gépjármű pálya. A gyalo-
gos és kerékpáros forgalmat is acélkor-
láttal választják el a nagyobb biztonság 
érdekében. A vízelvezetést a kerékpár-
út és gyalogút között beépített hossz-
irányú víznyelőrács biztosítja majd. 
Az aluljáró Gyoma felőli oldalán, a for-
galmi csomópont kialakítása miatt 2-3 
hónapig, forgalomelterelésre kell majd 
számítani. 

Jól halad az aluljáró építés
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Mint azt előző lapszámunkban meg-
írtuk, változás lesz az orvosi ügyelet 
ellátásában. Az orvosi ügyelet ellá-
tására irányuló közbeszerzési eljárás 
eredményesen lezárult. A Pénzügyi, 
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottság nyertes aján-
lattevőnek a Békés-Medical Kft-t hir-
dette ki. A szerződéskötés, valamint a 
szükséges engedélyek beszerzése fo-
lyamatban van, az új cég várhatóan 
szeptembertől kezdi meg Gyomaend-
rődön a szolgáltatást, addig azonban 
továbbra is a Sani-Med Kft. teljesíti az 
orvosi ügyelet ellátását.

Bemutakozás: A Békés-Medical Kft. 
az Inter-Ambulance, cégcsoport tagja-
ként működik, amelynek fő tevékenysé-
gi köre az egyéb humán-egészségügyi 
ellátás, elsődlegesen orvosi ügyele-
tek működtetése. A Békés-Medical 
Kft. elsősorban Békés megyére kon-
centrálva, magas és európai szintű, 
teljes körű egészségügyi szolgáltatást 
kíván nyújtani.  Orvosi koordinálá-
sunkat Dr. Zacher Gábor végzi, aki az 
Inter-Ambulance cégcsoport szak-
mai vezetője. A Békés- Medical Kft 
az Inter-Ambulance cégcsoport tagja-
ként működik. Annak minden előnyé-
vel, úgymint az országos lefedettség, 
kiforrott, ellenőrzött szakmai mun-
ka, minőség-ellenőrzés, központosított 
gyógyszer és eszközraktár, teljes lo-
gisztikai háttér, humán erőforrás bázis. 

Tevékenységükben szigorú előírá-
sok és tanúsított ISO 9001 szabvány 
szerint dolgozunk. Cégcsoportunk ál-
tal üzemeltetett ügyeletek, rendelők, 
valamint mentőautóink technikai szín-
vonalát neves cégekkel kötött szer-
ződéseink biztosítják. Az életmentő 
EGK, és Defi brillator készülékeinket 
a  Physio-Control és a Schiller cégtől 
szerezzük be. A gépkocsik és rende-
lők felszerelése, a sürgősségi táskák és 
azok tartalma minden ügyeletünkben 
egységes. Ez átláthatóvá teszi a rend-
szert és segíti munkatársaink munká-

ját. Minden egységünk felszereltsége 
megfelel a hatályos ÁNTSZ rendele-
teknek. Érvényes mentési engedéllyel 
rendelkeznek, az ügyeleti gépkocsiké 
pedig megegyezik egy esetkocsi fel-
szerelésével. Szolgálatunk munkatár-
sai szervezeti és működési szabályzat 
alapján, a szakmai etikai szabályok be-
tartásával dolgoznak, partnereink leg-
nagyobb megelégedettségére.

A cégcsoport orvosi ügyeleteket or-
szágos szinten 15 megyében 72 te-
lephelyről, mintegy 2.800.000 lakos 
egészségére vigyázva lát el. Ezen felül 
ellátunk mentési, rendezvénybiztosítá-
si, fekvőbeteg ellátási és betegszállítá-
si feladatokat is.

Új háziorvos kezdte meg működését
Dr. Schóber Ottó vagyok, 1971-ben 
születtem Mátészalkán.

1996-ban végeztem a Debreceni Or-
vostudományi Egyetemen. Ezt köve-
tően a kecskeméti Megyei Kórházban 
majd a Repülőkórházban dolgoztam 
intenzív és onkológiai  illetve belgyó-
gyászati osztályokon. Ezután a gyógy-
szeriparban helyezkedtem el. 2012-től 
a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 
háziorvosi rezidensként dolgoztam.
Június óta már Gyomaendrődön élek 
feleségemmel és két gyermekemmel, 
az egy éves kislányommal valamint 
a tizennégy éves fi ammal, aki  szept-
embertől a helyi gimnáziumban kezdi 
meg tanulmányait.
2014. június elsejétől a gyomaendrődi 
kettes számú háziorvosi körzet ellátá-
sát végzem munkatársammal Marton-
né Giricz Zsuzsanna körzeti ápolóval.
Szabadidőmben történelmi témájú 
könyveket olvasok és zenét hallgatok.

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyomá-

nyos papírdoboz 
gyártása minden 

méretben!
Szitázás, szitaforma 
készítés, kasírozás!

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

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu

Változás az orvosi ügyeleti ellátásban

HIRDESSEN ÖN IS A HIRDESSEN ÖN IS A 
HÍRMONDÓBAN!HÍRMONDÓBAN!
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Ismét a telekadóról
A Gyomaendrődi Hírmondó 2014. jú-
niusi számában megjelent „Telek-
adózók fi gyelmébe” című cikkünkre 
reagáltak az Új Gyomaendrődi Hírlap 
júliusi számában. Ebben nehezménye-
zik, hogy a mentesség igénybevételé-
nek folyamata bonyolult és költséges, 
így értelmetlen az eljárás, nem éri meg 
a fáradozást, valamint javasolják a ren-
delet átgondolását, átfogalmazását, 
hogy valóban könnyebbséget jelentsen 
a kistulajdonosoknak.
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, 
hogy a mentesség feltételeit – mint azt 
a cikkünkben is leírtuk – törvény sza-
bályozza, állapítja meg, tehát nem a he-
lyi rendeletünk. A helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (Htv.) indoklása a 
mentesség nyújtását az alábbiak sze-
rint magyarázza: „Nem tartozik a te-
lekadó hatálya alá a belterületen lévő, 
művelési ággal nyilvántartott és tény-
leges művelés alatt álló földrészlet. Az 
ingatlan-nyilvántartási szabályok ér-
telmében ugyanakkor az 1 hektár alatti 
belterületi földeket nem lehet művelé-
si ággal nyilvántartani akkor sem, ha 
azokat ténylegesen művelik, ezért ezen 
területek után a Htv. értelmében, az 
adónem települési bevezetettsége ese-
tén telekadót kell fi zetni. A törvény 
ezen belterületi, művelés alól kivett, 1 
hektár területnagyságot meg nem hala-
dó földrészleteket mentessé teszi a te-
lekadó alól. A visszaélések kizárása 
érdekében e mentesség csak akkor jár, 
ha a földrészlet teljes területét tényle-
gesen művelik és ezt a tényt a mező-
gazdasági szakigazgatási szerv évente 
igazolja.”
Önkormányzatunk tehát ezen adómen-
tességet csak a törvényben előírt mér-
tékben és eljárási rend betartásával 
nyújthatja.

Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal, Adó Osztály

FELHÍVÁS
„Szülők, nagyszülők, dédszülők 

földjén – Gyomaendrőd”
2014. augusztus 17 - 24. között Gyomaendrőd Város Önkormányzata 

nyári tábort szervez gyermekek, unokák és dédunokák részére, 
akiknek szülei, nagyszülei, dédszülei vagy rokonai Gyomaendrődön 

születtek, éltek vagy dolgoztak.
A táborban részt vehet minden 7-16 éves korú gyermek, akiknek a szülei, 

nagyszülei jelentkeznek a programra és befi zetik a részvételi díjat, melynek 
összege 26.800 Ft/fő.

A résztvevők megtekinthetik Gyomaendrőd város nevezetességeit, 
múzeumait, intézményeit, sportprogramokon és hajókiránduláson vehetnek 

részt és további színes programok várják őket.
A jelentkezési lap a www.gyomaendrod.hu honlapról tölthető le.

Jelentkezési határidő: 2014. július 31.
További információk: www.gyomaendrod.hu honlapon vagy 

Mag Barbara ügyintézőtől kérhető a magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu 
e-mail címen, illetve a 

66/581-233-as telefonszámon.
Jelentkezés a táborba: magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu 

GYOMASZOLG KFT. GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSASZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSELTEMETKEZÉSSEL  
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSKA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

Ügyelet ideje alatt  hívható telefonszámok:Ügyelet ideje alatt  hívható telefonszámok:
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)

Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, 

vagy a 66/386-233 telefonszámon.vagy a 66/386-233 telefonszámon.
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A Mozgáskorlátozottak és Hadi-
rokkantak Gyomaendrődi Egyesülete 
éves küldött közgyűlését 2014. május 
10.-én tartotta. Az egyesület taglétszá-
ma 2013. december 31. napján 840 fő. 
30 embert képvisel egy küldött. A kül-
döttközgyűlés határozatképes volt. A 
napirendi pontokat a küldöttközgyű-
lés egyhangúlag elfogadta: az éves 
mérlegbeszámolót a közhasznúsági je-
lentést a kötelezően módosított alap-
szabályt. Az iratokba bárki betekinthet 
nyitva tartásunk ideje alatt. A leve-
zető elnök a 2015 évi tagdíjösszegére 
javaslatot tett. A küldötteink megvi-
tatták és a döntés az, hogy maradjon 
az 1.500.- Ft. Tagjaink javaslata, hogy 

aktívabban kellene fi zetni a tagdíjat. 
Egyesületünk irodai nyitva tartása hét-
főtől-péntekig 8-12 óráig. A tagdíjat a 
hozzátartozó is behozhatja nyitva tar-
tási időben. 

Vendégünk volt Iványi Lajosné ön-
kormányzati képviselő, aki adomány-
ban részesítette egyesületünket. A X. 
Bográcsos Babételek Főzőversenyünk-
nek megrendezésére Városunk Önkor-
mányzatától 50.000.- Forintot kaptunk. 

Az Szja 1 % 2013 évben 39.000.- Fo-
rint, melyet ezúton megköszönünk és 
a továbbiakban is kérjük a felajánláso-
kat. 

Az egyesület vezetősége nevében                                                                                      
Tímárné Kozma Ágnes Elnök

Küldött közgyűlés
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A Gyomaendrődöt átfogó komplex 
turisztikai fejlesztés következő attrak-
ciója a Körös Látogatóközpont, mely 
a gyomai városrészen, a jelenleg üre-
sen álló, volt Jókai úti iskolában kap 
helyet. Míg a Bárka Látogatóközpont 
helyének kiválasztásánál fontosnak 
tartottuk, hogy az ott látható kiállítás 
lesétálva a Körös, vagy a holtág part-
jára élőben is bemutatható legyen, ad-
dig a Körös Látogatóközpont nemcsak 
mint kiállító tér, hanem mint turiszti-
kai információs központ és közösségi 
tér is nagy szerepet kap. A Gyomaend-
rődre látogató turistát info pontként 
megismerteti mindazon tudnivalók-
kal, programlehetőségekkel, melyek 
az itt tartózkodásukat élményekkel 
tölti meg. Segít a szervezésben, prog-
ramcsomagokat ajánl, internet elérési 
lehetőséget biztosít.

A kiállítótérben állandó kiállítási 
elemként a víz kapja a főszerepet, az 
„Az esőcsepptől a Körösig” témakör-
ben. Elsődleges célunk, hogy felhívjuk 
a fi gyelmet a Földön egyre fogyó tisz-
ta víz rendkívüli fontosságára az em-
ber életében.

Bemutatja a hagyományos termé-
szetföldrajzi megközelítés mellett a 
vízkérdést érintő civilizációs hatáso-
kat, a kémiai és biológiai szennyező-
dés veszélyeit, ezek kezelési módjait 
járja körbe újszerű, interaktív eszkö-
zök segítségével. Egyben gyakorlati 
tanácsokat ad a témával kapcsolatosan, 
a fenntartható vízhasználat, az egész-
ségvédelem, a környezet- és a termé-
szetvédelem témájában.

A kiállítás négy főtémából áll:
• A víz útja az esőcsepptől a 

háztartásig
• Tiszta vízből szennyvíz- a víz 

útja a lakásban

• A víz útja a háztartástól a ter-
mészetes vízbázisokig

• Szennyvízből élő víz
Emellett tájtörténeti vándorkiállítás 

is kialakítás-
ra kerül, mely 
az országban 
elsőként tele-
p ü l é s ü n k ö n 
mutatkozik be. 
A vándorkiál-
lítás témája a 
mai Körösök 
kialakulásának 
rövid története, 
a folyó szabá-

lyozása, a holtágak 
kialakulás, a táj vál-
tozása az elmúlt szá-
zadok során.

Az épület udvarán 
biopiac és zöldbolt 
kerül kialakításra, 

ahol esténként a helyi kistermelők áruit 
vásárolhatják meg a turisták és a helyi 
lakosság. A pihenést és a gyermekek 
kellemes időtöltését az udvaron, zöld 

környezetben kialakított, árnyékolók-
kal ellátott játszótér és pihenőhelyek 
biztosítják. Az udvar kisebb ismeret-
terjesztő, szórakoztató rendezvények-
nek is helyet biztosít. 

Nagyné Perjési Anikó
önkormányzati képviselő

”Lélekkel a Körösök mentén”
Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében

Vallási turizmus és a történelmi, kulturális örökség turisztikai hasznosítása

l á h l á k kö b ki l kí á ék lók
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

Az ország 
3. legjobb 

pénzügyesei 
Június 2-án, Budapesten, a K&H Vi-
gyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetél-
kedőjének országos döntőjén a Kis 
Bálintos Pénzecskék csapata az 1-2. 
osztályosok kategóriájában az elő-
kelő harmadik helyezést érték el. 
A csapattagok : Földvári Nóra, Ké-
zi Zoltán, Medve Gergő, Munkácsi 
Márk és Szilágyi Adrienn 2.a osz-
tályos tanulók, akik értékes nyere-
ményt szereztek iskolájuk számára is. 
Felkészítő pedagógusaik: Kereki Irén 
és Kovács Ildikó.

Velünk színes 
a világ!

A Kis Bálint Emléknapok program-
sorozat keretén belül megrendezett 
„ … alma a fájától” – gyerek – szü-
lő előadóestre kíváncsian ültek be az 
érdeklődők. Az iskola volt és jelenle-
gi tanítványai, kiválóságai szerepeltek 
egy színpadon édesanyjukkal vagy 
édesapjukkal, akik sok-sok éve taní-
tanak, nevelnek, Gyomaendrőd kultu-
rális életében fontos szerepet töltenek 
be. Értékes, szívet melengető me-
sét, verset, éneket, zenét, néptáncot 
hallhattunk, láthattunk. Magas szin-
tű előadásokban gyönyörködhettünk. 
Reméljük, lesz folytatása ennek a szép 
kezdeményezésnek, amely Ágoston-

né Farkas Mária igazgatónő nevéhez 
fűződik, az ő ötlete nyomán valósult 
meg az előadóest. Köszönjük a fellé-

pőknek áldozatos, magas szintű felké-
szülésüket, munkájukat, és köszönet 

illeti; Honti Judit, Palicskáné Szegedi 
Katalin és Gálné Juhos Éva tanárnők 
ízléses dekorációit.
A második napot a Diákönkormány-
zat szervezte Kónya Márta és Ke-
reki Irén pedagógusok segítésével. 
Kis Bálint – próbával indult a reggel, 
majd a Diákönkormányzat közgyűlé-
sére és a próba értékelésére került sor. 
Délután, a Családi napon a gyerekek 
vették birtokukba a színpadot. Lát-
ványos, vidám, kedves produkciókat 
mutattak be. Késő délután nagy izga-
lommal várták a kisebb – és nagyobb 
diákok egyaránt az idei Kis Bálint 
Napok sztárvendégét: Danics Dórát. 
Köszönjük a szülőknek, a „Gyerme-
kekért alapítványnak”, az intézmény 
nevelőtestületének a szervezést, lebo-
nyolítást, megvalósítást. Színesen és 
szabadon voltunk együtt! Így kerek a 
világ!

é F k Má i i tó ő éh ill ti H ti J dit P li ká é S di
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Ballagás
45 nyolcadikos ballagott végig a 
szépen feldíszített tantermeken, 
majd elköszöntek az iskolától, s ez-
zel lezárult életük első szakasza, a 
gondtalan gyermekkor világa. Ma-
gukkal vitték az őszi túrák, tátikák, 
közös ünnepek, kirándulások, Ró-
zsahegyi Napok sok szép emlékét, 
hogy szeptembertől másik iskolá-
ban, új közösségben folytassák ta-
nulmányaikat. 
Az ünnepeltektől elköszönt Várfi  
András polgármester és Kepenyes 
András tankerületi igazgató. Far-
kas Zoltánné Marcus Aurelius ró-
mai császár soraival bocsátotta útra 
a ballagókat:
„Ne gondold, hogy ami neked nehe-
zedre esik, az emberileg lehetetlen.
Inkább úgy fogd fel, hogy ami em-
berileg lehetséges és megszokott, 
azt te is elérheted!”
Az ünnepségen Szujó Róbert és 
Roszik László kapta meg a Gergely 
diák-díjat.

Évzáró
373 rózsahegyis diák zárta eredményesen a tanévet. Kitűnő tanulmányi ered-
ményt értek el negyvenhatan, közülük 31 alsó tagozatos, 14 felső tagozatos 
és 1 csárdaszállási tanuló. Ők oklevelet és fürdőbelépőt kaptak. Jó tanuló, jó 
sportoló díjat Soczó Rebeka, Nemes Ágota, Veress Hunor, Dávid Adrienn, 
Nedró Balázs és Gyetvai Máté kapott. 
A nagylaposi Birka Csárda rajzpályázatának díját Meszlényi Jázmin és Hor-
vát Fanni vette át Csákvári Katalintól.

A GYOMASZOLG KFT. A GYOMASZOLG KFT. 
szolgáltatási ajánlata szolgáltatási ajánlata 

lakossági ügyfelek részére is:lakossági ügyfelek részére is:

• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,

  kémények építése, javítása,  kémények építése, javítása,

• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje

• Térburkolatok, járdák, parkolók építése• Térburkolatok, járdák, parkolók építése

• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése

• Kerítésépítés, bontás• Kerítésépítés, bontás

• Betonszállítás (földnedves, mixer)• Betonszállítás (földnedves, mixer)

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Telefon: 66/386-269Telefon: 66/386-269

- Az 5.000 Ft-os Önkormányzati 
tanszervásárlási utalványt 

levásárolhatja nálunk
- Elfogadunk Erzsébet utalványt, 

Sodexot stb.
- Ha 10%-os kedvezményre jogo-
sító zöld kártyával (amit minden 
gyomaendrődi kisdiák kapott a 

bizonyítványával) nálunk vásárol, 
külön sorsoláson vesz részt.

Fődíj: 20.000 Ft-os 
vásárlási utalvány.

-----------------------------
Az iskolai életről további in-

formációkat és képeket 
találnak az iskola honlapján: 

www.rozsahegyiiskola.hu
-----------------------------
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A Kner Gimnázium hírei

2014.június 13. péntek. Sokak sze-
rint balszerencsét jelent a dátum, de a 
diákok számára egy várva várt napot 
jelentett. Végre elérkezett számukra a 
tanév vége, egyben a bizonyítványok 
kiosztásának napja is. A kollégium 
előtti park árnyas fái alatt a 9.a osz-
tályosok rövid műsora után Tóth Fe-
renc megbízott igazgató úr értékelte a 
tanévet, majd átadta a nevelőtestületi 
dicséretek okleveleit és az azzal járó 
könyvjutalmakat. 

Kiemelkedő tanulmányi és közös-
ségi munkáért nevelőtestületi dicséret-
ben részesült:
9/A: Deli Csenge, Szonda Lili, Gera 
Ilona, Illés Veronika, Valuska Tamás
11/A: Csapó Péter, Uhrin Ágnes, Uhrin 
Sára 
12/A: Czibulka Alex György, Bela Lili, 
Tímár Tímea, Kun Zsigmond, Nagy 
Tibor, Tari Zsolt Attila

Közülük 6 tanuló kitűnő, 8 tanuló jeles 
eredménnyel zárt.

Kiemelkedő tanulmányi munkáért 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
9/A: Frolyó Karolina, Putnoki Réka, 
11/C: Egri Diána, Koncz Beáta kitűnő 
tanulók

Kiemelkedő közösségi munkáért 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
9/ A: Balázs Izabella, Lakatos Nóra, 
Kovács Krisztián, Papp Nikolett, Hu-
nya Réka, Csordás Alíz, Szatmári  
Fanni
10/B: Ungvölgyi Péter, Tamás Rebeka, 
Gonda Imola, Vári Edina
11/A: Gyuricza Beáta, Sipos Fanni, 
Kéri Miklós, Győrfi  Anett, Virág And-
rea, Galambos Ákos, Molnár Vivien, 
Tari Ferenc, Fekécs Gergely, Almási 
Viktória
11/B: Kóti Anett, Szmola Regina
11/C: Véha Dóra, Filimon Elisa Mercé-
desz, Liszkai Kata, Csulák Anett
12/A: Geszti Brigitta, Iványi Zsófi a, 
Nagy Bence, Tóth Ágnes, Tóth Gabri-

ella, Gácsi Viktor
Kiemelkedő sport tevékenységért 

nevelőtestületi dicséretben részesült:
9/A: Baráth Kitti, Frolyó Karolina
11/A: Gönczfalvi Balázs, Gyuricza Be-
áta, Virág Andrea
11/C: Véha Dóra
12/A: Tímár Tímea 
Ezt követően Marton Dániel képvise-
lőtől Gyuricza Beáta és Csapó Péter 
11/A osztályos tanulók átvehették a Jó 
tanuló, jó sportoló díjat az V. korcso-
portban.

A tanév lezárását követően az osz-
tályfőnökök kiosztották a bizonyítvá-
nyokat. Azok, akik jutalmat vehettek 
át, igazán szerencsésnek mondhatták 
magukat ezen a napon.

Tanévzáró

ll Gá i Vikt

Elkezdődött a nyári vakáció, de szá-
mos diákunk nem tölti tétlenül sza-
badidejét. Többen most kezdték el az 
iskolai közösségi szolgálat teljesítését, 
többen tevékenykednek az óvodákban, 
a térségi gondozási központban, külön-
böző egyesületeknél s a katasztrófavé-
delem területén. 

A Kner Imre Disputakör (KID) tag-
jai és a hozzájuk csatlakozó diákok, ta-
nárok is kivették a részüket a munká-
ból. Ők ugyanis elhatározták, hogy az 
iskola területén levő ősparkot szebbé 
teszik; a kosárpalánkot, a pálya mel-
letti ülőhelyeket és az ősparkban lévő 
padokat felújítják, az udvart gyomtala-
nítják. A felújításhoz szükséges anya-
gokat az önkormányzat biztosította. A 
disputás fi úk már korábban lefestették 
a padok új deszkáit, majd június 20-án, 
a szépítő akció napján felszerelték a he-
lyükre. A lányok az udvar takarítását 
és a kevésbé nehéz munkákat vállal-

ták. Az egész napos „átalakító show” 
jó hangulatban telt, amit pihenésként 
egy fi nom ebéd szakított félbe. 

„Reméljük, ősszel a diákok majd 
szívesen veszik használatba a felújí-
tott padokat, és boldogan tesznek majd 
egy-két kört a kigyomlált sétáló utakon 
a parkban.” – fogalmazta meg Deli 
Csenge, a KID tagja.

KID-eseink a nyár további részében 

sem hagynak sok időt pihenésre, mert 
már elkezdték a felkészülésüket a jú-
lius 7-én Bükkszentkereszten kezdődő 
nyári táborukra. A tábor témája a kö-
zösségi élet, az együttélés problémái-
nak feltárása, amibe természetesen az 
önkéntesség is beletartozik. A KID-
esek pedig – mint látható – a gyakor-
latban is gyakorolják ezt. 

Köszönjük önként végzett munkáju-
kat, a felkészülésükhöz és a táboruk-
hoz sok sikert kívánunk!

Megújul a gimnázium parkja
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Hírek a Bethlen Szakképző Iskolából
Május - június hónapban sikeresen 

lezajlottak a szakmai vizsgák. Panzi-
ós-falusi vendéglátó, lovász, pék-cuk-
rász, szakács, pincér és növényvédelmi 
technikus diákjaink tettek tanúbizony-
ságot az iskolai falai között megszerzett 
szaktudásról. Rövid tájékoztatónkban 
szeretnénk bemutatni három szakmán-
kat, amelyek az idei tanévben nagy 
népszerűségnek örvendtek tanulóink 
körében.

2014. június 12-én 10 növényter-
mesztő- és növényvédelmi technikus 
kezdte meg a szakmai vizsgát isko-
lánkban Technikusként középvezetői 
szintű beosztásban helyezkedhetnek 
el, amennyiben komolyan érdekli őket 
a szakma. A májusi írásbeli után gya-
korlati, majd szóbeli vizsgán mutatták 
be mit is tudnak. A magas szintű kép-
zést az bizonyítja, hogy három tanu-
lónk (Kovács Tímea, Galambos Zoltán 
és Rakovics Sándor) jeles minősítést 
kapott a bizonyítványára. Közülük Ko-

vács Tímea főiskolán folytatja tanul-
mányait. 

Lótartó és –tenyésztő szakos tanu-
lóink két napos maratoni vizsgát zár-
tak június 12-én. A leglátványosabb és 
legösszetettebb vizsgarész a gyakorla-
ti volt, ahol lovaglási, fogathajtási, te-
nyésztési, gondozási 
feladatokból kellett 
számot adni. A zá-
ró szóbelin a szak-
mai ismeretek mellett 
vállalkozástanból és 
marketingből is vizs-
gáztak a jelöltek, 
hiszen mindezen is-
meretek egy sikeres 
saját vállalkozás kul-
csát jelenthetik. Ezen 
tanulóink közül min-
den diák részt ve-
hetett háromhetes 
szakmai  gyakorla-
ton Lengyelországban illetve Francia-

országban.
Diákjaink körében 

nagy népszerűségnek 
örvend a mezőgazda-
sági gazdaasszony-
falusi vendéglátó 
szakma. Ezen a sza-
kon a diákok meg-
tanulhatják hogyan 
kell értékesíteni, ve-
zetni a szálláshelyet, 
igazi szakácsokká is 
válnak, hiszen a gya-

korlatokon elsajátítják az ételkészítés 
fortélyait. Érdekes kirándulások al-
kalmával megismerhetik a környék 
turisztikai látnivalóit, amit szállóven-
dégeknek ajánlani is tudnak, ha szük-
séges idegenvezetőként kalauzolják a 
vendégeket. Ismerik a népszokásokat, 

hagyományokat, amit be is tudnak mu-
tatni az odalátogatóknak, például egy 
néptánc bemutató vagy kreatív foglal-
kozás szervezésével.  Ez a szakma na-
gyon sokoldalú ismeretet nyújt az itt 
tanuló diákok számára, hiszen a fel-
sorolt tevékenységeken túl, az állattar-
tás-kertművelés tantárgy keretén belül 
még mezőgazdasági ismeretekre is 
szert tesznek diákjaink,  megtanulnak 
varrni, vasalni, napi, házkörüli tevé-
kenységeket elvégezni. A 2013-2014-es 
tanévben 11 tanulónk szerzett képesí-
tést ezen a szakon.

Janow Podlaski 
diákok 

iskolánkban
Janow Podlaski Szakképző Isko-

la (Bialski járás, Ljublini régió, Len-
gyelország) 14 diákja és két kísérő 
tanár érkezett három hetes szakmai 
gyakorlatra a gyomaendrődi Beth-
len Gábor Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégiumba. Projektpartnereink di-
ákjai intézményünk tangazdaságában 
és hálózati partneri körében szereznek 
gyakorlati ismereteket az állattenyész-
tés és agroturizmus terén.

Püski Sándor családi vállalkozó 
állattartási telepén a sertéstartás és 
takarmányozási technológiával ismer-

kednek, Jeremy Boger szarvasmarha 
telepén a minőségi tej előállításához 
szükséges munkaműveleteket gya-
korolják. Közösen gyakorlatoznak a 
Bethlenes diákokkal, akik a 2014-2016 
éves projektciklusban hasonló gyakor-
laton vesznek részt Lengyelországban.

Kulturális és 
v id é k i s me r t e tő 
programokat szer-
vezünk a tanu-
lóknak, amelyek 
során felfedezik a 
Dél-Alföld vonz-
erőit, a magyar 
szokásokat és a vi-
déki életmódot. 
Várfi  András Gyo-
maendrőd polgár-
mestere ismertette 
a lengyelekkel vá-
rosunk és környe-
ző településeinek 

vonzerőit, gazdasági tevékenységeket, 
a magyar kormány vidékfejlesztési el-
képzeléseit.

Lengyel barátaink szakmai gyakor-
lata az Erasmus + program keretében, 
az Európai Unió támogatásával való-
sul meg. 

s 
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Egészség-piac volt a Katona József Művelődési Házban
2014. június 28-án 14-18 óráig a Ci-

vil Közösségért Alapítvány támoga-
tásával a Térségi Szociális Gondozási 
Központ Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálata első alkalommal szervez-
te meg a helyi Egészség-piacot. 

A szervezők célja volt, hogy na-
gyobb hatékonysággal adhassanak a 
város lakosságának információkat, ja-
vaslatokat az egészségük megőrzése 
érdekében. Ezért minden kiállító ilyen 
termékpalettával készült, legyen szó 
bőrápolásról vagy bio élelmiszerekről, 
sportról, gyógyászatról. A bemutató-
kon túl előadásokat is hallgathattak a 
résztvevők. Először Dr. Deák Sándor 
belgyógyász, természetgyógyász, hív-
ta fel a fi gyelmet a helytelen táplálko-
zás következményeire. Ezt követően 
Varga István edző a szülők és az edző 
együttműködésének a jelentőségét 
emelte ki. Csákvári Katalin vállalkozó 
a helyben beszerezhető alapanyagokra 
hívta fel a fegyelmet. Végül Vaszkán 
Gábor edző a mozgás fontosságát erő-
sítette a hallgatóságban. 

Az előadások mellett a természetes 
alapanyagokból készült, egészséges és 
bioélelmiszerek kapták a legnagyobb 
hangsúlyt és teret a piacon, ahol gyü-
mölcsleveket, teákat, mézeket, bar-
narizsből, dióból készült bioételeket 
kóstolhattak a programra ellátogatók. 
Nagy sikere volt - a Liget Fürdő jóvol-
tából- a „masszázskóstolónak” is, ahol 
masszázsterapeuta várta a fáradt háta-
kat egy kis felfrissítésre. Hasonló si-
kert aratott a mágneses fi zikoterápiás 

készülék, mely az immunrendszer erő-
sítésére és az izom, izületi fájdalmak 
kezelésére szolgál.

Az Oxygen 
Gym egy kicsi-
nyített edzősar-
kot rendezett be, 
ahol evezőpadot, 
kettlebell-eket és 
egyéb eszközö-
ket vonultattak fel, 
melyek kipróbá-
lására ösztönöz-
ték a résztvevőket. 
Az egészségpiac 
fő attrakciójaként, 
a program végén 
közös jógázásra 
hívott mindenkit 
Stranszkiné Zsu-
zsa jógaoktató. 

Mivel a részt-
vevőktől pozitív 
v isszajelzéseket 
kaptunk, azt ter-
vezzük, hogy 
szeptemberben ki-
csit módosított 
tartalommal újra 
megszervezzük az 
egészség piacot. A 
részletekről majd a 
Facebookon, újság-
ban, rádióban és 
plakátokon szerez-
hetnek tudomást.

Köszönjük a kiállítóknak a részvé-
telt és a Sikér Kft-nek a fi nom reform-
étkezést népszerűsítő kenyereket és 
péksüteményeket!

A projekt a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium és a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet támogatásá-
val valósult meg, az „Útjelző” Család-
barát közgondolkodás népszerűsítése 
Gyomaendrődön című projekt keretén 
belül.

A Civil Közösségért Alapítvány és a 
Térségi Szociális Gondozási Központ 

Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében

CSP-KÖZG-14-15132
'Útjelzõ” Családbarát közgondolkodás népszer sítése Gyomaendrõdön

A projekt az Emberi Er források Minisztériuma támogatásával
és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közrem ködésével valósul meg.

A Városi Képtárban július 4-én nyílt meg 
Vidovszky Béla festőművész tematikus kiállítása. 

Vidovszky tájképei, a családi és polgári életet 
bemutató festményei három teremben láthatók. 

A tárlat augusztus végéig megtekinthető 
nyitvatartási időben 

(Kedd és csütörtök 9-14, szerda, 
péntek, szombat és vasárnap 14-19.)

Elérhetőség: 66/282-067
E-mail: keptar@gyomaendrod.hu



11

Idén a schönecki kórust vártuk hoz-
zánk, ám ősszel szóltak, szeretnék, ha 
most mi mennénk, mert Kilianstädten 
alapításának 1175. évfordulóját ünnep-
lik.

Októberben elkezdtük a takarékos-
kodást és szervezést. Busz rendelését; 
új fellépő ruha varratását; ötletes aján-
dékok készítését; s persze a dalok ki-
választását. 28 kórusművet tanulnunk 
meg. A heti próbát kettőre növeltük, 
de a lelkesedés felülírta a fáradtságot, 
s végül június 25-én este felkészülten 
indulhattunk barátainkhoz. Kellemes 
társaságunk is akadt a hosszú útra: a 
városi delegáció, és a tűzoltók képvi-
selői.

Másnap délre értünk oda. A meleg 
fogadtatás után közös ebéd követke-
zett, majd a szállások elfoglalása a csa-
ládoknál. Este a kórusok egy 2,5 órás 
próbán fárasztották ki egymást a vég-
sőkig.

Péntek délelőtt a ronneburgi vár-
ban sokat tanultunk egy barátságos 
idegenvezetőtől. Délután kezdődtek 
a jubileumi programok. Az istentisz-
telet utáni hivatalos köszöntők sorát 
(Cornelia Rück polgármester asszony 
kérésére) énekkarunk színesítette. Este 
egy pohár bor vagy sör mellett mi hall-
gattuk a helyi zenekarokat.

A szombat is próbával indult, majd 
egy rövid vásárlás után fellépésünk-
re készültünk, melyet az evangéli-
kus templomban rendeztek. Előtte 
még meghallgattuk a Freien Sänger 
Kilianstädten gyermekkórust. A mű-
sort a helyi idősek kara (Stammchor 
der Freien Sänger Kilianstadter) 
kezdte. Ezután hangzottak fel a mi 
műveink, majd Kopcsek László szaxo-
fonjátéka. Vendéglátónk, a Junger Chor 
Intonation dalai után a két énekkar kö-
zös produkciói zárták a hangversenyt. 
A német kórusokat Michael Knopke, 

a gyomaendrődit 
Gecseiné Sárhegyi 
Nóra készítette fel. 

A tapsok, a rá-
adás és a gratuláci-
ók jelezték: önálló 
blokkunk remekül 
sikerült. Később is 
megállítottak min-
ket az emberek, 
hogy kifejezzék el-
ismerésüket. Szív-
melengető volt ez a 

kedves, szeretetteljes fi gyelem.
Még aznap este két csapattal kép-

viseltük a magunkat a Játék határok 
nélkül bolondos vetélkedőben. Nyolc 
nevező között 2. és 3. helyen végez-
tünk. Lám, nem csak az éneklést, a já-
tékot is komolyan vesszük.

Az utolsó nap is tartogatott élmé-
nyeket. Délelőtt a katolikus gyülekezet 
felkérésére a Péter–Pál ünnepkörhöz 
kapcsolódó misén énekelt hét művet az 
összesített kórus. Az atya magyar kö-
szöntője után egyik tagunkat, Pepelán 
Ferencet felkérte: úrvacsoraosztáskor 
ő orgonáljon. Meghatódtunk, mikor a 
német hívek magyar egyházi dalokra 
fogadták az áldást.

Délután részesei lehettünk az ün-
neplést záró hangulatos felvonulásnak. 
A város vezetése, egyesületei, ama-
tőr csoportjai történelmi jelmezekben 
zenélve, dalolva, tréfálkozva sétáltak 
végig a városon. Kórusunk magyar 
népdalokat énekelve, az izgalmaktól 
megszabadulva, felhőtlen jókedvvel 
vonult a menet élén: ugyanis a polgár-
mesteri hivatal dolgozói után jelölték 
ki helyünket. Még itt is kaptunk gratu-
lációkat az út szélén integetőktől.

Búcsúzáskor Cornelia Rück megkö-
szönte e „zseniális csapatnak”, hogy 
emelte a programok színvonalát. Sze-
rinte a testvérvárosi kapcsolat „kin-
csei” vagyunk, s megígérte, jövőre 
föltétlenül eljön a német kórussal, hogy 
újra hallhassa szép éneklésünket.

Köszönjük városunknak a kiutazás-
hoz nyújtott jelentős anyagi segítségét.

Oláh Gizella

Gyomaendrőd „kincsei” Schöneckben

„ Irgalmas és kegyelmes az Úr,
Türelme hosszú, szeretete nagy.”
/Zsolt.103:8/

Papp Tibor református lelkipásztor 
és a Gyomai Református Egyházköz-
ség jún.30-júl.4-ig református hittan-
tábort szervezett városunk hittanos 
gyermekeinek. A délelőtti bibliaórákat 
tiszteletes úr vezette, ahol Jónás köny-
vével ismerkedhettek meg a gyerme-
kek. Ezeket az alkalmakat kézműves 
foglalkozások, horgolás, hímzés, bar-
kácsolás követte. A délutáni progra-
mok is élményekben gazdagok voltak. 
Ellátogattak az endrődi Tájházba, ahol 
tulipános ládát készítettek és fi nom ka-
lácsot sütöttek, megnézték az endrődi 
Népházban a VII. Gyomaendrődi Hol-
ló László Művésztelep záró kiállítását, 
és a Kállai Ferenc kiállítást. Strandol-
tak, vízitúrán voltak.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani lelkipásztorunknak, Papp Tibor-
nak és az őt segítő pedagógusoknak 
Molnárné Majoros Katalinnak, Mé-
szárosné Kiss Katalinnak és Tímár 
Sándornak. Továbbá Várfi  András pol-
gármester úrnak, Dr. Szonda István-
nak és feleségének Zsuzsinak, Irimiás 
Róbert testnevelő tanárnak, Tímárné 
Editkének és a Dre-
her Söröző és Ét-
terem csapatának. 
Presbitertársamnak 
Timár Mihályné Ró-
zsikának, a gyüleke-
zet tagjainak, akik 
minden nap meglep-
ték a gyermekeket va-
lamilyen csemegével, 
süteménnyel, gyü-
mölccsel, üdítővel. 

Köszönetünket fejezzük ki a Reformá-
tus Szeretetotthon dolgozóinak Ecker 
Mártának, Szilasi Józsefnek, Tavaszi 
Gézának. A Jóisten áldását kívánom 
életükre szolgálatukért, támogatásu-
kért, segítségükért. Mindannyian hoz-
zájárultak ahhoz, hogy gyermekeink 
hasznosan és élményekben gazdagon 
töltsék el a hetet.

Bátori Sándor, 
A Gyomai Református 

Egyházközség gondnoka

Református bibliatábor
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FIATALOK!!! 
 

PÁLYAKEZDŐK, ÁLLÁSKERESŐK 
 

Várja jelentkezéseteket a  

MAGYAR HONVÉDSÉG 
szerződéses katonai szolgálatra! 

 
 18 éves életkor  
 Legalább alapfokú iskolai végzettség 
 Büntetlen előélet 
 Magyar állampolgárság 
 Bejelentett magyarországi lakóhely  
 
 Magasabb iskolai végzettség, C kategóriás 
jogosítvány előny 

 
 Kafetéria ellátás 
 Biztos munkahely 
 Külföldi szolgálatvállalás 

 
További Információ személyesen:  

2. KATONAI IGAZGATÁSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA  
5600 BÉKÉSCSABA, ANDRÁSSY út 67.-69. 

66/447-566 
 

bekes.toborzo@regiment.hu 
www.hadkiegeszites.hu 
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Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

ZÁLOGFIÓKUNK 
kiemelten magas 
záloghitelt nyújt.

Csökkent kamat és 
kezelési költséggel.

XX.. BOGRÁCSOS BABÉTELEK 
  

Tisztelt Sorstársak, Vendégek!

2014.augusztus 9-én
Ismét megrendezésre kerül a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak 

Egyesülete ) szervezésében
hagyománnyá váló

X. BOGRÁCSOS BABÉTELEK F

: 7-8-óra részére
(alapanyagról mindenkinek magának kell gondoskodnia)

                                           Nevezési díj 2.000.- Ft/ bogrács 

sítünk!

Ünnepélyes megnyitó 9 órakor.

Zene, 

A hagyományok szerint az egyesület babgulyással készül vendégeink számára (térítés ellenében). 
Ebéd igényüket kérjük, .

Szeretettel várunk minden ér
mindenkit, aki egy jót szeretne enni és eltölteni egy vidám napot!

Rendezvényünket támogatja a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége és Város Önkormányzata.

RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSÁHOZ ADOMÁNYOKAT ÉS TOMBOLATÁRGYAKAT SZÍVESEN FOGADUNK. 

VVIISSZAJELZÉST KÉRÜNK AAUGUSZTUS 44-- IIG  AAZ EGYESÜLET IRODÁJÁBBAN  SSZEMÉLYESEN,,  GYE.  
KK ÚTJA 56,  VVAGY AZ  EEGYESÜLET TELEFONSZÁMMÁN 386-- 6677..   

Tisztelettel:

Tímárné Kozma Ágnes 
Az egyesület Elnöke

Holló László 
Művésztábor 

Gyomaendrődön
Az idén hetedik alaklommal, június 
21-29 között rendeztük meg, a Hol-
ló László szellemiségét követő alkotó-
tábort. A művésztelep a Harcsás-zug 
festői környezetében fogadta a művé-
szeket. A tábor alkotóinak központi 
témája volt Gyomaendrőd és a Hár-
mas-Körös természeti és építészeti 
értékeinek megjelenítése a művészet 
eszközeivel. A táborzáró kiállítás va-
sárnap, június 29-én volt, melyet je-
lenlétével megtisztelt a művésztelep 
alapító tagja, Dr. Ujváry Zoltán pro-
fesszor emeritus úr is. A kiállítás 30 
alkotást mutat be a művésztelepen dol-
gozó hét művésztől. A tárlat az Endrő-
di Népház kiállító termében augusztus 
végéig látható. 

Köszönetet mondok 
Dr. Dobó Katalinnak, aki 
tízezer forint adománnyal 
támogatt a a Katona József 

Művelődési Házban 
kialakított  akadálymen-
tes feljáró elkészítését.

Dr. Szonda István 
intézményvezető , 
Közművelődési-

Közgyűjteményi és 
Szolgáltató Intézmény

A budapesti Kaffk  a Nevelőott hon 
fi ataljainak szakmai tábora az 

Endrődi Tájházban
Az immár több évtizedes nyári tábor-
ban, mely a Fővárosi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat szervezésében valósult 
meg a Kaffka Margit Gyermekotthon 
gyermekvédelmi gondoskodásban lé-
vő fi ataljai vettek részt. Többek között 
nyilvántartásba került, az a mintegy 50 
nagyméretű színes fotót, ami a Tájház 
gyűjteményébe került és az elmúlt év-
tized munkáját, szakmai és szabadidős 
programját mutatja be. A képek alkal-
masak önálló és látványos mobil-kiál-

lítások megrendezésére is.
Szonda István közreműködésével a fi -
atalok számtalan kézműves szakma 
fogásait ismerhették meg, helyi étel-
különlegességeket sütöttek kemencé-
ben. Jutott idő számtalan érdekes helyi 
program kipróbálására is.
A tábort a Nemzeti Kulturális Alap és 
a Barankovics István Alapítvány támo-
gatta.
Köszönet nekik! Tisztelettel: Árkus 
Péter régész- nevelőtanár
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KSI – Gyomaendrőd hírek
Július 4 – én pénteken tartotta meg 

a KSI – Gyomaendrőd vízitelep átadó 
ünnepségét. A rendezvényen tisztele-
tét tette Várfi  András, Gyomaendrőd 
polgármestere, a Magyar Kajak - Kenu 
Szövetség képviseletében Storcz Bo-
tond szövetségi vezetőedző, Hüttner 
Csaba utánpótlás szövetségi veze-
tőedző. A rendezvény díszvendége 
Paksy Tímea kilencszeres világbajnok 
kajakos, aki szintén a KSI versenyzője 
volt. A megnyitó ünnepség házigazdái 
a gyomaendrődi csapat edzői: Kovács-
né Kozma Diána és Kovács Gábor, 
mellettük Oláh Tamás a KSI kajak – 
kenu szakosztályának vezető edzője is 
részt vett.

Túri Andrea műsorvezető néhány 
szóban elmesélte a vízitelep megnyi-
tójához vezető igen kemény, dolgos, 
sikeres és eredményes fél évet: a kez-
deti nehézségektől kezdve a segítőkész 
szarvasi és békési klub felajánlásán 
át, a nagy múltú és hírű KSI–vel való 
együttműködésig. Az elmondottakból 
kiderült, hogy a lelkes, eltökélt szülők 
és versenyzők nélkül nem kerülhetett 
volna sor a megnyitóra. Az közönség 
először Várfi  András avatóbeszédét 
hallgatta meg. A polgármester kifejtet-
te, hogy Gyomaendrőd a vizek városa 
és talán éppen a KSI – Gyomaendrőd 
versenyzői közül kerülnek ki a jövő 
olimpiai bajnokai. Ez után Storcz Bo-
tond, aki szintén a KSI versenyzője-

ként kezdte a pályafutását, méltatta az 
edzőpáros eddig elért eredményeit és 
elmondta, bízik a szép, további sikeres 
eredményekben. Oláh Tamás szakosz-
tályvezető kiemelte, hogy két tényező 
miatt döntött a KSI és Gyomaendrőd 
együttműködése mellett. Egyrészt a 
Magyar Kajak - Kenu Szövetség és az 
edzői szakma is elismeri Diána és Gá-
bor nagyon eredményes munkáját, sze-

rettek volna segíteni az edzőpárosnak. 
Másrészt a KSI is szeretne terjeszked-
ni, taglétszámot növelni és további 
eredményeket elérni. Ebben partnerre 
találtak az edzőkben! 

Másnap Budapest Bajnokságra uta-
zott a csapat, első ízben vettek részt 
gyomaendrődiek ezen a rangos fővá-
rosi versenyen. Rögtön le is tették a 
névjegyüket 10 fő éremmel tért haza. 

A következő eredmények születtek
Budapest Bajnokok:
- párosban 4000 m - en Gecsei Gergő, 
Szántó Milán 
- Váltóban Fodor Bence
Ezüst érmet szereztek: 
- párosban 1000 m – en Gecsei Gergő, 
Szántó Milán
- 4000 m – en Kalmár Lilla
Bronz éremmel gazdagodott: 
Váltóban Gyetvai Máté, Berta Bence, 
Fodor Napsugár
szintén váltóban bronz érmet szerzett: 
Gecsei Norbert, Nagy Kristóf, Dékány 
Gergő
5. Helyezést ért el: 2000 m - en Gecsei 
Norbert, 1000 m en Gecsei Gergő 
6. Helyezést ért el: 2000 m - en Nagy 
Kristóf, Gyetvai Máté
7. Helyezést ért el: 4000 m - en Rau 
Mariann, Berta Bence
8. helyezést ért el:  1000 m – en Szán-
tó Milán
9. helyezést ért el: 2000 m - en Fodor 
Napsugár

A képen látható: Kovácsné Kozma 
Diána, Kovács Gábor KSI – Gyoma-
endrőd edzői, Oláh Tamás KSI Ka-
jak – Kenu szakosztályvezető, Paksy 
Tímea világbajnok, Fodor Tamás tá-
mogató, Várfi  András Gyomaendrőd 
polgármestere, Hüttner Csaba utánpót-
lás vezetőedző, Storcz Botond szövet-
ségi vezetőedző és Agócs Mihály KSI 
– Budapest mesteredző

ként kezdte a pályafutását méltatta az A képen látható: Kovácsné Kozma

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

A K C I Ó !
Házassági évforduló, 

keresztelő, jeles alkalom? 
Keresse fel üzletünket! 
Ajándékozzon értékálló 

arany ékszert! 
Törtarany beszámítás 

magasabb áron.
HÁZASODNI KÍVÁNÓK 

FIGYELEM
Egy pár karikagyűrű 

vásárlása esetén kísérőgyűrűt 
adunk ajándékba.

Szociológus 
hallgatók az End-

rődi Tájházban

A nagyváradi Partium Keresztény 
Egyetem szociológus hallgatói kérdő-
íves felmérő kutatást végeztek Gyoma-
endrődön. Az egyhetes táborban húsz 
hallgató vett részt és Gyomaendrőd 
vállalkozás fejlesztésének lehetősé-
geit, valamint a helyi identitás meg-
nyilvánulási formáit vizsgálták. Az 
országhatárokon átívelő projekt egy 
újabb kapcsolódási lehetőséget biztosít 
a gyomaendrődi és a nagyváradi tudo-
mányos kutatási programok összehan-
golásában, együttműködésben. 
A kutatócsoportot július 10-én ünne-
pélyes keretek között fogadta Várfi  
András polgármester. Ezen a napon 
érkeztek a kutatótáborba a Debrece-
ni Egyetem néprajz szakos hallgatói, 
valamint szakmai fórumon vendéges-
kedett a Debreceni Egyetem dékán 
helyettese Dr. Forisek Péter és mun-
katársai, a Szegedi Egyetem Földrajz 
Tanszékének tanszékvezető professzo-
ra Dr. Pál Ágnes és a nagyváradi Par-
tium Egyetem több tanára is. A három 
egyetem közötti együttműködés lehe-
tőségeit vitatták meg az egyetemi okta-
tók és vezetők, valamint bázishelynek 
jelölték meg városunkat a későbbi kö-
zös projektek megvalósításában.

A nagyváradi Partium Keresztény
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A Körös Kajak SE hírei
Itt a szezon, a Körös Kajak Egye-

sületben június hónapban egyszerre 
zajlott a nyári vakációs táboroztatás, 
nemzetközi versenyeken való indu-
lási lehetőségekre válogató verseny-
zés, élmény sárkányhajózás a Hármas 
Körösön, szabadidős evezések, infra-
strukturális beruházások bonyolítása.

A nyári táboroztatás nagy siker-
rel beindult .  A változatos programo-
kat hamar megszerették a gyerekek 
és az induló  15 fős létszámból máris 
több visszatérő táborozónk van, arról 
nem is beszélve, hogy a nem helyben 
élő gyermekek az élményeket maguk-
kal  viszik Írországtól az Egyesült Ál-
lamokig.

Minden korosztályban és kategóri-
ában indultak versenyzőink regionális 
és országos versenyeken is. g Sukorón 
az Országos Szabadidős Diákolimpián 
indultak kajakosaink, 500 méteres ver-
senyen és Kéri Virág 2. helyezést ért el 
egyéniben, párosban Tímár Tímeával 
megismételték ezt az eredményt.

Június 6-8 ig került megrendezésre a 
szegedi Maty éri pályán az első ifi , U21, 
U23 –as és felnőtt válogató.  Az ifjúsá-
gi olimpiai bajnok Tótka Sándor a fel-
nőtt 200 méteres számban 2. helyezést 
ért el. Kovács László 500 és 200 m B 
döntő 3. helyen végzett.  Lővei Kitti a 
felnőtt mezőnyben a B döntőben 3. he-
lyen végzett, Lővei Fannival  K-2 500 
méteren B döntő 1., majd   K-2 1000 m 
B döntő 8. helyezést értek el .  Csatári 
Bence az ifi  mezőnyben -Szegediekkel 
egy hajóban- K-4 1000 m 7. helyezést 
ért el.  

Egyesületünk legfi atalabb verseny-
zői részt vettek az Eszkimó-Indián 
Játékokon, Sukorón, ahol nagyon tisz-
tességesen helyt álltak: Mk-1 fi ú III. 
kcs. 9. hely Tímár Krisztián, Mk-1 fi ú 
I. kcs. 15. hely Varga Bence.

Szegeden rendezték meg a második 
felnőtt és U23-as Világbajnoki Váloga-
tó versenyt június utolsó hétvégéjén. 
Tótka Sándor K-1 200m versenytávon 
indult. Dudás Miklós vívott csatájukra 
a szakmai elit is külön fi gyelmet fordí-
tott, az érdeklődők fi gyelmét a Magyar 
Kajak- Kenu Szövetség egy külön rek-
lámfi lm felhívással igyekezett fokozni.  
A döntőben csak célfotó segítségé-
vel tudták eldönteni a végeredményt.  
Versenyzőnk mindössze négy század-
másodperccel (kb.10 cm) maradt el a 
győzelemtől.  K-2 200m versenytávon 
a rivális Dudás Miklóssal párost alkot-
va kivívták a Szegedi U23-as Világ-
bajnokságon való indulási jogot, amely 

verseny döntőjére - július 20-ra - buszt 
szervez egyesületünk. (Érdeklődni a 
Sziluett Fittnesben lehet) Lővei Kitti, 
a mezőny egyik legfi atalabb indulója-
ként, döntős helyezést ért el K-1 1000m 
távon. Kovács László a szarvasi Bo-
gár Gáborral indult párosban 500m, és 
200m távon, ahol 4. és 6. helyezést ér-
tek el. Ezzel az eredménnyel kijutottak 
a Főiskolás- Egyetemista Világbajnok-
ságra, Minszkbe. 

Eldőlt, hogy Tótka Sándor képvisel-
heti hazánkat Brandenburgban a Fel-
nőtt Európa Bajnokságon egyéniben 
200 méteren július 11-13.-án, Moszk-
vában a Felnőtt Világbajnokságon a 
200 méteres váltóban augusztus elején, 
illetve július 17-20-án megrendezen-
dő szegedi 23 év alattiak Világbajnok-
ságán párosban, Dudás Miklóssal 200 
méteren.  

Békésszentandráson, a Simon Fiala 
Emlékversenyen egyesületünk spor-
tolóin is részt vettek. Csatári Ben-
ce ifjúsági korúként a felnőttek 10000 
méteres versenyszámát teljesítette, 15. 
helyezést érte el. Vincze Viktor 4000 
m távon a 17. helyen ért célba. Tímár 
Krisztián a 7. helyen végzett, ugyan 
ebben a futamban Koloh Róbert sike-
resen teljesítette az első hosszú távú 
versenyét. Giricz Bettina a 8. helyen 
ért célba. 200 m a hobbi szinten spor-
toló felnőtt versenyzőink is jól szere-
peltek. Döntőbe jutott a Lővei Fanni és 
Kéri Virág alkotta páros, és a férfi  K-
4 –es is tagjai: Hunya Péter, Csőke Ri-
chárd, Tímár Richárd, Fülöp Gergő. A 
rövid távokon Kéri Virág egy 3. és 4. 
helyezést ért el.  Lővei Fanni egy-egy 
ezüst és bronzérmet vehetett át a do-
bogón.  Két aranyérmet szerzett Lővei 

Kitti, ezzel az egyesület legeredmé-
nyesebb sportolója volt a hétvégén. 

Ebben a hónapban adtuk át a Fűz-
fás-zugi telepünket, amely a többi, 
MKKSZ tagszervezeti beruházások 
közül az elsők között készült el. Kö-
szönet a közreműködőknek, helyi ki-
vitelezőknek adminisztrációban 
résztvevőknek. Folynak az egyezteté-
sek a Kajak Kenu Szövetséggel a to-
vábbi fejlesztésekről. 

A nagyszerű versenysport eredmé-
nyek mellett a hónap egyik legnagyobb 
élménye volt a Szent Gellért Általá-
nos Iskola részére rendezett sárkány-
hajózás. Az élményekért cserébe mi 
rajzokat kaptunk, nagyon szépen kö-
szönjünk mindegyiket.

Terjedelmi okokból minden esemé-
nyünket nem tudju közzé tenni, de a 
többit elmondjuk személyesen minden 
hétköznap 8-18 –ig a Fűzfás zugi csó-
nakházunkban vagy a vízen!

Körös Kajak Se Vezetősége

A RUTIN AUTÓS ISKOLAA RUTIN AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 

TANFOLYAMOT INDÍTTANFOLYAMOT INDÍT
Időpont: 2014. július 29, kedd, 17 óra.Időpont: 2014. július 29, kedd, 17 óra.

Helyszín: Katona József Műv. KözpontHelyszín: Katona József Műv. Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!
INGYENES KRESZ és tesztkönyv használat!INGYENES KRESZ és tesztkönyv használat!
INGYENES számítógépes teszt használat!INGYENES számítógépes teszt használat!
A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó 

elméleti és gyakorlati képzés!elméleti és gyakorlati képzés!
E-learing felkészülési lehetőség:E-learing felkészülési lehetőség:
 otthon, egyénileg saját gépen, otthon, egyénileg saját gépen,

interneten kersztül történő elméleti felkészülés!interneten kersztül történő elméleti felkészülés!
Teljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.huTeljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.hu

Bosnyák József tanfolyamszervező Bosnyák József tanfolyamszervező 
Tel.: 0630/409-2868Tel.: 0630/409-2868

OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020
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