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Marcius 15.
Nemzeti ünnepünk előestéjén 

gyűltek össze a gyomaendrődiek, 
hogy megemlékezzenek a 1948-49-es 
forradalomról és szabadságharcról.

A magyar nép szabadság, nem-
zeti függetlenség, önrendelkezés és 
modernizáció utáni vágya nem ma-
radt meg eszmei síkon, összefogás-
ra, tettekre sarkallta a politikusokat és 
a polgárokat. Akkor, az a forradalom 
és szabadságharc elbukott, üzenete 
azonban máig hat. „Munkába hív, 
feladatokat ad” – ahogyan azt Dan-
kó Béla országgyűlési képvelő ünnepi 
beszédében megfogalmazta.

25 évvel ezelőtt, a frissen város-
sá avatott Gyomaendrőd első ünnep-
ségének forgatókönyvét is megidézve, 
percekig tartó harangzúgás után, a 
felújított Országzászló mellett gyer-
tyák, mécsesek és fáklyák fényében 
kezdődött a megemlékezés. A közö-
sen énekelt Himnusz után, Várfi  And-

rás polgármester ünnepi köszöntőt, 
Dankó Béla országgyűlési képvise-
lő ünnepi beszédet mondott. A Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola 
műsora, Pap Tibor református lelkész 
ünnepi igehirdetése után a Szózat hang-
jaival zárult az ünnepség. A megjelent 
önkormányzatok, pártok, civil 
szerveztek, intézmények és magán-

személyek koszorúkat, virágokat 
helyeztek el a mécsesekkel megvilágí-
tott Hősök Emlékművénél.

,
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Magyarország köztársasági elnö-
ke kitűzte az országgyűlési képviselők 
2014. évi választását. A szavazás 2014. 
április 6., a szavazás 6.00 órától 19.00 
óráig tart.

Szavazni egy egyéni választóke-
rületi jelöltre és egy országos listá-
ra lehet. Az országgyűlési választáson 
nemzetiségiként regisztrált válasz-
tópolgár pártlista helyett nemzetisé-
gi listára szavazhat.

Az országgyűlési választáson az 
egyéni választókerületi jelöltek párt 
jelöltjeként vagy független jelöltként 
indulhatnak. Országos listát pártok 
(pártlista), valamint országos nemzeti-
ségi önkormányzatok (nemzetiségi lis-
ta) állíthattak. 

Az országgyűlési képviselői man-
dátumok száma 199. A választás során 
ezek elosztására a többségi és az ará-
nyos választási rendszerek kombináci-
ójából kialakított úgynevezett vegyes 
választási rendszer alkalmazásával ke-

rül sor. A többségi elv alapján történik 
106 képviselői hely elosztása az egyé-
ni választókerületekben. A fenn-
maradó 93 mandátum elosztására az 
országos listák között kerül sor. 

A magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgár személyesen 
szavazhat. A magyarországi lakcím-
mel rendelkező választópolgárok au-
tomatikusan felkerültek a központi 
névjegyzékbe. A szavazóköri névjegy-
zékben szereplő választópolgárok a 
névjegyzékbe történt felvételükről ér-
tesítőt kaptak. A névjegyzék a helyi 
választási irodában (polgármesteri hi-
vatalban) tekinthető meg.

A szavazás napján lakóhelyétől tá-
vol tartózkodó választópolgár belföl-
dön az általa megjelölt településen 
átjelentkezéssel adhatja le szavaza-
tát. A Magyarországon élő, de a sza-
vazás napján külföldön tartózkodó 
választópolgároknak lehetőségük van 
arra, hogy szavazataikat külföldön, 

Magyarország nagykövetségein és 
konzulátusain adják le. A külképvi-
seleten külképviseleti választási iroda 
működik. Átjelentkezést 2014. április 
4-én 16.00 óráig, a külképviseleti név-
jegyzékbe való felvételt 2014. március 
29-én 16.00 óráig lehet kérni a www.
valasztas.hu oldalon vagy levélben, il-
letve személyesen a lakóhely szerint il-
letékes helyi választási irodától.

Az egyéni választókerületek terüle-
te szavazókörökre tagozódik. Minden 
szavazókörhöz tartozik egy szavazó-
helyiség, ahol a szavazókörben lakó 
választópolgárok szavazataikat lead-
hatják. Minden szavazókörben szava-
zatszámláló bizottság működik.

Gyomaendrőd Békés megye 
2-es számú (Békés) választókerülete 
17 szavazókörben fogadja a választó-
polgárokat.

További részletes informáci-
ók a www.valasztas.hu honlapon 
találhatóak.

A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztásról

Gyoma – Endrőd – Gyomaendrőd
Gyermekkorom meghatározó élmé-

nye volt, mikor leszálltam a gyomai 
vasútállomáson, majd buszra szállva 
megérkeztem Endrődre. Nekem ez már 
akkor is Gyomaendrődöt jelentette.

1978-ban kezdtem dolgozni Gyo-
mán, Endrődön laktam, azóta is ott la-
kom. A két település 1982-ben történt 
egyesülését egy olyan házasságnak 
gondoltam, amely mind a két fél szá-
mára kedvező, jobbá, erősebbé is teszi 
őket. Ma is így gondolom. Gyomaend-
rőd 25 éves város, a 2014-es év ennek 
az ünnepe. 25 év egy ember életében 
sem hosszú, egy város életében csak 
egy pillanat.

Amikor felteszik a kérdést, van-e 
ellentét Gyoma és Endrőd között, el-
mondom, hogy nincs. Ugyanakkor, az 
a gazdasági és kulturális múlt, amely 

meghatározta, jellemezte és meg is kü-
lönböztette a két települést századokon 
át, még napjainkra sem simult össze.

Egy városban kell gondolkodni, 
Gyomaendrődben. Büszkének kell len-
ni múltunkra, a katolikus, református 
és evangélikus hagyományokra. A múlt 
mindannyiunké: Kner Izidor, Kner Im-
re, Rózsahegyi Kálmán, Kállai Ferenc 
és mellette - szerencsére még hosszan- 
lehetne sorolni a neveket, akikre büsz-
kék vagyunk, születtek, vagy alkottak 
Gyomán, vagy Endrődön. 

Szeressük Gyomaendrődöt, szép, 
Kőrös parti városunkat! Törekedjünk 
arra, hogy a város több pontján le-
gyenek rendezvények, emlékhelyek! 
Tegyük közössé a múltat, amelyen él-
hetjük a jelent és építhetjük a jövőt!

Várfi  András polgármester

Pályázati felhívás civil szervezetek részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletében meghatározott keretösszegek terhére nyilvános pályázatot hirdet a 
Sport Alapból, Civil Alapból, Idegenforgalmi Alapból és Környezetvédelmi Alapból pályázati úton elnyerhető 

vissza nem térítendő támogatásokra.
A pályázati kiírás részletei megtalálhatóak az önkormányzat internetes honlapján.

http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

BÉKÉS megye 02. sz. OEVK (Békés) jelöltjei
Jelölt neve Jelölt állítók

Rádai Alex SZOCIÁLDEMOKRATÁK
Rejtő József MSZP,EGYÜTT,DK,PM,MLP
Ásós Tibor MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT
Varga Sándor MSZDP
Dankó Béla FIDESZ, KDNP
Mészáros Gina Ildikó ÚMP (ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT)
Urbancsok Istvánné KTI (KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT)
Rigler Miklós LMP
Csanyi Lajos Edwárd SZAVA (SZABAD VÁLASZTÓK PÁRTJA)
Kun Éva NEMZETI ÉRDEKÉRT PÁRT
Borzáné Uram Ildikó A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
Ungvári Imre ÚDP (ÚJ DIMENZIÓ PÁRT)
Jakab József ÖP (Összefogás Párt)
Samu Tamás Gergő JOBBIK 

Gyomaendrőd 2014. évi költségvetése
A 2014. évi költségvetés előkészítő 

munkái 2013 októberében kezdődtek 
meg, hiszen a költségvetési koncepci-
ót 2013. október 30-ig kellett elfogad-
nia a képviselő-testületnek. Mivel a 
számviteli törvény 2014. január 1-től 
módosult, az ebből adódó változásokat 
már ekkor érvényesíteni kellett. Több-
fordulós tárgyalások és az intézményi 
szintű egyeztetések után, 2014. február 
27-én elfogadásra került a város költ-
ségvetése 3.163.480.000 Ft bevételi és 
kiadási főösszeggel. A működési célú 
kiadások összege 1.899.178.000 Ft, a 
felhalmozási célú 1.264.302.000 Ft. A 
költségvetés kiegyensúlyozott, tovább-
ra is takarékos gazdálkodást kíván, 
ugyanakkor fejlesztési lehetőségek is 
megnyíltak. A költségvetésben ilyen 
feladatra tartalék összeg is szerepel, a 
célok későbbi megjelölésével.

A működési célú kiadásokat te-
kintve megállapítható, hogy az intéz-
mények működéséhez a stabil háttér 
biztosított. Ebben az összegben a leg-
jelentősebb tétel az oktatási vagyon 
működtetése, amelyre összességében 
135 millió Forint van tervezve. A fe-
dezetre a saját bevételek szolgálnak. 
Önkormányzatunk nagyon jelentős, 
működési célú támogatást kapott 50 
millió Forint összegben. Összehason-
lítva a két összeget, látható, hogy mi-
lyen jelentőségű ez a támogatás, amely 
lehetővé teszi más önkormányzati fel-
adatok fi nanszírozását is. 

Lehoczkiné Tímár Irén az Ügyren-
di, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke:

A második ciklusban vagyok kép-
viselő, ez időszak alatt a 2014. évi 
költségvetés az, amely a legkiegyen-
súlyozottabb költségvetés. Végre már 
olyan fejlesztések is megvalósulhat-
nak, amelyek eddig forrás hiány miatt 
elutasításra kerültek. Nagyon fontos-
nak tartom az öregszőlői kerékpárút 
teljes felújítását, a közvilágítási lámpa-
testek felszerelését.

Jelentős összeget fordít a költség-
vetés járdaépítésekre is. Reményeim 
szerint útburkolat javítások megvaló-
sulnak, olyan szilárd burkolatú utak 
épülhetnek, amelyekhez már rendel-
kezünk jóváhagyott tervekkel. Az 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és 
Esélyegyenlőségi Bizottsághoz tartozó 
Civil Alap pályázható kerete is megnö-
vekedett 1 millió Forittal. Ez az összeg 
természetbeni juttatásként pályázható, 
azoknak a szervezeteknek, akik terem-
bér fi zetés céljára kívánják pályázni.

Betkó József a  Városfenntartó, Kör-
nyezetvédelmi és Mezőgazdasági Bi-
zottság elnöke:

Magyarország kormánya végrehaj-
totta az önkormányzatok adósságá-
nak konszolidációját. Ez lehetővé tette, 
hogy olyan költségvetés készüljön, ami 
fejlesztéseket is tartalmaz. Ilyen pél-
dául az új utak építése 13 millió Ft ér-
tékben, vagy az, hogy három év után 
végre nem csak beszélünk, hanem 
megvalósítani is tudunk közvilágítá-
si fejlesztéseket, 10 millió Ft értékben.

Komoly állami segítséget kapott 
önkormányzatunk: pl. 50 millió Ft az 
önkormányzati működőképességet 
szolgáló támogatás. Több mint 31 mil-
lió Ft-ot kaptunk útkarbantartásra.

A kötvény és egyéb saját bevételből 
képződött forrás felhasználásával to-
vábbi fejlesztéseket tudunk megvaló-
sítani. Néhány példa a teljesség igénye 
nélkül: járdafelújításra 6 millió, kerék-
párút felújításra 8 millió, gyalogátkelő-
hely építésre 5 millió Forintot tudunk 
fordítani.

Sajnos, az elmúlt években csak terv-
szinten valósulhattak meg fontos fej-
lesztések, néhány képviselőtársam 
önjelölt kötvényőrként való fellépése 
miatt.

Márjalaki József a Pénzügyi, Gaz-
dasági, Turisztikai, Ellenőrző és Köz-
beszerzési Bizottság elnöke:

Véleményem szerint a 2014. évi költ-
ségvetés a ciklus egyik legjobb költség-
vetése. Azzal, hogy az állam átvállalta 
az önkormányzatok kötvénykibocsá-
tásból származó adósságát, jelentős 

terhet vett le a vállukról. Ennek követ-
keztében költségvetésünk megalkotá-
sakor a kamat és tőketörlesztéssel már 
nem kellett számolnunk. A kötvény-
ből megmaradt összeg elegendő forrást 
biztosít a pályázatokhoz kapcsoló-
dó beruházásainkhoz. Intézményeink 
működése, fenntartása is stabilan biz-
tosított. 

Az, hogy a 2014-es év egy választá-
si év, az a költségvetésünkben is meg-
látszik. Természetesen ez nem baj, sőt, 
számos olyan dolog megvalósulhat eb-
ben az évben, ami az elmúlt évek során 
jogos igényként merült fel a lakosság 
számára, csak „forráshiány” miatt le-
került a listáról. A teljeség igénye nél-
kül párat kiemelve: 

- közvilágítás fejlesztése: Forrást kü-
lönítettünk el,mely során végre elkez-
dődhet Öregszőlő kerékpárút melletti 
közvilágítás kiépítése, és a Vásártéri 
lakótelep garázssora is talán megkap-
ja a rég várt lámpatesteket.

- útfejlesztés: számos olyan utca van 
még településünkön, ami kimaradt az 
aszfaltozásból. Ezen hiányosság pótlá-
sára is különítettünk el jelentős össze-
get.

- támogatási alapok: bizonyos ka-
tegóriákban az alapösszegek az előző 
évekhez képest növekedtek, így a pá-
lyázható rész is. 

Zárszóként engedjék meg, hogy 
megköszönjem  a hivatal és legfőképp 
a pénzügyi osztály munkáját. Legtöbb 
dolguk a költségvetés elkészítése során 
nekik volt.

Forrás: http://valasztas.hu/
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FELHÍVÁS

Emlékfa ültetés Papp Lajos 
tiszteletére

A Gyomai Kner Nyomda Zrt. és tulajdonosai emlékfát kívánnak 
ültetni a Kner Nyomda elhunyt igazgatója Papp Lajos úr emlékére, a 

gyomaendrődi Kner Téren 2014. április 12.-én 11 órakor. 
Az eseményre szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

A Gyomai Kner Nyomda vezetése.

2014. március 7-én életének 63. 
évében elhunyt Krecsák Albert ve-
gyészmérnök, Nagyenyed volt ma-
gyar alpolgármestere. Krecsák Albert 
nemcsak nagyenyedi városvezető-
ként, de magánemberként is nagyon 
szoros baráti és partneri kapcsolatot 
ápolt sok gyomaendrődi polgárunk-
kal. Egyre súlyosbodó betegsége elle-
nére tavaly szeptemben is eljött még 
hozzánk, hogy jelen lehessen Nagy-
enyed és Gyomaendrőd 20 éves test-

vérvárosi kapcsolatának jubileumi 
ünnepségén. 

Krecsák Albert földi maradványait 
2014. március 9-én, vasárnap 14 óra-
kor, a nagyenyedi református teme-
tőben helyezték örök nyugalomra. A 
temetésen Várfi  András polgármester 
vezetésével több önkormányzati kép-
viselő, vezető tisztviselő búcsúzott a 
gyomaendrődiek képviseletében. 

(Forrás: gyomaendrod.hu)

Elhunyt Krecsák Albert, 
Nagyenyed testvérvárosunk 

egykori alpolgármestere

Papp Lajos 
(1949-2013)

Debrecenben született 1949. janu-
ár 15-én. Itt végezte iskoláit, ofszet 
gépmester szakmunkás bizonyítványt 
szerzett. A debreceni Alföldi Nyom-
dában kezdett dolgozni. Munka mel-
lett elvégezte a Könnyűipari Műszaki 
Főiskola nyomdaipari szakát, majd ké-
sőbb ugyanott a gazdasági szakot is. A 
nyomdászat minden munkafolyamatát 
ismerte, hisz gépmesterből kereskedel-
mi igazgatóvá vált az idők folyamán. 
1992. október 1-én vette át a Gyomai 
Kner Nyomda vezetését. 2009 máju-
sáig élt és dolgozott Gyomaendrődön, 
majd nyugállományba vonult és vissza-
költözött Debrecenbe.

Jó humorú, energikus, segítőkész 
ember volt. Biztos szakmai ismeretek-

kel és jó szervezőkészséggel vezette a 
nyomdát: felújított, bővített, átszerve-
zett, rugalmasan alkalmazkodott az 
újabb és újabb feladatokhoz. Igyeke-
zett megfelelni az elvárásoknak, új ki-
hívásoknak. 

Mindig arra törekedett, hogy javítson 
a környezetében lévő dolgokon. Üzleti 
partnerei, kollégái és a nyomda dolgo-
zói számos esetben megtapasztalhat-
ták nagyvonalúságát, segítőkészségét. 
Szerteágazó szakmai kapcsolatrend-
szere mellett, a helyi intézményekkel, 
vállalkozásokkal is jó viszonyt alakí-
tott ki. A város iskoláinak és intézmé-
nyeinek vezetői bármikor fordulhattak 
hozzá segítségért. Munkásságát rangos 
szakmai díjakkal és 1999-ben Gyoma-
endrődért Emlékplakettel ismerték el. 

Sajnos a megérdemelt pihenés éveit 
nem sokáig élvezhette, 2013. május 15-
én elhunyt. Szeretettel emlékezünk Rá.

(FHJ)
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Békés megyei deportáltak avagy 
a Málenkij robot dokumentumfi lm 

ősbemutatója Gyomaendrődön
Az Országgyűlés 2012. május 21-

ei határozatában döntött arról, hogy 
november 25-e legyen a Szovjetuni-
óba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emléknapja. Az 
időpont megválasztását ahhoz kap-
csolták a törvényhozók, hogy 1953-ban 
ezen a napon 1500 politikai elítélt ér-
kezhetett haza a Szovjetunióból. Az 
emléknapról szóló határozati javas-
lat azt indítványozta, hogy méltókép-
pen emlékezzenek meg arról a mintegy 
800 ezer magyar és német nemzetisé-
gű kényszermunkásról, akiket 1944 
őszétől hadifogolyként vagy internált-
ként hurcoltak a Kárpát-medencéből 
a Szovjetunióba, illetve akiket a má-
sodik világháború után nem egyszer 
a magyar hatóságok közreműködésé-
vel, koholt vádak alapján száműztek a 
Gulag rabtelepeire. 

A Gulág létrehozása, ártatlan embe-
rek millióinak munkatáborokba kény-
szerítése a huszadik század egyik 
legsúlyosabb tragédiája. Amikor a bol-
sevikok hatalomra jutottak, igyekeztek 
ellenőrzés alatt tartani a szovjetrend-
szerrel szemben állókat, mindazokat, 
akiket származásuk, politikai meggyő-
ződésük, vallásos hitük, az átlagosnál 
jobb anyagi helyzetük, képzettségük 
miatt vagy más oknál fogva „a nép el-
lenségének” minősítettek.

Az ellenőrzés, a felügyelet legfon-

tosabb elemei az „elszigetelés” és a 
kényszermunka voltak. Az 1917. dec-
ember 7-én létrehozott VCSK, közis-
mert nevén a Cseka és utódszervezetei 
(OGPU, NKVD), illetve az Igazság-
ügyi Népbiztosság feladata volt, hogy 
nagy tömegben olcsó „emberanyagot” 
biztosítsanak a nagyszabású építkezé-
sekhez, a természeti kincsek kiakná-
zásához. 1930 és 1956 között ezeket 
a munkatáborokat a belügyi szervek-
nek alárendelt Lágerek Főparancsnok-
sága fogta össze. Az orosz kifejezésből 
- Glavnoje Upravlenyije Lagerej - szár-
mazik a Gulag elnevezés. 

A második világháború során 
Szovjetunió és Magyarország között 
egy kényszeregyezség arra kötelez-
te hazánkat, hogy jóvátételi munkára 
2-300 ezer embert biztosítson a szov-
jet területen a német hadsereg által 
okozott károk helyreállításáért. A ma-
gyar területeken élő német nemzetisé-
gű lakosság köréből több mint 200 ezer 
személyt hurcoltak el a mai Ukraj-
na területére. Ezt a kollektív büntetési 
formát a nagyhatalmak is jóváhagy-
ták. Ártatlan magyar emberek - kik-
nek német hangzású neve vagy német 
származású volt - kerültek kényszer-
munkára.

Az úgynevezett „kis munkára” vagy 
„jóvátételi munkára” Békés megyé-
ből is százával hurcolták el az embe-

reket. Így Gyuláról, Mezőberényből, 
Elekről, Almáskamarásról és Gyomá-
ról terelték marhavagonokba főleg a 
német nemzetiségű lakosokat. A Vö-
rös Hadsereg 1944. december 22-én ki-
adott 0060 számú parancsa kimondta: 
…0060 számú parancsa értelmében el-
rendelem az összes német származású 
munkaképes személyek mozgósítását. 
1. Minden német származású munka-
képes személy mozgósítandó és jelent-
kezni tartozik…” 

Ezekről a borzalmakról és az áldo-
zatok rehabilitásáról kevés szó esik. 
Sághy Gyula fi lmrendező két részes 
dokumentumfi lmet készített a Békés 
megyei deportáltakról, a túlélőkről. A 
fi lmet ez év március 3-án mutatták be 
először   Budapesten a MOM Kulturá-
lis Központban. 2014. március 20-án 
Gyomaendrődre érkezik a fi lm, melyet 
18 órakor láthatnak a Katona József 
Művelődési Központban. A fi lmvetítés 
előtt  Sághy Gyulával beszélgetünk a 
fi lm készítés körülményeiről; és meg-
szólal néhány helyi túlélő is. 

Dr. Szonda István
Forrás: Schmidt József: Málenkij robot 
1945-1948. Berkenye. 2013.; Magyar 
Katolikus Lexikon: málenkij robot szó-
cikk; http://www.magyarhirlap.hu/
malenkij-robot-0#sthash.RdxxL0zn.
dpuf

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
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Fogadjuk a 
tavaszt kültéri 

játékokkal!
Rollerek, kismotorok, 

gördeszkák, fűnyírók, kis 
traktorok, homokozók, 

hinták, taligák, tollas ütők 
nagy választékban.

Tavaszi jellegű selyem-
virágokat kínálunk!

Kossuth u. 31. 

A képviselőtestület határozata értel-
mében 2013. december 1-től megvál-
tozott utcanevek között ott szerepelt a 

Kis Lajos üdülőtelep is, melynek nevét 
Dr. Szilágyi Ferenc üdülőtelepre vál-
toztatták.

Dr. Szilágyi Ferenc nyelvész, iro-
dalomtörténész, író, költő, művelő-
déstörténész, a nyelvtudományok 
kandidátusa, az irodalomtudomány 
doktora volt. Gyomán született 1928. 
november 12-én, elhunyt 2010. február 
17-én. Édesapja, a köztiszteletben ál-
ló dr. Szilágyi Ferenc, járási tisztiorvos 
volt. Az elemi iskolát Gyomán végez-
te, majd a mezőtúri református gim-
náziumban folytatta tanulmányit. Az 
ELTE BTK magyar-angol szakos hall-
gatójaként előbb tanári diplomát, majd 
bölcsészdoktorátust szerzett. Később a 
nyelvtudomány kandidátusa, majd az 
irodalomtudomány doktora lett. 

Dolgozott a MTA Nyelvtudomá-
nyi Intézetében, a Magyar Diafi lm-
gyártó Vállalatnál, a Petőfi  Irodalmi 

Múzeumban, a Debreceni KLTE-n 
főmunkatársaként. 1993-tól a Károli 
Gáspár Református Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának dékánja is 
volt. Számtalan tudományos kutató 
társaság tagja volt. Kiemelkedő jelen-
tőségű tevékenységet folytatott Körösi 
Csoma Sándor és Csokonai Vitéz Mi-
hály életének, munkásságának bemu-
tatásában, közzétételében. 

A magyar nyelv, a nyelvtan haszná-
lata, bemutatása, a szép magyar beszéd 
népszerűsítése tudományos tevékeny-
ségének másik, egyenrangúan fontos 
területe volt. 

Az irodalom- és nyelvtudomány ku-
tatás, és a publikációk mellett jutott 
ideje helytörténeti kutatásokra, költé-
szetre is, Posztumusz Díszpolgári cí-
met kapott 2010-ben.

(A Gyomaendrődi Ki kicsoda alapján)

Változó utcanevek – Dr. Szilágyi Ferenc

Köszöntés
Timár Elekné Bella Mária 2014. 

február 18-án ünnepelte 90. szü-
letésnapját. Az Együtt Egymásért 
Klub szervezett neki ünnepséget, 
ahol Várfi  András polgármester és 

Dr. Csorba Csaba jegyző köszöntöt-
te oklevéllel és egy virágcsokorral.

Marika nénit legidősebb bátyja - 
Bella József - saját versével 
köszöntötte születésnapja 

alkalmából.

Felhívás
A Rózsahegyi Napokhoz kapcsolódóan kerül sor az 

endrődi híd ünnepélyes avatására. 
Ebből az alkalomból rendezünk egy kiállítást. 

Aki olyan fényképpel, képeslappal rendelkezik , amin az e
ndrődi híd is szerepel, kérjük , hozza be a 

Rózsahegyi iskolába vagy a könyvtárba április 30-ig, 
hogy ott lemásolhassuk.

Endrődiek Baráti Köre
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A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 
beiskolázáshoz kapcsolódó programjai

2014. április 7-én 17 órától a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületében Csepregi András peda-
gógiai szakpszichológus -  „Óvodából iskolába…” címmel - tart előadást óvodások szüleinek, óvodapedagógusoknak, 
tanítóknak a sikeres iskolakezdés kérdéseiről, az iskolaérettségről, a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet segítésének 
lehetőségeiről.

Szeretettel várjuk a szülőket a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola nyílt napjaira 2014. április 8-9-én 8 órától 
az első és második osztályokba.
2014. április 11-én délelőtt „Sulikóstolóra” hívjuk a nagycsoportos óvodásokat az óvó nénik kíséretével. Ezen a napon 
a leendő elsősök belekóstolhatnak az iskolai életbe, beülhetnek az iskolapadokba, játszhatnak jövendő iskolatársaikkal, 
sportolhatnak a tornateremben, számolhatnak matematika-órán, ügyeskedhetnek technikaórán.

A Kis Bálint Általános Iskola hírei

Ragyogó napsütéses időben indult 
a Kis Bálint Általános Iskola apraja – 
nagyja a XI. Bálint – Valentin Napi fel-
vonulásra, február 14-én. Az idei év 
mottója: ”Nyissunk egymásra!” Min-
den osztály maskarába öltözött, és 
osztályfőnökük kíséretében hangosan, 
kereplőkkel, kolompokkal, dudákkal 
hívta fel magára fi gyelmet. 

A Járási Hivatal előtt felolvasták 
petíciójukat, majd átadták Kepenyes 
Andrásnak, a Tankerület igazgatójá-
nak, ezután pedig tavaszt köszöntő 
versikével és egy csodálatos népdallal 
búcsúztak az iskola diákjai és tanárai 
a téltől. A Katona József Művelődé-
si Központban vidám hangulatú, vál-
tozatos és színes műsort mutattak be 
a felsős diákok Várfi  András polgár-
mester úr köszöntő szavai után. Ezen 
a napon a Diákönkormányzat veze-
tője, Kónya Márta tanárnő ismertet-
te az előzetes feladatokat, és átadta a 

hatalmat: Weigert Csenge 7. a osztá-
lyos tanulónak. A diákigazgató: Bátori 
Bernadett 8. c osztályos diák, helyet-
tese pedig: Sebők Georgina 7. osztá-
lyos lett. Mindhárom diákvezetőt az 
iskola tanulói választották meg. A ze-
nés, táncos, derűs műsor fi nom fala-
tokkal zárult, szó szerint; hiszen az 

Alapítványtól több szülő fánkot sütött 
a nagydiákoknak. Délután továbbfoly-
tatódott a Kavalkád, az érdeklődők He-
vesi Imre koncertjén vehettek részt.

Köszönet illeti az osztályfőnö-
kök színvonalas, lelkiismeretes, oda-
adó munkáját, és az iskolavezetésnek 
is köszönet, hogy immáron hagyomá-
nyosan ezen a napon a diákoké volt a 
főszerep, és az irányítás.

Bálint – Valentin Napi Kavalkád

2013. február 13-án Mezőberényben, az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központban rendezték a Kazinczy Ferencről elneve-
zett Szép Magyar Beszéd Versenyt. 

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolát több tanuló 
képviselte. Az 5-6. osztályosok közül első helyezett lett: - La-
dányi Sára 6. c osztályos tanuló, felkészítője: Forgácsné Gyetvai 
Krisztina. Szépen teljesített első versenyén: Gecsei Zita és Ge-
csei Lilla is, szintén ebben a kategóriában. A 7-8 osztályosok kö-
zül Weigert Csenge negyedik, Szmolnik Alexa ötödik helyezett 
lett. Mindketten a 7. a. osztály diákjai. Felkészítőjük: Hunya Jo-
lán tanárnő.

Területi Kazinczy verseny
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A Gyomaendrődi Bethlen Szakiskola bemutatkozott  Párizsban

családias

légkör

családi 

pótlék
macintosh 

géppark

A 2014/2015-ös tanévben indítandó, 
érettségire épülő ingyenes szakképzéseink:

Informatikai rendszergazda 
(OKJ 54 481 02)

CAD-CAM informatikus 
(OKJ 54 481 01, hiányszakma!)

Szoftverfejlesztő 

(OKJ 213 05)

IT mentor 
(OKJ 54 482 01)

ingyenes 

kollégiumadobe wifi 

szakmailag 

felkészült tanárok

ösztöndíj 

lehetőség

OM azonosító: 201689
Cím: 5700 Gyula, 

Ajtóssy Albert u. 43.
e-mail: iskola@bayremenyhir.hu
web: bayremenyhir.hu
Tel: +36 66 468 519

+36 70 672 7157

oraclecisco

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.

Minden évben, hagyományosan  a fran-
cia Köztársasági Elnök nyitja meg a 
Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmi-
szer Ipari Vásárt Párizsban.
Az idén Magyarország külön stand-
dal képviseltette magát, ahol kiállítot-
tuk hungarikumainkat, képzőművészeti 
termékeket, népszerűsítettük természe-
ti vonzerőinket.
Kezdeményeztük a Magyar Nemze-
ti Vidéki Hálózat és a Francia Nemzeti 
Vidéki Hálózat közötti együttműködés 
kialakítását, kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatokat.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat ja-
vaslata alapján a jövőben is a következő, 
kiemelt fi gyelmet érdemlő témák aján-
lottak a további együttműködés alapjá-
ul:
a) A LEADER-hez kapcsolódó ta-
pasztalatok cseréje, magyar és francia 

LEADER helyi akciócsoportok közötti 
együttműködések támogatását szolgáló 
programok;
b) A helyi termék előállítás és közvetlen 
értékesítés során felhalmozódott jó gya-
korlatok további átadása, terjesztése;
c) A gazda szervezetek, köztük a fi a-
tal gazda szervezetek közötti szakmai 
együttműködések támogatását szolgá-
ló programok;
d) A megújuló energia előállítás és fel-
használás során felhalmozódott jó gya-
korlatok átadása és terjesztése;
e) Olyan jó gyakorlatok átadása és ter-
jesztése, amely szakmai, módszerta-
ni segítséget ad a kistelepülési, falusi 
közösségeknek, hogy sikeres vidékfej-
lesztési pályázatokat készítsenek és bo-
nyolítsanak le;
f) A kistelepülési, falusi közszolgálta-
tások megújításához, fenntartásához 

kapcsolódó jó gyakorlatok átadása és 
terjesztése;
g) A kistelepülési, falusi mikro vállalko-
zás fejlesztési programokhoz kapcsoló-
dó jó gyakorlatok átadása és terjesztése.
A  Gyomaendrődi Bethlen Gábor Me-
zőgazdasági és Élelmiszer Ipari Szak-
képző Iskola és Kollégium - EU  francia 
projekt partnereivel is találkoztunk a 
nívós rendezvényen, akikkel több éve 
kölcsönösen és sikeresen együttműkö-
dünk Leonardo da Vinci diák és szak-
oktatói Mobilitási projektek keretében.
A Párizsi Magyar Nagykövet Dr. 
Trócsányi László  és Dr. Somogyi Nor-
bert Mezőgazdasági attasé támoga-
tásukról biztosították a kiállítókat és 
a Békés megyei küldöttséget  és aktív 
részvételre biztatták hasonló rendezvé-
nyeken.
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Az Országos Baleset-megelőzési Bi-
zottság felhívására a Szarvasi Rend-
őrkapitányság idén is megrendezte a 
„Közlekedésbiztonság gyermekszem-
mel” című rajzkiállítást. A rajzpályá-
zatra a Szarvasi Rendőrkapitányság 
illetékességi területén lévő általános 
iskolákból és óvodákból összesen 456 
rajz érkezett, melyből valamennyi ki-
állításra is került a Cervinus Teátrum 
aulájában. A rajzokat Korbely István 
festőművész zsűrizte és a megnyitó 
ünnepségen értékelte. A rajzpályázat 
célja az volt, hogy felhívják a gyerekek 

fi gyelmét a közlekedés ve-
szélyeire és a helyes közle-
kedésre.

A pályaművek részt 
vesznek a májusban meg-
rendezésre kerülő területi 
kiállításon, Békéscsabán. 
A legjobbak részt vehetnek 
az országos döntőben is.
1. helyezést ért el Berki 
Krisztián 8. a, 2. helyezést 
ért el Tóth Barbara 4. b és különdíjas 
lett Koloh Bernadett 1. b osztályos. A 
fölső tagozatból 3. helyezést Vári Ta-

más 8. a, különdíjas lett Sőrés Nóra 
7. b osztályos. Felkészítők: Kocsis-Pésó 
Irma és Szentpéteriné Uhrin Ildikó.

Beiskolázással kapcsolatos információk
Közeleg az első osztályosok beíratásának ideje. Iskolánk beiskolázási programja szerint tartottunk szülői tájékoztatót, 
voltak közös programok (mikulás, farsang), nyílt napok, amelyeken bemutattuk az intézményt az érdeklődők számára. 

Bemutatkoztak a leendő első osztályos tanítók: Gellai József – Takács Tímea, Gyetvai Jánosné – Menyhárt Olga.
Beiskolázási programunkat április 12-én (szombaton) 9-12 óráig húsvéti játszóházzal zárjuk, 

melyre szeretettel várjuk a Rózsahegyi iskolába a leendő első osztályosokat.

Sikeres rajzpályázat

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
területi fordulójának évek óta isko-
lánk ad helyet. Intézményünkből 45 
tanuló vállalta a megmérettetést, közü-
lük a legeredményesebb Lovász Laura 

2. osztályos diák lett, aki az első hat 
között végzett és behívták az ünne-
pélyes eredményhirdetésre, Sarkadra. 
Felkészítője Szujóné Somogyi Ágnes.

Területi matematika 
versenyt rendeztünk

Iskolánk szülői közössége nagy si-
kerű Tavaszváró retro-partit rendezett. 
Ez volt a huszadik SzMK vacsora. A 
rendezvényen részt vett Dankó Béla 
országgyűlési képviselő, Várfi  And-
rás polgármester, valamint a fenntar-
tó képviseletében Kepenyes András 
megbízott tankerületi igazgató és a 
működtető részéről Toldi Balázs alpol-
gármester. A bál a 70-es 80-as évek 
hangulatát elevenítette fel az akkori 
slágerekkel, díszletekkel. A kellemes 
kikapcsolódást, vidám játékot, fi nom 
ételeket felvonultató estén jól szóra-
koztak a résztvevők. A bál bevételét 
az iskolába, udvari padok vásárlására 
fordítják. 

Köszönjük a támogatást a szerve-
zőknek, a résztvevőknek! Köszönjük 
mindazok segítségét akik támogatóje-
gyet vásároltak, akik tombola tárgya-
kat adtak és azoknak, akik a helyszínen 
tombolajegyeket vásároltak! (A név-
sor az iskola honlapján megtekinthető: 
www.rozsahegyiiskola.hu )

Jótékonysági 
vacsora

36 rózsahegyis diák is fonta az 
„Aranyfonalat” a Határ Győző Városi 
Könyvtár hagyományos mesemon-
dó rendezvényén. Helyezettek vol-
tak az alsósok közül: Molnár Maja, 
Filippovits Viktória1.o. (Hanyecz Ildi-
kó), Keresztes Fanni 2.o.(Dajkó Lász-
lóné Bélteki Éva), Bereczki Barbara, 
Mester Lilla 3.o. (Takácsné Rojik Gi-
zella), Csáki Ágnes, Soczó Rebeka, 
Szerető Zsófi a (Gyetvai Jánosné) és 
Rácz Krisztián (Gellai József) 4. osz-
tályos tanulók. A felsősök közül he-
lyezést ért el: Orovecz Odett (Paróczai 
Zoltánné), Veress Hunor (Sütő Györ-
gyi) 5. és Vaszkó Ágnes (Molnárné 
Klein Tünde) 7. osztályos diákunk. 

Mesemondók

Az iskola honlapja: www.rozsahegyiiskola.hu
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

A Jelen és jövő gyermekeiért Alapít-
vány Holdudvar tanodájának szervezé-
sében koncerten vettek részt iskolánk 
tanulói. Az Újhold együttes az élőzene 
megszerettetését tűzte ki fő céljaként. 
Ez alkalommal megzenésített verseket 
adtak elő a nagyszámú közönségnek. 

Az Újhold együt-
tes koncertjeFebruár 27-én délután nagy farsan-

gi bulival búcsúztunk a téltől. A tor-
natermi jelmezes felvonulás és közös 
tánc után a negyedikesek vendégül lát-
ták az óvodásokat. Együtt ettek-ittak, 
játszottak, mulatoztak, ahogy az far-
sangkor szokás. Kicsik, nagyok egy-
aránt jól érezték magukat. 

Farsangi karnevál

A Kner Imre Gimnázium és Kollégium eseményei 

60 éves a gimnázium
Intézményünk fennállásának 60. évfordulója alkalmából 2014. április 15-én 9 órai kezdettel a Katona József 

Művelődési Házban kerül megrendezésre Kner-napi ünnepségünk, melynek műsorára lelkesen készülnek iskolánk 
diákjai.

A rendezvény kísérő programjai: 
2014. április 14-én 15 óra: Barátságos kézilabda és kosárlabda mérkőzések a Varga Lajos Sportcsarnokban
2014. április 14-én 14 óra: Nyelvi délután a gimnázium épületében
2014. április 14-én  13.00-15.00 és április 15. 12.00-14.00 Kiállítás az iskolában a gimnázium elmúlt 60 évének emlé-
keiből
Programjainkra szeretettel várunk minden érdeklődő vendéget.

Továbbra is várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen felajánlanák ideiglenesen tárgyi emlékeiket a rendezvény 
részeként tervezett kiállításunkhoz. Kérjük városunk lakosságának segítségét, hozzák be névvel ellátva tárgyi emlékei-
ket vagy elektronikus úton küldjék el Elek Gyöngyvér tanárnő címére (elekgyongyver@gmail.com) emlékeiket néhány 
sor kíséretében (mikor készülhetett a kép, ki látható rajta, mely eseményt örökíti meg, stb.). 

Köszönettel: a Kner Imre Gimnázium nevelőtestülete

Nemzetiségek világnapja a Roma Közösségi Házban
A Gyomaendrődi Kner Imre Gimná-

zium egyre szorosabb kapcsolat kiépíté-
sére törekszik a helyi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal. A kapcsolat erősödé-
sét segítette a Tedd O:DA! országos ve-
télkedő egyik feladatának megoldása, 
melynek során a Knertészek csapata 
játszóházat szervezett a Roma Közös-
ségi Házban. Részt vettek diákjaink a 
Nemzetiségek Világnapja és a kará-
csonyi ünnepség rendezvényén is (Deli 
Csenge, Csordás Alíz 9.A, Ötvös Mar-
tin, Rafael Róbert 12.B) felkészítő taná-
raik, Valuska Lajos és Malatinszky Zita 
kíséretében.

A kapcsolatok erősítését bizonyít-
ja az a megállapodás is, mely lehetővé 
teszi, hogy az érettségi vizsga feltétele-
ként teljesítendő közösségi szolgálatot 
diákjaink a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat segítségével is megvalósíthas-
sák. 
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„Keresem ősöm udvarát” c. verseny
2014. január 30-án került megren-

dezésre Szeghalmon a „Keresem ősöm 
udvarát” c. irodalmi verseny utolsó for-
dulója, melyen iskolánk két csapata, a 
Kertészek és a ByeYOLOk mérték ösz-
sze tudásukat nyolc másik csapattal. 
Versenyzőinknek tesztlapot kellett ki-
tölteni, majd villámkérdésekre válaszol-
tak. Ez után Radnóti Miklós szerepébe 

kellett képzelniük magukat és érveltek 
„saját” versük, a Nem tudhatom c. köl-
temény mellett. Végül dramatizálni kel-
lett a Don Quijote-ből egy jelenetet. A 
megmérettetésen a ByeYOLOk máso-
dik, a Kertészek pedig az első helyezést 
érték el. Felkészülésüket Bernáthné 
Butsi Erika tanárnő segítette.

A Kner Imre Gimnázium és Kollégium eseményei 

Disputázó tanárok
Iskolánk, a Kner Imre Gimnázium, 

azon szerencsések közé tartozik, akik 
bekapcsolódtak a Szólj bele! - Vitától 
hangos iskolák programsorozatba. Köz-
te voltunk annak a 10 iskolának, amely 
iskolánként 120 tanulóval és legalább 
15 tanárral megismertethette a vitá-
zás kultúráját, módszereit, a vitázásban 

rejlő önfejlődés lehetőségét. 
A tanév első felében a diákokat von-

tuk be a Demokratikus Ifjúságért (DIA) 
Alapítvány programjába. A gimnázium 
tanárai 2014. január 31 és február között 
kapcsolódtak be, 12 órás tanári trénin-
gen vettek részt.

Német Nemzetiségi „Ki mit tud?”
Február 8-án iskolánk képviseltet-

te magát az Almáskamarási Német 
Nemzetiségi Ki mit tud?-on. Tanuló-
ink betekinthettek Békés megye német 
nemzetiségi önkormányzatainak kultu-
rális életébe. Iskolánk 9.a osztályos ta-

nulója, Szedlák Stella egy német verssel 
lépett fel és ezüst minősítést kapott (fel-
készítő tanára: Vinkovics-Hangya Ce-
cília). Részvételünket a helyi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatta.

Megkezdődtek az 
„Egyetemi esték”

Az első előadásra 2014. február 13-
án 16 órakor került sor Cs. Szabó István 
nyugalmazott múzeumigazgató előadá-
sában, Papp Zsigmond a gyomai őste-
hetség címmel.

Az előadó nagyon közvetlenül, sze-
mélyes emlékeit felidézve, a hallga-
tóság tagjainak bevonásával tartotta 
beszámolóját. Az előadás során megis-
merhettük életútját, közéleti és művészi 
tevékenységét. Az előadó zárszavában 
nyughatatlan cselekvő emberként jelle-
mezte Papp Zsigmondot, aki életével, 
tetteivel a mai fi atal nemzedékek mél-
tó példaképe lehet. Az előadást követő-
en az érdeklődőket Dr. Szonda István a 
nemrég megnyílt Papp Zsigmond Em-
lékházba invitálta.

A legközelebbi tudományos előadás 
2014. március 27-én 16 órakor kez-
dődik Dr. Köhler Mihály: Tessedik és 
a talajjavítás címmel. Az előadó gyo-
mai születésű agrárszakember, a gyo-
mai gépállomás egykori gyakornoka; 
napjainkban nyugalmazott egyetemi 
tanár, környezetvédelmi szakértő és 
öko (bio)gazdálkodás szaktanácsadó-
ja,  bioborok előállítója, többszörös fel-
találó, aki a meszes talajterítés (digózás) 
technológiai fejlődéséről és jelentőségé-
ről tart beszámolót. 

Ezt követi 2014. április 3-án 16 
órai kezdettel Rosza Péter: Kolontári 
iszapkatasztrófa elemzése a mérnök 
szemével című előadása. Az előadás ér-
dekességét növeli, hogy szakmailag hi-
teles, a híradásokban általunk eddigi 
nem látott felvételekkel színesíti mon-
danivalóját az előadó. 
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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

Nagy örömmel vették birtokba a 
kis Százszorszépek az új futóbicik-
liket és rollereket, amelyeket óvo-
dánk a  „Generali a Biztonságért” 
Alapítvány által kiírt  „Betegség-
megelőzés és egészségmegőrzés az 
intézményekben”című pályázaton 
nyert, 150.000 Ft értékben.

Ennek a pályázatnak a nyeremé-
nyéből tudtuk megvásárolni mind a 
négy csoportba a sólámpákat, gyü-
mölcsaszaló gépeket. Nevelőmun-
kánk kiemelt egészségpedagógiai 
feladata, az egészséghez szüksé-
ges eszközök, feltételek, lehetősé-
gek megszervezése, megteremtése.

„Jer, jer kikelet, seprűzd ki a hide-
get, Ereszd be a meleget, didereg-
tünk eleget!”
Február utolsó napján végleg elűz-
tük a telet télűző, hagyományápoló 
játékunkkal a kiszézéssel.

Százszorszép óvoda hírei

Gyomaendrőd- Csárdaszállás- 
Hunya Kistérségi Margaréta 
Óvoda városunk első óvodája. 175 
éves alapítási évfordulóját szeret-
nénk méltóképpen megünnepelni. 
Tematikus kiállításunkhoz kere-
sünk régi fotókat, dokumentumo-
kat, emlékeket, ereklyéket, melyhez 
kérjük városunk lakosságának se-
gítségét. Aki rendelkezik bármi-
lyen emlékkel óvodai éveiről, ami 
ehhez az óvodához köti, azt meg-
kérjük, hogy bocsássa rövid idő-
re rendelkezésünkre március 14-ig. 
Névvel ellátva hozza be intézmé-
nyünkbe (Jókai út 4.), vagy postai 
úton küldje el hozzánk, melyet ter-
mészetesen a kiállítás megrendezé-
se után visszajuttatunk. 

FELHÍVÁS
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Ünnepség az Őszikék Idősek Ott honában
2013. február 26-án az Őszikék Idő-

sek Otthonában bensőséges ünnepet 
tartottunk,  Csapó Gáborné Piroska 
néni 101. születésnapját ünnepeltük. 
Családja, az otthon lakói és a dolgozók 
szeretettel köszöntötték. Az ünnepsé-
gen Kovács Péterné gondozónő saját 

versével kedveskedett az ünnepeltnek. 
A Tibi cukrászdából szép tortát kap-
tunk. Az ünnepségen többen is táncra 
perdültek. Piroska néni nagyon boldog 
volt, hogy megélhette ezt a szép kort.

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

Zálogfi ókunk kiemelten 
magas záloghitelt nyújt.

Csökkent kamat és 
kezelési költséggel.

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola - Bemutatkozás
Szeretettel köszöntöm a kedves Szü-

lőket! Idén nekem jutott az a meg-
tisztelő feladat, hogy a leendő első 
osztályosok tanító nénije lehetek. En-
gedjék meg, hogy bemutatkozzam. 
Szabóné Vaszkó Évának hívnak, 24 
éve dolgozom pedagógusként. A Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola 
és Óvodában 16 éve tanítok. Jelenleg 
4. osztályban. Minden nagycsoportos 
óvodás gyermek várakozással, érdek-
lődéssel, de kissé szorongva készül az 
iskolába. Éppen ezért munkám során 
legfontosabb feladatomnak tekintem a 
kisgyermek bevezetését az iskolai élet-
be, valamint meghallani a kimondott 
és ki nem mondott gondolatait. Célom-
nak tekintem, hogy gyermekközpon-
tú, nyugodt légkörben tanulhassanak 

leendő kisdiákjaim. Szeretném, hogy 
örömmel járjanak iskolába, és hogy a 
tanulás számukra meghatározó érték-
ké váljon. Hiszem azt, hogy az iskola 
az a hely, ahol meg kell tanítanunk a 
gyermekeknek, hogy örüljenek a ma-
guk és társaik sikereinek, legyenek fi -
gyelmesek és segítőkészek. 

Oktatói munkám során az alapisme-
retek és készségek fejlesztésére helye-
zem a hangsúlyt. Vallom, hogy minden 
gyermek tehetséges valamiben, és ezt 
a képességet igyekszem bennük kibon-
takoztatni. A gyermekek nevelése ér-
dekében nélkülözhetetlen a család és 
az iskola együttműködése, amelynek a 
kölcsönös bizalomra kell épülnie.

A pedagóguspályát hivatásnak tar-
tom, melyhez nagy alázat, empátia kell 

szülő és gyermek felé egyaránt. 
Végezetül azt üzenném a leendő kis 

elsősöknek és szüleiknek, hogy ne iz-
guljanak az iskolakezdés miatt.

Bízzanak bennünk, mindenben se-
gítjük a gyerekeket és a hozzánk taná-
csért forduló szülőket!

Bemutatkozásomat Szent-Györgyi 
Albert gondolataival zárom: „Az is-
kola arra való, hogy az ember meg-
tanuljon tanulni, hogy felébredjen 
tudásvágya, megismerje a jól végzett 
munka örömét, megízlelje az alkotás 
izgalmát, és megtalálja a munkát, amit 
szeretni fog.”

Szeretettel hívom Önöket és gyer-
meküket márciusban az iskolakóstol-
gatóra és a nyílt napokra!
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A KSI gyomaendrődi szakosztályának hírei
Újabb fejezetéhez érkezett a KSI és 

Gyomaendrődi kihelyezett kajak szak-
osztályának a története. A Központi 
Sport és Ifjúsági Sportegyesület (KSI) 
teljesítette az ígéretét és március 07.-én 
újabb sporteszközök érkeztek Gyoma-
endrődre. Ezekkel a sportszerekkel az 
anyaegyesület támogatja a kihelyezett 
klubbot. Megérkezett 14 darab hajó, 
amelyek között jó néhány teljesen új, 
valamint egy MK-4-es kajak is.  Húsz 
darab új kajak lapát is gyarapítja az 
eszköztárat. A gyomaendrődi klub tag-
jainak nagy örömére meghozták az új 
motorcsónakot, amelyet az edzők cso-
magoltak ki a gyári csomagolásból. Az 
utazásokat és a hajók szállítását segítő 
kisbusz (Toyota Hiace) és a hajószállító 
vonta is megérkezett. Ezzel gyakorlati-
lag a klub első versenyszezonjára min-
den segítséget és eszközt megkapott. A 
feltételek egyre inkább adottak a sike-
res nyári szerepléshez.

Az új vízitelep felújítása a végé-
hez közeledik. A város szívében talál-
ható szabadidő és sportcentrum belső 
munkálatai befejeződtek. A létesít-
mény belső szerkezete átalakult, fa-
lakat húztak, új a festés és a burkolat 
is. Az épületben helyet kapott egy kis 
erőfejlesztő terem, két öltöző, fürdők, 
wc-ék, konyha és egy szabadidő eltöl-
tésére szolgáló helység (csocsó stb.) A 
telek már új kerítéssel van körbevéve. 
A belső munkálatok befejezése után az 
épület külső megújulása következik, 
hőszigetelés, festés. Az udvar ottho-
nossá tétele már csak hab lesz a tor-
tán, a talajrendezés után füvesítés és 
parkosítás következik. Az összes mun-
kálat valószínűleg április végéig be is 

fejeződik. A gyerekek már eveznek a 
holtágon, de a „hivatalos” ünnepélyes 
átadó május elejére várható.

A Körös Hotel (Holler) mögött ta-
lálható szabadidős és versenyközpont 
minden sportolni és a szabadidejét 
kellemesen és hasznosan eltölteni vá-
gyó előtt nyitva áll. Korhatár nélkül, 
kisgyermektől a száz évesig, bárki 
használhatja a létesítményt. Szeren-
csére nagy az érdeklődés, várható-
an nagy sikere lesz a vízitelepnek a 
gyomaendrődi lakosok körében. 

A KSI (Központi Ifjúsági és Sport-
egyesület) Gyomaendrődi tagozatánál 
egyébként tovább folyik a munka.  Ké-
szülnek a gyerekek és az edzők a ver-
senyszezonra. Április 3.-án egy hosszú 
hétvégére budapesti kajakosok érkez-
nek Gyomaendrődre. A KSI központjá-
ból várhatók versenyzők, akik közösen 
szeretnének edzeni a gyomaendrődi 
sportolókkal.

Április 14-19 között a klub két, kö-
lyökválogatott versenyzője a magyar 
válogatott edzőtáborába utazik Szol-
nokra. Gecsei Gergőt és Szántó Milánt 
elkíséri az edzőjük is. Kovács Gábort 
kérte fel a Magyar kajak – kenu Szö-
vetség az edzőtábor irányítására, aho-
vá az országból összesen 40 versenyző 
érkezik, így együtt készülhet az „élvo-
nal” az idei szezonra. 

Április végén a csapat a budapes-
ti KSI központjába utazik az Országos 
Hídépítő Kupa versenyére, amit a KSI 
rendez! 

Továbbra is várja a sportolni vágyó-
kat a KSI szakosztálya, aki szeretne 
megismerkedni, vagy netán csak néze-
lődni telephelyünkön az bátran sétáljon 
le a Holler mögötti kishídhoz és keres-
se az edzőket, Szeretettel vár minden-
kit a KSI Gyomaendrőd csapata!

Érdeklődni: Kovácsné Kozma 
Diána edzőnél: 06-30/291-36-26

Farsangi kavalkád az Őszikék Idősek Ott honában
Farsangi műsorra rendeztünk az ott-

honban, a generációk találkozása kap-
csán. A Jókai úti óvodások jelmezbe 
öltözve, verses-énekes műsorszámok-
kal elevenítették meg a farsangot, majd 
seperték el a telet. Időseink is meg-
mutatták találékonyságukat, talpra-
esettségüket, humorérzéküket: Braun 
cipőjavító, Viola virágárus lány, Rő-
zse Örzse –rőzsehordó, Valentin-napi 
ifjú pingvin szerelmespár, Feri csikós-
legény, Erzsike nagycsoportos óvodás, 
Csámpás Rozi – Gazsi bádogos házas-
pár, és Szücsi cukrászat. A fergeteges 

hangulat fokozódott az óvodások má-
sodik műsorszámával, a látványos, 
hangulatos néptánc műsorral. A meg-

érdemelt jutalom, az elmaradhatatlan 
csőröge fánk - amit helyben sütöttünk 
- mindenkinek nagyon ízlett.
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A Kner Tánc-Egyesület az ország élvonalában
Városunk lakossága egyre többször 

találkozik helyi rendezvényeken az 
egyesület nagy sikerrel szereplő tánco-
saival, valamint a helyi és megyei saj-
tó híradásaiban megjelenő egyesülettel 
kapcsolatos hírekkel. Örömmel fedez-
hetik fel a különböző TV-k műsoraiban 
az egyesület táncospárjait országos 
versenyeken is. Ezzell eredményesen 
szolgálják városunk jó hírnevét. 

Ezért megkértük Jenei Évát, az 
Egyesület Elnökét, hogy ismertesse 
meg városunk lakosságát az egyesület 
céljaival, 2013-as évben végzett mun-
kájával, eredményeikkel, jövőre vonat-
kozó terveikkel.

Jenei Éva: egyesületünk 2001-ben 
alakult. A cél az volt, a mozgás, tánc 
megszerettetésén keresztül hatással le-
gyünk a fi atalok gondolkodására, érté-
keire, életére. Elképzelésünk az, hogy 
olyan igazi közösséget építsünk, ahol 
fi atalok meg tanulnak fi gyelni egy-
másra, örülni egymás sikereinek, fele-
lősséget vállalnak tetteikért. Legfőbb 
célunk a versenytánc népszerűsítése, a 
szabadidő hasznos eltöltésére való tö-
rekvés és az egészséges életmódra va-
ló nevelés. Céljaink között szerepelt, 
hogy versenyzőink minél jobb ered-
ményeket érjenek el, nemcsak a hazai, 
hanem a nemzetközi táncversenyeken 
is. Ennek érdekében a heti rendszeres 
edzéseken kívül több tánctábort, kö-
zös tréningeket szerveztünk táncosa-
inknak, és nagy hangsúlyt fektettünk 
az utánpótlás nevelésére. Táncháza-
kat, bemutatókat szerveztünk, számos 
fellépésünk volt Gyomaendrődön és a 
környező településeken. Gyomaend-
rőd jó hírnevének terjesztése is kiemelt 
céljaink között szerepelt. Egyesüle-
tünk táncóráira 4 éves kortól járnak 
gyermekek. Jelenleg több mint 100 
tagja van egyesületünknek. 

Szakmai munkánk több részből te-
vődik össze. Egyik ilyen az edzések, 
melyeknek heti rendszeressége elen-
gedhetetlen táncosaink fejlődésében. 
Mivel táncosaink nem csak Gyoma-
endrődiek, sokan járnak át a környe-
ző településekről. Körösladányban, 
Mezőberényben, Köröstarcsán és Me-
zőtúron is tartunk táncórákat minden 
héten. Diplomás táncpedagógusaink, 
illetve asszisztenseink szervezésében, 
valamint vendégtanárok segítségével 
három tánctábort szerveztünk a nyá-
ri szünetben. Helybe hoztuk a magyar 
táncsportban tevékenykedő kiemel-
kedő táncpedagógusokat is. Táncpe-
dagógusaink képzése érdekében idén 

hazai (MTASZ rendezésű) és nemzet-
közi (Stuttgart) továbbképzéseken való 
részvételüket is támogattuk.

Fellépéseink, rendezvényeink a ver-
senytánc népszerűsítését szolgálták. 
Számos fellépésen és rendezvényen 
vettek részt táncosaink mind Gyoma-
endrődön, mind az ország különböző 
pontjain. Mezőtúron heti rendszeres-
séggel tartunk táncházakat, mely nyi-
tott bárki számára. A hangulatos 
foglalkozásokon a táncot szerető kö-
zönség a báli táncok és a latin ameri-
kai táncok mellett divattáncokkal is 
megismerkedhet. 2013-ban elnyertük 
a C és B Tíztánc Országos Bajnokság 
megrendezésének jogát, melyet ápri-
lis 06-án rendeztünk meg Mezőtúron. 
Több mint 100 páros nevezett be er-
re a színvonalas versenyre. Június 22-
én egész estés Táncgálát szerveztünk 
Mezőberényben Csonka András sztár-
vendég részvételével. December 14-én 
Országos szintű Klubközi és Táncisko-
lás Versenyt rendeztünk, több mint 130 
páros részvételével. 
Szakmai tevékenységünk helyességét 
eredményeink visszaigazolják.

Táncosaink egész évben részt vet-
tek a Magyar Tánc- Sport Szakszövet-
ség versenynaptárában meghirdetett 
különböző versenyeken.  Külön öröm 
számunkra, hogy 2013-ban 5 nemzet-
közi versenyen való részvételhez tudott 
hozzájárulni egyesületünk, támogatva 
ezzel párosaink nemzetközi sikereit. 
Az elmúlt évben 26 versenyen vettek 
részt táncosaink, ahonnan 132 (!) dön-
tős helyezéssel tértek haza, melyből 37 
arany, 20 ezüst és 23 bronzérem, azaz 
több mint a fele dobogós helyezés.

Legjelentősebb hazai versenyeink 
helyszínei voltak: Magyar Bajnoksá-
gok Budapest, továbbá – Nyíradony - 
Szentes- Mezőtúr –Hajdúböszörmény 
– Zánka - Kiskunfélegyháza -  Mohács 
– Szombathely - Békéscsaba

Legjelentősebb nemzetközi verse-
nyeink: Bassano  Open- Olaszország, 
Bassano - XXIX. IOC – Italien Open 

Championchip -  Rimini - German 
Open –– Stutgart - Ukrajna, Lviv 
-Csehország 
2013-ban a nemzetközi versenyek-
re koncentráltunk, és minél több tán-
cos részére tettük lehetővé a kiutazást. 
Nagy hangsúlyt helyeztünk rendezvé-
nyeink színvonalának megőrzésére, 
hiszen a Kner TSE nem csak ered-
ményességével, hanem versenyeink 
színvonalával Magyarország vezető 
egyesületei közé küzdötte fel magát az 
elmúlt években. 

Összegezve: a MTASZ Bajnoki so-
rozatának végeredményeként a 2013-
as év eredményei alapján is meg tudtuk 
őrizni a Békés Megyei Egyesületek 
között a vezető helyünket, a 12. leg-
eredményesebb egyesület lettünk az 
országban. Bizonyára eredményeink 
is hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyar 
TáncSport Szakszövetség közgyűlé-
se 2013 decemberében megválasztott a 
versenytánc szakág versenysportjáért 
felelős elnökségi tagnak, mely nagyon 
nagy megtiszteltetés számomra. Ez a 
poszt elnyerése hatalmas kihívás szá-
momra, és mindent meg fogok tenni 
azért, hogy a magyarországi verseny-
tánc országos szinten még jobban elő-
térbe kerülhessen.

Jenei Éva elmondta, hogy ismét el-
nyerték a „C és B Tíztánc” Országos 
Bajnokság megrendezésének jogát, 
melyet 2014. április 5- én Mezőtúron 
rendeznek meg. Jó lenne, ha Gyoma-
endrőd is rendelkezne olyan teremmel, 
ami alkalmas táncversenyek rendezé-
sére, így színesíthetnék a város prog-
ramjait is. Folyamatosan készülnek 
hazai versenyekre a 2014. évben is.

Ezúton is megköszöni az Egyesület 
nevében Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzatának, hogy támogatásukkal 
nagymértékben hozzájárultak ered-
ményes működésükhöz, számítva a 
jövőben is együttműködésükre. Meg-
köszöni továbbá mindazoknak a tá-
mogatását, akik nélkül a 2013-as év 
sikereit nem érték volna el, zárta inter-
júját Jenei Éva.                     Kner TSE
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Sóczó Rebeka másodszorra is Magyar Kupa győztes!
Március 8-án Tatán lépett szőnyeg-

re Sóczó Rebeka a Diák „B” korosztály 
Magyar Kupáján. A 44 kg-os súlycso-
portban ezúttal sem talált legyőzőre 
így a tavalyi év után ismét aranyérmet 
nyert, ezúttal súlycsoportváltás után.

Rebeka a döntőig magabiztos ippon 
győzelmekkel menetelt. A döntőbe ju-
tásért az a szegedi ellenfél várt rá, aki a 
tavalyi OB-on nagyon megdolgoztatta 
a döntőben, ám ezúttal nem volt esélye, 
hiszen a gyomaendrődi tehetség már a 
mérkőzés felénél eldöntötte a meccset. 
A döntőben okos és jó judóval aratott 
győzelmet, így megérdemelten vehette 
át az aranyérmet.

Varga István edző: Nagyon örülök 
Rebeka sikerének, hiszen tökéletesebb 
bizonyíték nem is kell arra, hogy most 
már minden a helyére kerül. Gyakor-
latilag amióta versenyzik, minősített 
versenyen nem tudták legyőzni. A mai 
napon a határozottsága és az esze segí-
tette elsősorban a győzelemhez. A fel-
készülés jól sikerült, amit az is igazolt, 
hogy legkomolyabb ellenfelei is kény-
telenek voltak fejet hajtani. Rebekában 
rengeteg lehetőség rejlik és a női rész-
legünkben az elmúlt években nem volt 
olyan, aki folyamatosan képes lett vol-
na ilyen egyenletes teljesítményt nyúj-
tani!

Február 15-én elkezdődött a ver-
senyszezon a serdülő korosztály szá-
mára is! A Gyomaendrődi Judo Klubot 
két versenyző képviselte a Serdülő „B” 
korosztály Országos Diákolompiáján 
és mindketten pontszerző helyen vé-
geztek. Nagy Zoltán a 70 kg-osok me-
zőnyében ezüstérmet szerzett. Hidasi 
Tamás a 63 kg-ban ért el értékes 5. he-
lyezést.

Nagy Zoltán küzdelmes mérkőzések 
után állhatott a dobogó második fo-
kára. Zoli az eddigi diákolimpiáin két 
arany és három ezüstermet szerzett. 
Most sem adta alább.

Hidasi Tamásnak ezúttal a népes és 
sürű mezőnyben nagyon nehéz dolga 
volt. Ennek ellenére igazi harcosként 
állt szőnyegre és ha kicsit szerencsé-
sebb, akkor az érem is meg lehetett 
volna.

Varga István edző: Büszke lehe-
tek a fi úkra, hiszen mindent megtet-
tek a sikerért. Sok hiba vár javításra, 
de a bizonyítási vágy és a küzdeni aka-
rás sokat jelentett abban, hogy jól tel-
jesítettek. Különösen értékesek ezek a 
helyezések, hiszen egy nagyon nehéz 
időszakon van túl a csapat és személy 
szerint én is. De igazi küzdőkként 
megmutatjuk, hogy ez után is van élet 
a klubban és sokkal több van bennünk, 
hiszen igazi csapatként küzdünk egy-

másért és az egyesületért. A fi úk sikere 
bizonyítja, hogy a jövő eredményessé-
ge is biztosítva van!

Judo hírek

Berill ÉkszerüzletBerill Ékszerüzlet
Fő út 222. (A Harang Szálló mellett)Fő út 222. (A Harang Szálló mellett)

Tel.: 70/354-8915Tel.: 70/354-8915

Ballagási akció a Berill ÉkszerüzletbenBallagási akció a Berill Ékszerüzletben
Arany ékszerekre 20 % kedvezményArany ékszerekre 20 % kedvezmény

Ezüst ékszerekre 10-20-30 % kedvezményEzüst ékszerekre 10-20-30 % kedvezmény
Mivel tehetné emlékezetesebbé szerettei, Mivel tehetné emlékezetesebbé szerettei, 

családtagjai jeles napjait,családtagjai jeles napjait,
mint értékálló arany és ezüst ékszerekkel.mint értékálló arany és ezüst ékszerekkel.

Medálok 2.500 Ft-tól Láncok 10.000 Ft-tólMedálok 2.500 Ft-tól Láncok 10.000 Ft-tól
Gyűrűk: 8.000 Ft-tól       Fülbevalók: 4.500 Ft-tólGyűrűk: 8.000 Ft-tól       Fülbevalók: 4.500 Ft-tól

Akciónk a teljes készletre vonatkozikAkciónk a teljes készletre vonatkozik

Vállaljuk cégek (BT, KFT), egyéni vállalkozók, nonpro-Vállaljuk cégek (BT, KFT), egyéni vállalkozók, nonpro-
fi t szervezetek személyére szabott könyvelését. Irodánk nagy fi t szervezetek személyére szabott könyvelését. Irodánk nagy 

munkatapasztalattal, valamint könyvvizsgálói és ügyvédi munkatapasztalattal, valamint könyvvizsgálói és ügyvédi 
háttérrel várja leendő ügyfeleit. Szolgáltatásink: távkönyvelés háttérrel várja leendő ügyfeleit. Szolgáltatásink: távkönyvelés 
(on-line könyvelés); cégalapítás; egyszeres és kettős könyvvi-(on-line könyvelés); cégalapítás; egyszeres és kettős könyvvi-

tel vezetése; adótanácsadás; üzletviteli tanácsadás; munkaügyi tel vezetése; adótanácsadás; üzletviteli tanácsadás; munkaügyi 
feladatok ellátása; bér és társadalombiztosítási ügyintézés; bér-feladatok ellátása; bér és társadalombiztosítási ügyintézés; bér-
számfejtés; beszámoló készítése; ügyfélképviselet hatóságok számfejtés; beszámoló készítése; ügyfélképviselet hatóságok 

(NAV és TB) előtt; SZJA bevallások elkészítését, (NAV és TB) előtt; SZJA bevallások elkészítését, 
nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézést.nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézést.

Érd: braunfl eisch@gmail.com, 06-70/327-4707Érd: braunfl eisch@gmail.com, 06-70/327-4707

Tavaszi kiállítások a 
Vidovszky Béla Képtárban

A Hallható Hang Alapítvány - Gyomaendrőd és az 
Inter-Art Alapítvány - Nagyenyed Románia - szervezésé-
vel „Inter-Art” nemzetközi kiállítás nyílt március 7.-én a 
képtárban. 40 művész 26 országból mutatkozik be 
alkotásaival a kiállításon.
A megnyitóra eljött Balog István az Inter-Art Alapítvány 
elnöke, Ioan Hadarig az Alapítvány művészeti igazgató-
ja, Elena Cristea, Andrei Bako és Balog Zoltán művészek. 
A kiállítás március 25-ig tekinthető meg.

Március 29-én nyitjuk meg Lonovics 
László festőművész önálló kiállítását, folytatva a 
Békéstáji Művészeti Társaság képzőművészeinek 
bemutatását. 

A megnyitó pontos időpontját www.gyomaendrod.hu és 
www.gyomaendrod.com honlapokon tekinthetik meg.

Mindenkit szeretettel várunk a kiállításainkra.


