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Várfi  András: Négy év, negyvenegy milliárd
Mi, gyomaendrődiek, büszkék lehetünk, 

és büszkék is vagyunk az elmúlt négy 
évre. A régi hagyományokat, eddig elért 
eredményeket megtartva fejlődött, előre 
lépett a város. Számunkra mindig is ez 
volt, és ez is marad a kijelölt út. Emelt fővel 
tisztelgünk az ősök emléke előtt. Felemelt 
fejjel tekintünk utódaink, gyermekeink 
felé is, akikre majd, ha eljön az idő, élhető 
környezet, közösséget hagyunk.

Ami az önkormányzat saját projektjeit, 
programjait, pályázatait illeti, - túl a 
kötelező feladatokon, az intézményeink 
működtetésén - az elmúlt négy évben 
három milliárd forintot is meghaladó 
összköltségből fejlesztettük a várost. 
Akadálymentesítettük a polgármesteri 
hivatalt, felújítottuk a járási hivatal belső 
homlokzatát és tetejét, a gimnáziumi 
könyvtár homlokzatát, a Szabadság tér 
és a Hantoskerti holtág parti sétányát. 
Hét új buszmegállót építettünk, hatot 
felújítottunk. A meglévő kerékpárutak 
folytatásaként 2, 5 kilométer új kerékpárút-
szakasz épült a Fő úton és a Bajcsy-
Zsilinszky utcán. Felújítottuk a Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános Iskolát. A 
belvízrendezést Besenyszegen folytattuk, 
a vasúti pálya mellett rendbe tettük a 
záportározót és a csatlakozó csatornákat, a 
Németzugi soron drénszivárgó készült. A 
Görbekút-vidólaposi csatorna és a Polányi 
utcai csatorna egy szakaszán – az Apponyi 
és a Szabadság utca között – mederburkolat 
épült. A meglévő csapadékvíz-hálózatot 
fejlesztettük, a Hantoskerti -, a Fűzfászugi 
– és a Csókási holtágak tározó kapacitásait 
iszapkotrással állítottuk helyre. Konténeres 
hulladékgyűjtő szigeteket építettünk, 
konténereket, aprítót, forgatót, komposztáló 
gépeket, homlokrakodót szereztünk 
be. A Regionális Hulladéklerakó Telep 
környékén felszámoltuk a környező 

ingatlanokra lerakott hulladéklerakókat. A 
telepen szigeteltük, prizmáztuk, takartuk, 
gyepesítettük a hulladéktestet, elkészült 
a depónia övcsatornája és a kerítés is.

A „Start” kistérségi programban 
több száz ember kapott munkát, belvíz-
elvezetési és mezőgazdasági-karbantartási 
munkálatokat végeztek. A szántóföldi és 
fóliás növénytermesztésen túl, őshonos 
állatokat tartottak és tenyésztettek, 
varrodában dolgoztak és betonelemeket 
gyártottak. 

A „Lélekkel a Körösök mentén” 
programban Szent László híd, valamint a 
hozzá kapcsolódó Szent László Szabadidő 
és Kulturális Park, Szent Antal kenyérsütő 
ház valósul meg. Az ökoturizmust erősíti 
majd a Bárka Látogató Központ, Körös 
Látogató Központ, tanösvény és kilátó. 

A gondozási központ dolgozói olyan 
tevékenységeket végeztek és olyan 
szolgáltatásokat nyújtottak, melyek 
hosszú távon hozzájárulnak a sikeres 
és kiegyensúlyozott munkavégzéshez. 
Fejlesztésnek köszönhetően egy régi 
polgári ház épületéből gondozási egység 
lett. 

A Varga Lajos Sportcsarnokban 
felújítottuk az álmennyezetet, hőszigeteltük 
a homlokzatot. Az önkormányzati 
struktúrát folyamatosan fejlesztettük, 
az iskolai közétkeztetés színvonalát 
emeltük. Településőröket foglalkoztattunk, 
gyarapítottuk a Közművelődési, 
Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 
eszközállományát, fejlődhetett az Endrődi 
Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény is. 
Elkészült és felavattuk, átadtuk a híres író, 
városunk szülötte, Határ Győző szobrát. 

Hamarosan kész az aluljáró, aminek 
jelentőségét és fontosságát nem 
győzöm hangsúlyozni. Ez a műtárgy 
a szó hétköznapi és átvitt értelmében 

is Gyomaendrőd jövőjéhez vezet 
bennünket. Az aluljáró 38 milliárdját és 
a saját projektjeink értékét összegezve, 
elmondhatjuk, hogy 4 év alatt 41 milliárd 
forintnál is nagyobb összeg épült be 
Gyomaendrődön.

2013. január 1-től újra járási székhely 
vagyunk. Ez az eredmény történelmi 
jelentőségű. Gyomaendrőd visszakapta 
régi rangját az államigazgatásban, ismét 
Magyarország közigazgatási térképére 
kerültünk. 

Számomra megtisztelő volt, hogy 
Önökért, a városért dolgozhattam az 
elmúlt ciklusban. A jövőbe vezető út 
alapjainak lerakása megtörtént, innentől 
fogva közös életünk minőségének javítása 
lesz napirenden. 

Várfi  András polgármester
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Augusztus 20-i ünnepi programok
A Városháza előtt ért véget az a lo-

vas felvonulás, amellyel az augusztus 
20-i rendezvénysorozat kezdődött, s 
amelyet a Szarvasi Rezesbanda zené-
je fogadott. Az Államalapítás Nem-

zeti Ünnepe alkalmából megrendezett 
városi ünnepségen Várfi  András pol-
gármester köszöntötte a résztvevőket, 
majd Erdős Norbert európai parlamen-
ti képviselő mondott ünnepi beszédet. 

A Színfolt Mazsorett Csoport műsora 
után ökumenikus szertartás és kenyér-
szentelés következett. A megszentelt 
kenyereket a Körösmenti Néptánc-
együttes tagjai osztották szét a megje-
lentek között. 

A program az ünnepi képviselő-
testületi üléssel folytatódott, ahol át-
adásra kerültek a Díszpolgári címek és 
a Gyomaendrődért Emlékplakett ki-
tüntetések. Díszpolgári címet kapott: 
Abóczky Róbertné Rózsahegyi Mari-
ka aki helyett - 2014. augusztus 11-én 
bekövetkezett váratlan halála miatt-  
leánya és fi a vette át a kitüntető ok-
levelet. Gyomaendrőd Díszpolgára 
kitüntetést Cs. Szabó István, Gyoma-
endrődért Emlékplakettet Giricz Lász-
ló vehetett át. A szintén kitüntetett Dr. 
Bánki Gyula – elfoglaltsága miatt- az 
augusztus 28-i képviselő-testületi ülé-
sen vette át az emlékplakettet. A kitün-
tetetteket Tóthné Kele Ágnes népdallal 
köszöntötte, zongorán kísérte Vinczé-
né Nagy Edit.

Rózsahegyi Kálmán unokája, Ró-
zsahegyi Marika, nagyapja színiis-
kolájában szerzett színészi oklevelet 
1952-ben. 1952-től 1955-ig az Állami 
Faluszínház tagja volt, majd a József 
Attila Színházhoz szerződött. 1958-tól 
az Országos Rendező Iroda rendez-
vényein szerepelt vidéken és a szom-
szédos országokban, majd 1974-ben 
Amerikába ment vendégszerepel-
ni. Egy év múlva házasságot kötött és 
ezért visszavonult a színpadról.

A Rózsahegyi Kálmán Általános Is-
kola és Kollégium közössége 1995-ben 
határozta el, hogy olyan nevet választ 
az iskolának, amely kifejezi a nevelés 
alapelveit meghatározó értékrendjét. A 
választás az endrődi születésű országos 
hírű színész és színi pedagógus Rózsa-
hegyi Kálmánra esett. A névadáshoz 
a Rózsahegyi család hozzájárulását a 
nagy színész unokája, Rózsahegyi Ma-
rika küldte el az intézmény számára. 
A családtagok megnyerésével elérte, 
hogy a névadó ünnepségen a Rózsahe-
gyi család tagjai is jelen legyenek. Ró-
zsahegyi Marika a nagyapja kedves, 
személyes tárgyait hozta el ajándékba. 
A legendás gurulós pipát, az endrődi 
párnát és egy arcképet. A névadó ün-
nepségen szoros érzelmi kötődés ala-
kult ki Marika és az intézmény között, 
valamint Marika és Endrőd között.

Rózsahegyi Marika minden évben 
díszvendége és egyben tevékeny részt-
vevője volt a Rózsahegyi Napok iskolai 

rendezvényeinek. 
Személyiségével 
közvetítette az in-
tézmény nevelé-
si értékrendjét. 
Rendhagyó órá-
in szívesen me-
sélt Amerikáról, és 
nagyapjával kap-
csolatos emléke-
iről. Kapcsolatot 
teremtett a Bajor 
Gizi Színészmúze-
ummal, ahonnan az 
iskola Rózsahegyi 
kiállítása értékes 
d o k u m e n t u m o -
kat kapott. A ki-
állítás ma már az 
egyetlen hely, ahol a Rózsahegyi ha-
gyaték látható. Különösen nagy segít-
séget nyújtott abban is, hogy mind az 
iskola, mind a városi könyvtár Rózsa-
hegyi Kálmánnal kapcsolatos helytör-
téneti jelentőségű dokumentumokkal 
gyarapodjon, a meglévő dokumentu-

mok feldolgozásra és nyilvánosságra 
kerülhessenek. Kötelességének érezte, 
és lelkiismeretesen végezte a szellemi 
örökség gondozását, a család és a szü-
lőhely közötti kapcsolat ápolását, a vá-
ros és az iskola jó hírének terjesztését.

Abóczky Róbertné Rózsahegyi Marika méltatása

Ró h i h k f ld l á é il á á

Dr. Bánki Gyula 1963 októberétől 
50 évig szolgálta orvosi hivatását, több 
mint 25 éven keresztül városunkban. 
1986-tól a tüdőgondozó csoportveze-
tő főorvosa volt, majd több mint egy 

évig a Városi Egészségügyi Intézmény 
igazgató-főorvosa is volt. 1997-től 
gyógyított háziorvosként, emellett tü-
dőgyógyász szakorvos is volt, illetve 
radiológusként is dolgozott.

dr. Bánki Gyula méltatása
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Cs. Szabó István öntözéses-melio-
rációs üzemmérnök, etnográfus, nyu-
galmazott múzeumvezető Gyomán 
született 1938. november 29-én. 

Általános iskolai tanulmányait Gyo-
mán végezte. Középiskolai érettségit 
Vácott tett a Mezőgazdasági Techni-
kumban, mivel származása miatt a 
megye összes középiskolájából elta-
nácsolták. Ezután elvégezte a balas-
sagyarmati mezőgazdasági szakiskola 
tanfolyamát. A Debreceni Agrártudo-
mányi Egyetem Szarvasi Főiskolai Ka-
rán 1978-ban öntözéses és meliorációs 
üzemmérnök, majd 1992-ben a debre-
ceni Kossuth Lajos Tudomány Egye-
tem Bölcsészettudományi Kar Néprajz 
Tanszékén, etnográfus szakon, egyéni 
úton nyert diplomát.

1978-ban Gyomán ismerkedett meg 
közelebbről Főtiszteletű Dr. Sipos Ist-
ván teológiai magántanárral, az akko-
ri gyomai református lelkipásztorral. 
Az ő kivételes egyénisége, hitvalló re-
formátus prédikátori személye, a ve-
le való beszélgetések térítették vissza 

ősei egyházába. Abban a megtisztelte-
tésben részesült, hogy megválasztották 
pótpresbiternek, 1985-től pedig rendes 
presbiternek. 1991-től egyházmegyei 
világi jegyző, egyházkerületi vilá-
gi küldött, 1996 és 2002 között pedig 
egyházmegyei levéltáros, műemléki 
előadó volt. 1984 és 1987 között leve-
lező tagozaton a Debreceni Theológiai 
Akadémián tanult.

1958-ban lépett munkába, először 
állattenyésztési közigazgatásban dol-
gozott. 1985-1994-ig, nyugdíjba vonu-
lásáig a békéscsabai Gabonamúzeum 
vezetője volt.

Több száz cikke, tanulmánya, dolgo-
zata jelent meg tanulmánykötetekben, 
folyóiratokban, napilapokban a néprajz 
és földművelés, állattartás, helytörté-
neti, történeti-néprajz tárgyban. Két 
önálló kötete jelent meg. Cikkei jelen-
leg is rendszeresen megjelennek a Vá-
rosunk Gyomaendrőd című újságban. 
Gyomai kötődését jellemzi, hogy pub-
likációiban arra törekszik, hogy Gyo-
ma illetve környéke történelmi múltját 

feltárja, megismertesse. Munkássága 
alappillére mindannak, amit Gyoma 
történetéről, helytörténetéről, népraj-
záról, a református egyháztörténetről 
ismerünk. Kiemelkedő tevékenysége 
a Papp Zsigmond hagyaték feldolgozá-
sa, a kiállítás létrejöttében való közre-
működés.

Cs. Szabó István méltatása

f ltá j i t M ká á

Giricz László mérnök, műszaki ta-
nár, műkedvelő fotográfus és történész, 
helytörténész, szenvedélyes, elkötele-
zett lokálpatrióta Endrődön született 
1955. január 16-án. 

A helyi általános iskola elvégzése 
után a Déri Miksa Gépipari Techniku-
mot végezte el Szegeden, majd a Bán-
ki Donát Gépipari Műszaki Főiskolát, 
illetve a Pázmány Péter Hittudomá-
nyi Akadémián tanult. Munkahelye-
it tekintve a következőket említhetjük: 
kollégiumi nevelőtanár Budapesten, 

műszaki tanár ugandai misszióban és a 
Százhalombatta Széchenyi SZKI-ben, 
területi képviselő a British Petroleum 
Company-nál, a Mobil-Castrol-nál és a 
Baker Petrolite-nál, valamint statiszti-
kus a MOL-nál Százhalombattán.

Társadalmi tevékenysége révén 
szorosan kötődik a Lakatos Demeter 
Csángó Magyar Egyesülethez, a Szent 
László Szövetséghez, a Petőfi  Társa-
sághoz és az Endrődiek Baráti Kö-
réhez. Számos országot bejárt szerte 
Európában, de olyan távoli tájakon is 

megfordult, mint 
az Amerikai 
Egyesült Álla-
mok, Mexikó, 
Izrael. Járt Af-
rikában is, ahol 
laikus misszi-
ós szolgálatot is 
teljesített Ugan-
dában. Idejének 
jelentős részét 
fordítja az egy-
kori, történelmi 
Mag ya ror szág 
területeinek be-
járására. Uta-

zásait kiemelkedő minőségben 
dokumentálja. Ahol lehetőség és igény 
van rá, bemutatja azokat, nemcsak Ma-
gyarországon, hanem az elszakított ré-
szeken is. Többször tartott előadásokat 
a Tájházban és a Könyvtárban is.

Több mint 30 éve folyamatosan ké-
szíti egy-egy tájegység, téma, tör-
ténelmi esemény fotókkal, diákkal, 
hanganyagokkal kiegészített páratlan 
értékű bemutatóit. Az utazás, a fotó-
zás, a történelem szeretete nem csak 
idegen tájak feltérképezésében, bemu-
tatásában merül ki. Tevékenységének 
kiemelkedő jelentősége a helytörténeti 
emlékek összegyűjtésében, megörökí-
tésében és közreadásában mutatkozik 
meg. A képanyagok mellé hanganya-
gokat gyűjt, kis riportokat készít. A 
korábban készített fotóanyagokat, dia-
sorozatokat digitalizálta, kisfi lmekké 
rendezte.

A Rózsahegyi Kálmán Általános Is-
kola szervezésében megvalósuló Ró-
zsahegyi Napok állandó előadója. 
Minden évben önzetlenül segíti az is-
kolai napok sikerességének megva-
lósítását, a közel húsz év alatt mindig 
újabb és újabb érdekességekkel állt a 
közösség elé. Fontosnak tartja, hogy az 
életre szóló alapokat, amelyet ez az is-
kola adott neki, visszaadja, közvetítse.

Giricz László méltatása 
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Forrás: Határ Győző Városi Könyvtár   ***   A fotókat készítette: Gellai József
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Határ Győző születésének 100. év-
fordulója alkalmából az idei év Határ 
Győző Emlékév. Az Emlékév megnyi-
tására a városi könyvtárban került sor 
2013 novemberében. A világhírű köl-
tő, író fi lozófus, bölcselő emlékének 
adózva, Gyomaendrőd város Önkor-
mányzata, a Nemzeti Kulturális Alap 
Vizuális Kollégiuma nyílt pályázati 
felhívása alapján, pályázatot nyújtott 
be Határ Győző mellszobor portré-
jának elkészítésére. Az avató ünnep-
ségére 2014. augusztus 20- án került 
sor, a Kollmann lakótelep előtti park-
ban. A szoboravatáson Határ Győzőről 
Dr. Mohácsi János irodalomtörténész 
emlékezett meg. Az ünnepségen köz-
reműködött Mészáros Mihály szín-
művész. A szobrot Várfi  András 
polgármester és Oláh Mátyás, a szobor 
készítője leplezték le.

(HGYVK-fotó FHJ)

Határ Győző szobrának avatása

2014. szeptember elsején a Farkasré-
ti temetőben búcsúztatták Rózsahegyi 
Marikát, Gyomaendrőd Díszpolgárát, 
aki néhány nappal az előtt hunyt el, 
hogy átvehette volna a kitüntető címet. 
Gyomaendrődi barátai, tisztelői – köz-

tük Várfi  András polgármester- a rava-
talnál rótták le kegyeletüket. A család 
kérésére az elhunytról megemlékezett 
Farkas Zoltánné is, a Rózsahegyi Kál-
mán Általános Iskola igazgatója.

(HGYVK)

Rózsahegyi Marika búcsúztatása 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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Tisztelt Adózók!
Augusztus végéig kiküldésre 

kerültek a II. félévi adóértesítők és 
a befi zetés teljesítéséhez szüksé-
ges csekkek. Vidéki adózóinknak 
postán küldtük meg, helyi adózó-
inknak pedig közfoglalkoztatot-
tak hordták ki az értesítőket. Azok, 
akik még nem kapták volna kézhez 
az értesítőt, kérjük, érdeklődjenek 
önkormányzatunk elérhetőségein, 
vagy ügyfélszolgálatán.

Sajnos idén is sok értesítőt kap-
tunk vissza kézbesíthetetlenség 
miatt, rossz, vagy ismeretlen cím-
re hivatkozással. Sokan ilyenkor 
szembesülnek azzal is, hogy az 
adóztatott ingatlan már nincs is a 
tulajdonukban, vagy esetleg még 
az elhunyt nevén szerepel. Ezzel 
kapcsolatosan szeretnénk felhívni 
Tisztelt Adózóink fi gyelmét, hogy 
adóhatóságunk nem kap értesítést 
más hivataloktól, sem lakcímvál-
tozás, sem az ingatlan tulajdon-
jogában bekövetkezett változás 
esetén. Az ilyen változásokat min-
den esetben be kell jelenteni az 
adóhatósághoz is. A lakcímválto-
zást, vagy az értesítési cím válto-
zását elég egy levélben megírni, 
bejelenteni, a tulajdonjogban bekö-
vetkezett változásról azonban be-
vallást kell benyújtania mindkét 
félnek, mind a tulajdonjogot szer-
zőnek (vevőnek), mind a megszün-
tetőnek (eladónak). Természetesen 
öröklés esetén az örökös bevallása 
alapján kerül az ingatlan tulajdon-
jogában bekövetkezett változás át-
vezetésre. Egyedül a gépjárművek 
tulajdonjogában, üzemeltetésében 
bekövetkezett változásról értesül 
adóhatóságunk az okmányirodá-
ban történt bejelentést követően, 
így azt felénk külön jelezni nem 
kell. Gépjárműadó esetén csak a 
valamilyen jogcímen történő men-
tesség igénylését kell adóhatósá-
gunknál kezdeményezni.

Amennyiben a fentiekben is-
mertetettek Önt is érintik, kérjük, 
keresse fel hivatalunk ügyfélszol-
gálatát a bekövetkezett változás 
rendezése érdekében, vagy töltse 
ki és jutassa el részünkre a honla-
punkról (www.gyomaendrod.hu) is 
letölthető bevallás nyomtatványt.

Megértésüket köszönjük!

Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal

Adó Osztály

Az aluljáró építése elérkezett ah-
hoz a részéhez, amikor a lakosság leg-
nagyobb türelmére van szükség. A Fő 
út és Pásztor János út kereszteződé-
sének átépítése miatt a kereszteződést 
megközelítőleg 70 napra le kellett zár-
ni, a Fő út forgalma a Pásztor János út 
– Kossuth Lajos útvonalon zajlik. Az 
átépítés során a MOL üzemanyagtöltő 
állomást a Zrínyi Miklós úton keresz-
tül lehet megközelíteni. A forgalom-
terelés kizárólag a gépjárműforgalmat 
érinti, a kerékpáros- és gyalogosforga-
lom a megszokott útvonalon halad.

A forgalomterelés káros hatásai-
nak csökkentése érdekében a Zrínyi 
Miklós, a Bocskai, Petőfi  és a Tompa 
Mihály utcák esetében ideiglenes út-
lezárások történetek. A kereszteződés 
átépítése során az útpálya magasságát 
csökkenteni kell, a közművezetékeket 
át kell helyezni. A forgalom – várható-
an- október végén már az aluljárón 
keresztül halad. Ekkor a Fő út irányá-
ba lehet közlekedni, s megkezdődik 
a Pásztor János utca csatlakozásának 
kialakítása, a Penny-parkoló vissza-
alakítása. Az endrődi oldalon a csa-

padékvíz elvezetés áthelyezése miatt 
rövidebb idejű, 5 napos lezárásra le-
het számítani október 17-22 között.

Téves az a hír, mely szerint az alul-
járó két végén körforgalom kerülne 
kialakításra. Egyik helyen sem lesz 
körforgalom. A forgalom egyenes sá-
vokon, illetve a korábbi állapotnak 
megfelelően, kanyarodó sávok kiala-
kításával halad majd: egyrészt a Mol 
kút irányában, a másik oldalon az Ipari 
Park irányában.

A forgalmi rend változás idejére szí-
ves türelmüket kérjük! Balesetmentes 
közlekedést kívánunk!

Városüzemeltetési Osztály-HGYVK

Nem lesz körforgalom az aluljáró végén

2014. augusztus 25-én ismét 
változott a MÁV menetrend, ezért 
szükségessé vált a helyi autóbusz 
menetrend módosítása.

Az új menetrend szerint: a 
munkanapokon 6:35-kor induló 
Békéscsaba felé közlekedő vonathoz a 
Dérynétől – a megszokottól 5 perccel 
hamarabb – 6:15 perckor indul 
járat. A tanítási és munkanapokon 
a Dérynétől – szintén 5 perccel 
hamarabb – 7:00 órakor indul járat. 

Szombatonként – a megszokottól 5 
perccel hamarabb, a hétköznapi járat 
időpontja szerint – 13:35 perckor 
indul járat a Dérynétől. 

(Városüzemeltetési Osztály)

Menetrendváltozás
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Helyi önkormányzati választás 2014. október 12.
Áder János köztársasági elnök 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választását.
Gyomaendrődön 8 választókerületben egyéni képviselőjelöltre és polgármester jelöltre adhatják le voksaikat 

a választó polgárok. A választás első alkalommal szól 5 évre
Közreadjuk az elmúlt, 2010-2014 között i ciklus egyéni és listás önkormányzati képviselőinek ciklus beszámolóját.

Arnóczy István
A 2010. októberi önkormányzati válasz-
táson mandátumot nyertem a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom kompen-
zációs listájáról. A képviselő-testületbe 
kerülésem után csak két ügyet tűztem 
ki célul:
1., A gyomaendrődi lakosság érdekeinek képviselete, 
2., Mindezt a Jobbik programjával szinkronba hozva.
A teljesség igénye nélkül: folyamatosan kiálltam az egész-
ségügy legalább szinten tartása mellett. Ha kellett a tilta-
kozás különböző formáit is alkalmaztam, amikor egyes 
képviselőtársaim azt vizsgálták, hogyan tehetik fi zetőssé 
egyes térítésmentes egészségügyi szolgáltatás igénybevéte-
lét. Minden erőmmel támogattam a szociális szövetkezet, 
ill. a Nagylaposi bolt létrehozását. Mottóm mindig az volt, 
hogy nem segélyt, hanem esélyt kell adni az itt élő polgá-
roknak a boldoguláshoz.
Gyomaendrőd járási központtá válásához és az új Hivatal 
jelenlegi kialakításához maximális támogatásomat adtam. 
Külön köszönöm azt a támogatást, amit jó néhány polgár-
társunk biztosított számomra!

Béres János
Az elmúlt időszakban befejeződött a 
Bánom kerti út aszfaltozása. A belvíz-
programon belül elkészültek a csapa-
dékvíz elvezető csatornák felújításai: 
Gárdonyi út, Bánom kerti út, Kato-
na József út és a holtág kotrása is a be-
fejezéséhez közeledik. A bánomkerti 
záportározó rendbetétele megvalósult. A közmunkaprogra-
mon belül kitakarításra kerültek a vízelvezető árkok. Baj-
csy úton elkészült a kerékpárút. Az ősz folyamán elkészül 
a Losonczy út alapja. Az utak kátyúzása évről évre folya-
matosan történik, az ősz folyamán  járdajavítások is fog-
nak történni.  VI. kerületben a közvilágítás bővülni fog. 
Az csapadékos időjárás következményeként gyakrabban 
elvégzendő kaszálások közmunka program keretein belül 
elvégzésre kerültek. Ebben az évben Varga Lajos sport-
csarnok felújítása is elkészül.
Körzetemen belül az elmúlt négy év során más problémák 
is megoldásra kerültek, képviseltem a hozzám fordulókat. 
Köszönöm megtisztelő bizalmukat!

közmunkaprogra

Fülöp Zoltán
Fülöp Zoltán önkormányzati képviselő 
vagyok. A ciklus közepén, 2012. május 
19-én lettem a 6. sz. körzet képviselője, 
a Városfenntartó, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottságba kerültem. 
Évtizedek óta Gyomaendrődön a 6. sz. 
választókerületben lakom, nap, mint nap találkozom a kör-
zet lakóival, gondjaikkal, problémáikkal. A körzetben több 
utcában megoldódott a csapadékvíz elvezető árkok tisztítá-
sa, néhány helyen zárttá tétele. Járdák javítására került sor, 
erre minden évben a továbbiakban is nagy hangsúlyt kell 
fektetni, megvalósult több kövesút felújítása, kátyúzása. Az 
egyik leglényegesebb szakasz az endrődi köztemetőbe ve-
zető rész a Polányi Máté utcában, jelenleg pedig folyamat-
ban van a temető bejáratáig vezető rész teljes aszfaltozása. 
Megvalósult több közúti jelzőtábla kihelyezése az utcák for-
galmának szabályozásához. Köszönöm a bizalmukat, hogy 
képviselhettem érdekeiket! 

Iványi Lajosné 
Bátori Erzsébet
Tőlem telhetően mindig, így az elmúlt 
négy évben is azon munkálkodtam ön-
kormányzati képviselőként, hogy az itt 
élő emberek életkörülményei javulja-
nak. 
Döntéseimben, szavazásaimnál erre gondoltam, amikor ál-
lást kellett foglalnom. Azon voltam, hogy a felmerülő prob-
lémákat orvosolni tudjuk, szem előtt tartva Gyomaendrőd 
város lakóinak érdekeit. 
Az előző négy év számomra próbatételt jelentett. Először 
lehettem a város képviselő-testületének Fidesz-listáról be-
jutott tagja. 
Mindig a lelkiismeretem szerint szavaztam, fi gyelembe vé-
ve azt, hogy a település hogyan tud legjobban fejlődni. Szá-
momra ez az alap.

d l ik ál

Betkó József
Néhány eredmény: A gyomai közúti hídnál lévő lepusz-
tult szoc. lakások helyén csónakház áll, épül a hozzátarto-
zó sólyapálya. Tevékenyen közreműködtem az Endrődi Híd 
kerékpársávjának megnyitásában. Kezdeményezésemre a 
képviselők többsége megszavazott 30millió Ft-ot, amelyből 
belterületi saját kezelésű útjainkról eltűnnek a kátyúk, meg-
épül egy útalap, javításra kerül az öregszőlői kerékpárút és 
a balesetveszélyes járdaszakaszok.  Megtörtént az Erzsébet 
Liget balesetveszélyes járdaszakaszának térkövezése. 
A ciklus legfontosabb döntése a turisztikai stratégia 

szempontjából, hogy hat, jelenleg a 
Kőrösi Halászati Szövetkezet által bé-
relt holtág visszakerül a városhoz és 
horgászvízként hasznosul, a köz javára.
Pozitív döntés született az Előhalmi 
tanyák és az öregszőlői kerékpárút 
közvilágításának megépítéséről. Követ-
kezetesen képviseltem a FIDESZ politi-
káját.  Mindent megtettem azért, hogy 
ne történjen adóemelés városunkban, 
elkötelezett vagyok ez, illetve a helyi adók csökkentésének 
irányában.
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Lehóczkiné 
Tímár Irén
Második ciklusban dolgoztam képvi-
selőként, bizottsági elnökként az okta-
tás, egészségügy, kultúra, kisebbség, 
ügyrendi ügyek tartoztak hozzám. 
Körzetem nagy, bel és külterületen fekszik, ahol Féléven-
te lakossági beszámolót tartottam. Korszerűsítésre került a 
szennyvíztelep, Ridegvároson út épült. Buszmegállók épül-
tek, megújultak. Betonozták a csapadékvíz-csatorna med-
rét, bővült a járda hossza. A játszótérre hinta került, fásítás 
történik. Elkészült a Rózsahegyi Ház, megépült a játszótér, 
történtek járdajavítások. Megkezdődött a kerékpárút teljes 
felújítása, készül a közvilágítás, a jelzőlámpás gyalogátke-
lőhely. Kátyúzás, útfelújítás, járdajavítás folyik. Sajnálatos, 
hogy az „Endrődi Híd”-on átvezető kerékpárút nem való-
sult meg. Képviseltem az iskolák megfelelő működtetését. 
Új szolgáltató látja el az ügyeleti feladatokat, az előző Kft. 
hibáinak feltárásában igen aktívan vettem részt. Mindig a 
lakosság érdekében igyekeztem eljárni, a hozzám fordulók 
kéréseit tolmácsoltam felszólalásaimmal.

Marton Dániel
Négy évvel ezelőtt egy új világba csöp-
pentem. Sokszor eszembe jutnak tapasz-
taltabb képviselőtársaim szavai: az első 
négy év a tanulásé. 2010 előtt a Városüze-
meltetési bizottság külsős tagja kezdtem 
a munkát, amelynek nehézségét igazán 
a tagként láttam á. Számos döntést kellett hozni, melyeknél 
mindent félre téve, a város érdekeit kellett előtérbe helyez-
ni. Lehet, hogy a tévéből ez nem így tűnt. Sokszor könnyebb 
lenne magamat népszerűsítve, hangzatos monológokat, üres 
szavakat a mikrofonba erőltetni, azonban ez a stílus nem rám 
vall. Az elmúlt négy év legjelentősebb eredményeként értéke-
lem, hogy sikerült Gyomaendrődöt járási központtá emelni, 
valamint a két településrészt egyesítő törekvéseket konkrét 
cselekedetben megnyilvánítani: a városháza Gyomaendrőd 
középpontjába került. A nyugdíjba vonuló háziorvosok helyé-
re minden esetben sikerült fi atal orvosokat találni. A Szak-
rendelő Intézetünk végig önkormányzati támogatás nélkül 
működött, a város gazdálkodása is mindvégig stabil volt.

hozni melyeknél

Márjalaki József
Tisztelt Gyomaendrődiek, 
tisztelt városlakók!

A ciklus lezáráskor szeretném meg-
köszönni a lehetőséget, hogy képvise-
lőként a város ügyeinek szolgálatában 
állhattam, legjobb tudásom szerint képviselhettem az Önök 
érdekeit.

Nagyné Perjési Anikó
Eljött a képviselői ciklus vége, ilyen-
kor az ember számot ad arról, hogy ígért 
programjából mit tudott megvalósíta-
ni. A választó kerületemben felmerü-
lő problémákat igyekeztem megoldani.
(Pásztor J. u. fásítása, csapadékvíz elve-
zetése a Fegyvernek utcában, összefolyó létesítése a Fő úton, 
közterület rendben tartatása, játszótér létesítése az Árpád út 
végén, kátyúzás stb.) Évente kétszer lakossági fórumot tar-
tottam. A 451 millió Ft-ot nyert turizmus pályázat ötlete, 
elkészítésének koordinálása, civilek, vállalkozok összefogá-
sával TDM szervezet létrehozása, javaslatomra a civilek térí-
tési díj nélkül használhatják a Művelődési házat, így a kapott 
támogatást egyéb fejlesztésre tudják fordítani. Képviselői dí-
jamat 3,5 éven keresztül civil szervezeteknek ajánlottam fel. 
Munkámmal segítettem a Képtár belső- a Kner Nyomdaipa-
ri Múzeum teljes felújítását, az öregszőlői játszótér, a Halász 
István csónakház és a Körös Kajak SE egyéb pályázatait. Az 
iskolák megfelelő működtetését támogattam.

tesítése a Fő úton

Poharelec László
Munkámat az önkormányzati és kö-
zösségi életben szerzett tapasztalattal 
kezdtem el. A városüzemeltetési, majd 
a jogi-, ügyrendi bizottság tagja lettem. 
Megválasztottak a fürdő felügyelő bi-
zottsága elnökének, ahol jelentős költ-
ségmegtakarítás történt. A fel nem vett tiszteletdíjamból 
sikerült a választókerület több pontján játszóteret építeni. 
Körzetemben megkezdődtek a holtág takarítási munkála-
tok. Járdák, utak felújítására került sor, a belvíz elvezetése, 
a csatornák tisztítása részben megvalósult. Kezdeményez-
tem az endrődi híd névadását, a hídon a kerékpárosok, 
gyalogosok biztonságos áthaladásának lehetőségét. Megva-
lósult a Fő úton a kijelölt gyalogos átkelőhely. Az oktatási 
vagyon működtetésének előkészítését magamra vállaltam, 
amely feladat ellátása eredményes. Kezdeményeztem a 
nyugdíjasok részére a művelődési ház alkalmi térítésmen-
tes használatát, nemzetközi és helyi rendezvények támoga-
tását, pihenő padok kihelyezését. Napi kapcsolatban állok a 
választópolgárokkal.

Toldi Balázs
2010. októberi helyhatósági választáson 
az - érintett gyomaendrődi lakosoknak 
köszönhetően - az 5. számú egyéni vá-
lasztókerület képviselőjévé választottak. 
A képviselőtestület megalakulása után al-
polgármesteri tisztséget láthattam el. Az 
elmúlt négy évben a Magtárlaposon, Besenyszegen, valamint 
az Október 6. lakótelepen élők által felém jelzett problémák-
ról tájékoztattam a városi önkormányzat illetékes szakembe-
reit, és igyekeztem azokra megoldást találni. Ilyen problémák 
voltak a csapadékvíz elvezetése, utak, járdák aszfaltozása, 
kátyúzása, egyéb földutak szilárd burkolatúvá tétele. Alpol-
gármesteri tisztségemből adódóan elláttam a város iskolái-
nak működtetését, a kötvényforrásból származó pénzeszköz 
befektetésének felügyeletét. Számos kistérségi, társulási, fe-
lügyelőbizottsági ülésen - polgármester urat helyettesítve 
- képviselhettem Gyomaendrődöt. Ezeken a találkozókon na-
gyon sok ismeretséget kötöttem és hasznos kapcsolatot épít-
hettem helyi, járási és megyei vezetőkkel, képviselőkkel.

yszegen valamint

Helyi önkormányzati 
választás (folytatás)
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Tájékoztató a 2014. évi útalap építési, út- és járda 
felújítási, valamint útkarbantartási munkálatokról

Megkezdődtek az útalap 
építési, útfelújítási, útkarbantartási, 
járdajavítási munkálatok. 1. rész a 
Losonczy utcai útalap építése, 2. rész 
a Gyomaendrőd város területét átfogó 
útfelújítási, útkarbantartási, valamint 
kerékpárút javítási munkálatok, 
a 3. rész pedig a járdajavítási 
munkák elvégzése. A kivitelezést a 
Swietelsky Magyarország Kft. végzi. 
Gyomaendrőd a tervezett munkákra: 
Losonczy utcai útalap építésre 
13 millió Ft+ÁFA, az útfelújítás, 
útkarbantartás, kerékpárút felújításra 
32 millió Ft+ ÁFA, a járdajavításra 
pedig közel 5 millió FT+ÁFA összeget 
kíván fordítani.

Az útfelújítás, útkarbantartás során 
az alábbi utcák érintettek:
Endrődi temetőhöz vezető út (Polányi 

M. u. – Temető között), Téglagyári 
út, Olajosok útja, Soczó zugi út, 
József Attila u. (Selyem u. – Honvéd 
u. között), Zsák u., Rácz Lajos u. 
(Gutenberg u. – település széle között), 
Damjanich u. (Szabadság u. – Apponyi 
u. között), Polányi Máté u. (Selyem 
út – Sugár u. között), Németzugi sor 
út, valamint kerékpárút felújítás és 
kátyúzási munkálatok Gyomaendrőd 
Város közigazgatási területén. 

Járdajavítási munkákra a 
következő helyeken kerül sor:
Pásztor J. u., Zrínyi M. u., Csillagos 
u., Vörösmarty M. u., Hámán K. u., 
Kálvin J. u., Budai N. A. u., Hősök 
útja, Mikszáth K. u., Hunyadi J. u., 
Lévai u., Széchenyi I. u., Selyem 
út, Kenderáztató u. Besenyszegi u., 
Vásártéri ltp., Szent István u., Lehel 

u., Gárdonyi G. u., Népliget u., Hősök 
tere, Blaha L. u., Kossuth L. u., Fő út, 
Micsurin u., Apponyi u. A felújítási, 
javítási munkák elindultak, a teljesítés 
határideje mindkét rész esetében 
szerződéskötéstől számított 60 nap.

A Losonczy utcai útalap építési 
munkálatok szerződésének előkészítése 
folyamatban van, a szerződés 
megkötésére, a munkaterület átadására 
várhatóan szeptember első felében 
kerül sor, a kivitelezés határideje itt is 
a szerződéskötéstől számított 60 nap.
A munkálatok ideje alatt kérjük a 
Tisztelt Lakosság fokozott fi gyelmét 
a balesetek megelőzése érdekében, 
valamint szíves türelmüket az átmeneti 
állapotokat illetően!

Városüzemeltetési Osztály

Tanévnyitó a Szent Imre Katolikus Templomban
2014. augusztus 31-én délután 

zsúfolásig megtelt az endrődi 
Szent Imre Katolikus Templom 
általános és középiskolás diákokkal, 
pedagógusokkal, szülőkkel, meghívott 
vendégekkel és érdeklődőkkel.

Ünnepélyes tanévnyitó szentmisét és 
tanévnyitót tartott itt Gyomaendrőd új 
intézménye, a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium. Czank Gábor 
atya történelminek nevezte a 
napot és az eseményt. Hosszas 
tárgyalások eredménye ugyanis, 
hogy a hatvan éves múltra 
tekintő Kner Imre (korábban 
Kiss Lajos) Gimnázium a 
Szeged-Csanád Püspökséghez 
került. Ezzel az is lehetővé vált, 
hogy Gyomaendrődön a majd 
húsz éve működő Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskolához 
csatlakozzon. 

Ettől a tanévtől a két iskola 
- immár egy intézményként - azonos 
keresztényi értékek mentén kezdi meg 
oktató-nevelő munkáját. 

„Ora et labora!”, azaz „Imádkozzál 
és dolgozzál!”- választotta a 2014/15-ös 
tanév mottójául Czank atya a bencések 
híres jelmondatát. Hangsúlyozta, a 
tanulásnak, a szellemi munkának 
fontos kiegészítője az imádság, mely 

keresztényi életünk, mindennapjaink 
jellemzője kell, hogy legyen. A hasznos, 
de a kevésbé hasznosnak hitt ismeretek 
is javunkra válhatnak egykor, nem 
tudhatjuk, hogy a gondviselő Istennek 
milyen tervei vannak. A befektetett, 
sokszor értelmetlennek tűnő munka, 
az imádság, a Gondviselésbe vetett 
bizalom meg fogja hozni a gyümölcsét. 

A szentmise után Várfi  András 
polgármester úr hívta fel a fi gyelmet 
kétezer éves történelmi és keresztény 
múltunkra, s biztatta a jelenlévőket, 
hogy ismerjék meg a katolikus egyház, 
illetve szép templomunk értékeit, 
hagyományait.

A tanévnyitó elsőseink szavalatával 
kezdődött, majd az intézmény 

megbízott igazgatója, Tóth Ferenc 
mondta el évnyitó gondolatait. A 
keresztény értékek alapvető emberi 
értékek, melyek vállalása, megóvása, 
átadása fő feladatunk, ahogyan 
a színvonalas, minőségi oktatás 
megtartása is, emelte ki beszédében.

Iványi László tiszteletbeli kanonok, 
hunyai plébános, a Szent Gellért 

Katolikus Általános Iskola 
megálmodója és egyik 
alapítója meghatottan idézte 
fel mindkét intézményhez 
fűződő emlékeit. A katolikus 
iskola kapcsán megemlítette, 
hogy a mag, melyet annak 
idején többedmagával 
elvetett, nemcsak kikelt, de 
szárba is szökkent. Hajdani 
gimnazistaként pedig a 
szigorú, de országosan 
ismert és elismert alma 
materére emlékezett. 

Tanévkezdő szentmise, a 
Veni Sancte és tanévnyitó ünnepség 
nemzeti imádságunk, a Himnusz 
eléneklésével ért véget. 

A 2014/15-ös iskolai év ezzel a 
Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégiumban is 
megkezdődött.

Polányi Éva
fotó Mészárosné Kiss Katalin
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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

Hosszú folyamat zárul le a 
gimnázium történetében. Állami-
önkormányzati fenntartásból a Szeged-
Csanádi Egyházmegye fenntartásába 
kerül az intézmény. 

Minden változás feszültséggel és 
izgalommal jár. És persze várakozással. 
Új intézmény áll fel, a gimnáziumi 
képzés most már általános iskolai 
képzéssel is bővül, két iskolából egy 
lesz – ez okozhat kezdeti nehézségeket. 

Azonban mindkét intézmény 
eredményei, hagyományai, a 
pedagógusok rátermettsége és eddigi 
kiváló munkája sikert jósol az új 
iskolának is. Aktívabb kapcsolat 
alakulhat ki a két képzési szint között, 
így a következő generációk számára az 
átmenet is könnyebb lesz az alapfokú 
oktatásból a középfokú oktatásba. 

Sok munka vár iskolavezetőkre 
és pedagógusokra egyaránt: közös 
hagyományokat kell teremteni, meg 
kell tartani az oktatás és a közösségi 
élet színvonalát, meg kell erősíteni a 
beiskolázást alapfokon és középfokon 
egyaránt, hogy növeljük a tanulók 
létszámát – ehhez rengeteg munkára és 
komoly kitartásra lesz szükség. 

Külön-külön mindkét iskola 
bizonyított: programok és eredmények 
jelzik a munka sikerességét. A 
gimnáziumból kikerülő diákok közül 
sokan nyelvvizsgával, az ország 
legjobb egyetemein kamatoztathatják 
az itt megszerzett tudást, mások a 
felsőfokú szakképzésben találják 
meg a számításukat, és vannak, akik 
külföldön próbálnak szerencsét. 
Sportolóink az országos versenyek 
legjobbjai között szerepelnek. A 
gimnázium disputaköre országos hírű, 
az itt folyó munkát „KID-modellként” 
emlegetik. 

Van tehát honnan elindulni, van 
mire építeni. Reméljük, ez sikerülni 
is fog a fenntartó és a városi közösség 
megelégedésére.             Valuska Lajos

Új fenntartó, 
új név, új iskola

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

ZÁLOGFIÓKUNK 
kiemelten magas 
záloghitelt nyújt.

Csökkent kamat és 
kezelési költséggel.

Szüreti felvonulás és bál 
2014. szeptember 27.

 
Helyszín: Katona József Művelődési Központ

Gyomaendrőd Kossuth L. u. 9.
 

Programok:

Szeptember 25. csütörtök, 10 óra
Regionális Kertbarát Körök Őszi terméskiállítása

 
Szeptember 27. szombat, 13 óra

Indulás a Szabadság térről 
(Útvonal: Szabadság tér, Fő út, Tompa út (1. megálló), Bajcsy út (Mezőberény felé), 

Kossuth út (vasútállomás felé), Pásztor János út, Fő út, 443-as fő út (Szarvas felé), Endrődi út 
(2. megálló), Apponyi út (Kondoros felé), Selyem út (Gyoma városrész felé), Ipartelep út, 

Fő út (vasúti átkelő), Pásztor János út, Kossuth út, Bajcsy út (Mezőberény felé), Mirhóháti út 
(3. megálló), Hősök útja, Kossuth út (érkezés a Katona József Művelődési Központba)

Közben a Művelődési Központ udvarán:
Szüreti bemutató

(Szőlő zúzás, préselés,  mustkóstolás)
 

Kóstolóval egybekötött helyi termékek vására
(Bio piac)

 
Állatsimogató

 
18 óra

 Nóta est és vacsorával egybekötött bál
 

Asztalfoglalás és jegyvásárlás szeptember 15-től
Tel.: 20/9946-141
Vacsora: 2.000 Ft
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Tanévnyitó a Bethlenben

A Földművelődési Minisztérium 
fenntartásában működő Gyomaendrődi 
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élemiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégiumban 113 elsős tanuló kezdte 
meg a 2014-2015 tanévet.

Várfi  András Gyomaendrőd 
Polgármestere üdvözölte az 

intézmény diákjait és 
munkatársait, sikeres 
tanévet és jó tanulmányi 
eredményeket kívánt 
a diákoknak. Üdvözlő 
beszédében aláhúzta, 
hogy a szakiskola fontos 
szerepet foglal el a város 
és megye szakembe-
reinek képzésében, 
programszervezési és 
nemzetközi gyakorlatok 
megszervezésében meg 
az országba példamutató 
tevékenységeket végez.

Varjuné Kovács Edit igazgató 
helyettes tanévnyitó beszédében 
hangsúlyozta, hogy a Bethlen 
Szakiskola Gyomaendrőd és járásának, 
Békés megyének, az országnak 
olyan magasan felkészült, piacképes 
ismeretekkel bíró szakembereket 
képez, akik büszkék  arra, hogy az 

intézmény tanulói voltak
Az agrárszakképzési hálózat 

iskoláinak központi tanévnyitó 
ünnepségét Tatán tartották meg

A most induló tanévben 27 ezer 
diák tanul a Földművelésügyi 
Minisztérium iskoláiban, hétezren 
most kezdik tanulmányaikat - 
mondta a tárca vezetője.

Fazekas Sándor elmondta, az 
agrárszakképzési intézményhálózat 
létrejöttével 59 iskolában oktatják 
egységes irányítás alatt a 
mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a 
környezetvédelmi szakmát tanulókat. 
A Nemzetgazdasági Minisztériumtól 
átvett intézményekben 2400 pedagógus 
és 1700 alkalmazott dolgozik.

A Földművelésügyi Minisztérium 
célja az intézmények infrastrukturális 
és tartalmi fejlesztése, valamint a 
gyakorlati képzés bázisául szolgáló 
tangazdaságok komplex tangazdasággá 
fejlesztése a termeléstől az elsődleges 
feldolgozáson át az értékesítésig, 
hangsúlyozta a Miniszter Úr.

Miklovicz Lajosné kitüntetése Több mint 35 éve dolgozik a 
Gyomaendrődi Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégiumban 
Miklovicz Lajosné, a mi Icukánk. Több 
ezer képzett tanuló került ki ez idő 
alatt a kezei közül. Diákjai szeretik, a 
kollégái becsülik. Áldozatos munkája 
elismeréseként Dr. Fazekas Sándor 
Földművelésügyi Miniszter magas 
állami kitüntetésben részesítette 
kollégánkat. A kitüntetést Augusztus 
20.-a, állami ünnepünk alkalmával 
vehette át Miklovicz Lajosné. 

Mély fájdalommal értesültünk ró-
la, hogy Urbán Vince, a Bethlen 
Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola és Kollégium 
volt igazgatója 86 éves korában el-
hunyt. Hosszú pályafutása során tö-
retlen odaadással végezte munkáját. 
Urbán Vince mezőgazdasági mérnök, 
tanár Endrődön született 1928-ban. 
A Gödöllői Agrártudományi Egyete-
men diplomázott. Több településen is 
tanított, vezetett iskolákat. 1976-ban 
került a Mezőgazdasági Szakiskolá-
ba Gyomára. Vezetése alatt az iskola 
a szakmai képzésben az ország kísér-
leti-bemutató iskolája lett. Az állat-

tenyésztő szakmunkásképzés mellett 
beindították a technikusképzést, majd 
a kisállattenyésztő és a lótenyésztő 
szakmunkásképzést. Vezetése alatt az 
iskola juhtenyésztésben országos hí-
rűvé vált, a képzés terén elért kima-
gasló eredmények miatt Vince bácsi 
elnyerte az Országos Főjuhász címet. 
Nyugdíjazás után is aktív maradt, ag-
rár-szakoktatási tanácsadóként, szak-
értőként dolgozott tovább. 

Őszinte részvéttel, együttérzéssel 
búcsúzott tőle nagyon sok tisztelője, 
volt tanítványai, munkatársai, barátai. 

(HGYVK)

Elhunyt Urbán Vince
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AA COLOR SHOP PAPÍRBOLT  
ÚÚJ SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT!  

A legjobb ajándék születésnapra, évfordulóra, esküvőre, karácsonyra, 
pedagógusoknak, ……………   és még sorolhatnánk azt a rengeteg alkalmat, 
amikor egy FOTOKÖNYVET készíthetünk ajándékba! 

JÖJJÖN BE ÜZLETÜNKBE, ÉS MI ELKÉSZÍTJÜK ÖNNEK A 
MEGFELELŐ AJÁNDÉKOT A MEGFELELŐ ALKALOMRA!!!!! 

 

Becsöngett ek...
Városunk állami fenntartású 

általános iskoláiban augusztus 
utolsó napjaiban megkezdődött a 
2014/2015-ös tanév előkészítése. 
Az önkormányzat, mint az iskolák 
működtetője elvégeztette a nyári 
karbantartási, felújítási munkálatokat. 
Az iskolák biztonságos, esztétikus, 
barátságos tantermekkel várták 
tanulóikat. A Gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskolában 483 diák 
22 tanulócsoportban, a Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskolában 378 
gyermek 20 tanulócsoportban kezdte 

meg a munkát 
szeptember 1-jén.

Mindkét intézmény 
tanévnyitó ünnepségét 
megtisztelték Dankó 
Béla, településünk 
országgyűlési kép-
viselője, Kepenyes 
András a KLIK 
Gyomaendrődi Tan-
kerületének meg-
bízott igazgatója és 
városunk előljárói. 
Az idén a köznevelési 
intézményekben a szakmapolitika már 
nem tervez nagy változtatásokat, az 
iskolák a napi pedagógiai gyakorlatot 

helyezik előtérbe, melyet az oktatás 
minden szereplője örömmel fogadott.

Az iskolák ajándékokkal 
köszöntötték a legkisebbeket, a Kis 
Bálint Iskolában a 46, a Rózsahegyiben 
a 39 elsős kisdiákot.

Ágostonné Farkas Mária és Farkas 
Zoltánné intézményvezetők kérték a 
szülők, pedagógusok, fenntartó további 
támogatását és sok sikert kívántak a 
2014/2015-ös tanévhez.

apolitika már helyezik előtérbe melyet az oktatás

Ajándéktárgyakat kínálunk:
Kalocsai mintás vázákat, 

bögréket, magyaros mintás 
poharakat, Pálinkás üvegeket,- 

születésnapos bögréket
Különleges golyóstollakat

(szülinapi, névnapi gravírozott)
Képkeretek, fényképalbumok
Igényes, szép selyemvirágok
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A Szelidi-tónál táboroztak a Rózsahegyisek
A ”Hazai és nemzetközi testvériskolai 
kapcsolatok kialakítása” című pályázat 
keretein belül a Rózsahegyi Iskola 
huszonöt tanulója augusztus 13-tól 
18-ig egy élményekben gazdag nyári 
táborban vett részt a Jászladányi Móra 
Ferenc Általános Iskola tanulóival 
közösen a Szelidi-tónál. A tábor legfőbb 
célja az volt, hogy a két iskola tanulói 
és pedagógusai a közös programok 
megvalósításán keresztül minél jobban 
megismerjék egymást.
Ezalatt az egy hét alatt tartalmas 
programokon vettek részt: sétáltak 
Kecskemét és Baja belvárosában, 
utaztak kisvasúton a Gemenci-erdőben, 
Bakódpusztán láttak egy csodálatos 
lovasbemutatót,  sütöttek tökipompost, 
végigsétáltak a Kékmoszat tanösvényen 
és csónakból fi gyelték a tó élővilágát.  
Szabadidejükben számháborúztak, 
nyársaltak, sportjátétékokat játszottak, 
strandoltak és egy izgalmas éjszakai 
túrán vettek részt. Élményekkel, 
barátságokkal gazdagodva tértek haza. 

A játszótéri pákászhálón minden 
táborozó elfért.

Az iskolai életről további információkat 
és képeket találnak az iskola honlapján: 
www.rozsahegyiiskola.hu

A já ó é i áká háló i d A k l él ől ább f á ók

 Kistérségi óvodáink nyári élete
A Gyomai Százszorszép és az 

Endrődi Csemetekert óvodákban 
2014 nyarán a teljes nyári időszakban 
biztosítottuk a gyermekek ellátását. 

Ez a két óvoda folyamatos nyitva 
tartásával lehetőséget adott, hogy 
színesen, tartalmasan, vidáman éljék 
meg óvodásaink a vakáció napjait. A 
nyári óvodai napirend (június 1-től 
augusztus 31-ig) eltér a megszokottól. 
A csoportok összevontan működtek, 
vendég gyerekek érkeztek más 
óvodáinkból, szabadságon voltak 
a megszokott óvó nénik, a dajka 

nénik folyamatosan végezték a 
nagytakarítást. Átgondolt szervezést 
igényelt a nyári élet megtervezése. 
Igyekeztünk a lehetőségeinkhez 

mérten változatos tevékenységeket 
biztosítani a gyermekeknek, hogy 
minél kellemesebben töltsék a 
nyarat az óvodákban. Sok kézműves 
tevékenységet kezdeményeztünk a 
szabadban, homokoztunk, kuckókat 
építettünk az óvoda csendesebb 
zugaiban és persze sokat pancsoltunk.

(Czikkelyné Fodor Tünde-
Cserenyecz Éva)
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Gyerekfoci
A Gyomaendrődi Gyermeklabdarú-

gó Egyesület jelenleg öt korosztályban 
működtet gyermekcsapatot – U7, U9, 
U11, U13 és U14. Az egyesület tagjai 
óvodás és 1-7. évfolyamon tanulnak, 
jelenleg 70 igazolt labdarúgó tagja van 
sportklubunknak. 

A gyerekek mindegyik korcsoport-
ban hetente három edzésen vehetnek 
részt. Az elmúlt bajnoki évadokban 
minden korosztállyal különböző ver-
senysorozatokban, illetve meghívásos 
tornákon vettünk részt. Megmérettet-
tük magunkat a Bozsik egyesületi, in-
tézményi bajnokságban, az Interliga 
sorozatban, és egyéb tornákon, Szar-
vason, Martfűn, Telkiben, Nyerges-
újfalun, valamint Mezőberényben. 
Célunk, hogy továbbra is ott legyünk 
ezeken rendezvényeken, illetve újab-
bakba kapcsolódhassunk be, s egyúttal 
mindenütt méltó módon képviselhes-
sük városunkat, Gyomaendrődöt. A 
színvonalas és eredményes munká-
hoz elengedhetetlen, hogy a gyerekek 
számára megfelelő minőségű sportfel-
szerelésről, edzéseszközökről, edzés-
helyszínekről - sportpályáról és a téli 
időszakban sportcsarnokról - gondos-
kodjunk. Mindezeket hazai és uniós 
pályázati forrásokból igyekszünk biz-
tosítani. Az elmúlt években jelentős té-
telt volt az edzéseszközök vásárlása. 
Minél jobb minőségű eszközöket tu-
dunk használni, annál jobb minőségű 
munkát tudunk elvárni a gyerekektől, 
illetve a velük foglalkozó edző kollé-
gáktól. A versenyeken használatos sze-

reléseinket is próbáljuk folyamatosan 
megújítani, szépíteni, hiszen egy „fo-
cista” életében a mérkőzés egy ünnep, 
ahol illik szépen megjelenni. 

A rendszeres edzések mellett min-
den évben megrendezzük focitáborun-
kat, ami szakmailag igen hasznos. Az 
öt napos edzőtáborban rendszerint kö-
zel 50 gyerek vesz részt, illetve voltak, 
akik csak pár nap erejéig kapcsolód-
tak be a programokba. A tábor költsé-
geinek egy részét fedezni tudtuk TAO 
forrásból, ám elengedhetetlen volt a 
szülői segítség igénybevétele is. Örö-
münkre szolgál, hogy ez a támogatás 
folyamatosan kíséri egyesületünket, ez 
nagymértékben hozzájárul a kollégák 

munkájának eredményességéhez.
Összegzésképpen elmondhatjuk, 

hogy jelentősen javult az eszközál-
lományunk minősége, több verseny-
be kapcsolódtunk be, nőtt a gyereknél 
a labdarúgással töltött percek száma. 
Nőtt az egyesületi tagok létszáma, így 
már nemcsak U-7, U-9, és U-11-es kor-
osztályban, hanem az U-13-asban és 
U-14-esban is tudunk csapatot indíta-
ni. Mindez számunkra szakmai előre-
lépést is eredményezett. Ezt jelzi, hogy 
a Békés megyei Labdarúgó Szövetség 
által is díjazásban részesült a Bozsik 
Egyesületi Programban végzett mun-
kánk. 

Útjelző Gyomaendrődön
A Civil Közösségért Alapítvány és a 

Térségi Szociális Gondozási Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
közös szervezésében valósult meg az 
Útjelző- Családbarát közgondolkodás 
népszerűsítése Gyomaendrődön című 
pályázat, melyet a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium és a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet támogatott.

A pályázati kiírás szerint a cél 
a családbarát közgondolkodás 
népszerűsítése, és a nemek közötti jobb 
együttműködés elősegítése volt.

A projektet Egészségpiac rendezvénnyel 
indítottuk 2014. június 28-án. Itt 
egészséges élelmiszereket kóstolhattak 
és vásárolhattak, illetve kipróbálhatták 

a masszázst, valamint egy mágneses 
fi zikoterápiás készüléket is.  Egy 
edzősarokban lehetőség volt mozgásra, 
majd a rendezvény végén közös jógázásra

Az Egészségpiac után öt alkalomból álló 
rendezvénysorozatot szerveztünk a 16-29 
éves korosztálynak. Az érdeklődő fi atalok 
először konfl iktuskezelési tréningen 
vehettek részt. A második alkalommal 
a kapcsolati illetve a családon belüli 
erőszakról hallhattak érdekes előadást 
Zsankó László nyugalmazott rendőr 
alezredestől. A harmadik nap a családi 
értékekről, szerepekről, párválasztásról 
és a családi kohézió megerősítéséről 
szólt. A negyedik napon a pénz állt a 
középpontban: hogyan gazdálkodjunk, 

milyen pénzkezelési stílusok vannak, 
illetve gyakorlati tanácsokat kaphattak 
és adhattak egymásnak a fi atalok. Utolsó 
alkalommal kommunikációs ismereteiket 
gyarapíthatták, melyeket gyakorlatokkal 
mélyíthettek el.

A szülők számára két délutánt 
terveztünk: az elsőn a kommunikáció 
elméletéről és gyakorlatáról 
hallhattak interaktív formában, majd 
konfl iktuskezelési technikákat tanulhattak.

A program zárásaként A Hullám 
című fi lm vetítésére került sor, melyet 
együtt tekintettek meg a fi atalok és a 
szülők, és utána lehetőség nyílt a látottak 
megbeszélésére.

Összegzésként elmondható, hogy 
fi atalok és kevésbé fi atalok is jól érezték 
magukat a foglalkozások során, pozitív 
visszajelzésekkel találkoztunk. 
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Nemzetközi sikerek a Körös Kajak Sportegyesületnél
Az idei versenyszezonban kiemelkedően 

teljesítettek felnőtt versenyzőink. A kitartó 
és sok lemondással járó munka meghozta 
gyümölcsét a hazai és a nemzetközi 
pályákon is! 

Egyesületünk kiváló versenyzője 
Tótka Sándor Milánóból Világkupa 
ezüstérmesként hazatérve kezdte meg 
érettségi vizsgáit.  A sikeres vizsgák után 
a felnőtt EB-re utazott Brandenburgba, 
ahol 200 méteren 6. lett. Ezen az EB 
–én Sanyi előtt csak korábbi EB, VB és 
világkupa győztesek végeztek, tehát a 
Körös Kajak SE versenyzője –már nem 
először -bizonyította, hogy ott van a világ 
sprinter kajakosainak élmezőnyében csak 
épp még a legfi atalabb. A következő 
versenyen, Szegeden az U-23-as 
Világbajnokságon párosban ugyancsak 
200 méteres versenyszámban Dudás 
Miklóssal a 4. helyen végeztek.

Augusztus elején a moszkvai kajak-kenu 
világbajnokság utolsó napján, zárásként 
K-1 200 méteres váltóban világbajnoki 
címet nyert Dudás Miklós, Tótka Sándor, 

Nádas Bence és Hérics Dávid. 
   Augusztus 16-17-én a fehéroroszországi 

Minszkben rendezték meg a VI. Kajak-
Kenu Egyetemi Világbajnokságot. A 
Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség 
által rendezett versenyen Magyarországról 
19 aktív hallgatói státusszal rendelkező 
sportoló szállt vízre, köztük Kovács 
László, a Körös kajak SE versenyzője. 
A férfi  K-4 200 méteren a Kovács László, 
Szomolányi Máté, Bán Kristóf, Bogár 
Gábor összeállítású csapathajóban a fi úk 
az előkelő 3. helyezést érték el.

Gratulálunk versenyzőinknek 
és edzőjüknek, Tóth Tibornak!

A Körös Kajak Sportegyesület 
idén augusztus 23-24-én 16. 
alkalommal rendezte meg a 
Viharsarok Kupát, a gyomai 
szabad strandon, amely a kajak 
versenyek mellett sárkányhajó 
népszerűsítő verseny is volt. A 
versenyre rekord számú nevezés 
érkezett, hét egyesületből érkeztek 
versenyzők, a megyei egyesületek 
mellett Budapestről, Szegedről és 
Csongrádról is jöttek versenyzők. 
Családias környezetben, jó hangulatban 
zajlottak a kajak és sárkányhajó futamok. 
Sok kisgyermeknek ez volt az első 
versenye, így ők is belekóstolhattak 

a versenyzés élményébe. Az érmeket 
a versenyzők nagy örömére - többek 
között- két kiemelkedő eredményeket 
elért sportolónk: Tótka Sándor felnőtt 
világbajnok és Kovács László az Egyetemi 
és Főiskolai Világbajnokság bronzérmese 
adta át. 

Köszönet a támogatóknak, az 
adományozóknak és nem utolsósorban 
gyermekeinknek, kicsiknek és nagyoknak, 
szüleiknek hogy ilyen példásan kiálltak 
a Körös Kajak mellett!

Ha szeretnél Te is élsportoló lenni, vagy 
csak egy egészséges sportot űzni, várunk a 
Besenyszegi úti vízitelepünkön! Érdeklődj 
Csőke Zsolt edzőnél, tel: 70/4201944

A KSI kézi csapata Gyomaendrődön kajakozott 
Szeptember elején, Gyomaendrődön 

edzőtáborozott a budapesti KSI fi ú ké-
zilabda csapata.  

A 14 és 16 éves korosztályú sporto-
lók, (jó néhány magyar válogatott) 35 
fővel érkeztek az Ifjúsági táborba, ahol 
3 napot töltöttek el, ezzel is növelve a 
város idegenforgalmát. 

Lelkesen, nagy igyekezettel edzet-

tek a KSI Gyomaendrőd csapatával, 
ami számukra nem volt olyan egysze-
rű. Magasságukból adódóan többször 
is megfürödtek a holtágban, de kitartó-
an próbálgattak minél tovább hajóban 
maradni. Az utolsó napra már kisebb 
versenyt is sikerült nekik rendezni Ko-
vácsné Kozma Diána KSI edző irányí-
tásával. 

 Szabóné Balog Judit nemzetkö-
zi mesteredző elmondta nagyon örül, 
hogy a fi úknak megmutathatta Gyo-
maendrődöt, edzettek a Liget Fürdő-
ben és Kajakozhattak a gyomaendrődi 
gyerekekkel! Örömmel jönnek jövőre 
és jó hírét viszi a városnak.

(KSI-Gyomaendrőd)
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A KSI nyerte a kajakosok Viharsarok kupáját
Elsöprő KSI Gyomaendrőd siker 

született 16 – 17 –én a gyomai kajak 
– kenu versenyen. A szabad-strandon 
megrendezett viadal összetett pontver-
senyét óriási fölénnyel nyerték a KSI 
Gyomaendrőd fi ataljai. Az egyesületi 
pontverseny végeredménye a követke-
zőképpen alakult.
1. KSI SE           714 pont
2. Szarvasi Kajak-Kenu Klub 545 pont
3. Békési Kajak-Kenu Club     391 pont
4. Körös Kajak Sportegyesület 239 pont
5. BSZHSE             107 pont
6. EDF-DÉMÁSZ            23 pont
7. Kis Tisza Vízi-Sport Egyesület 6 pont

A KSI sportolók teljesítményének 
értékét növeli, hogy ezt a szép ered-

ményt szinte teljesen utánpótlás ko-
rú versenyzők érték el. A gyerekek 
nagy része még a 14 évet sem töltöt-
te be, de rajthoz állt az egész verseny 
legfi atalabbja a hétéves Nagy Ágoston 
is. Ő szintén a KSI versenyzője. Sem 
az ifjúsági, sem az U23-as korosztály-
ban nem képviselték a Központi Sport-
iskolát sportolók. Ebből is látható, 
hogy valóban utánpótlás nevelő klub 
a KSI. Egyetlen masters versenyzője 
volt a csapatnak. Tímár Zoltán állt rajt-
hoz narancssárga színekben és szépen 
helyt állt a mesterek mezőnyében.

A Budapesti anyaegyesületből is ér-
keztek versenyzők. Ők a szüleikkel, 
táboroztak a Szabad strandon illetve 

aludtak a város szálláshelyein. A pes-
ti családok nyaralásként fogták fel a 
versenyt, így felejthetetlen hosszú hét-
végét töltöttek el Gyomaendrődön. El-
mondásuk szerint gyönyörű a város, 
kedvesek az emberek és jövőre ismét 
itt szeretnének tölteni néhány napot.

Összesítve elmondható, hogy a ver-
senyen szerzett 21 arany, 20 ezüst és 
22 bronzérem önmagáért beszél. To-
vább folytatja a sikeres szereplését a 
KSI Gyomaendrőd csapata. Feltehe-
tő a kérdés: Ha az első évben így sze-
repelnek a fi atal versenyzők, milyen 
eredményekkel kápráztatnak el jövőre, 
vagy később!

Hat Országos Bajnoki cím Fantasztikusan szerepelt a KSI 
Gyomaendrőd csapata az Országos 
Gyermek, Kölyök és Serdülő Ma-
gyar Bajnokságon. Hat arany, egy 
ezüst és négy bronzérmet szereztek a 
versenyzők az év fő versenyén, Suko-
rón.  A siker értékét növeli, hogy KSI 
Gyomaendrőd csapata a tavalyi év ok-
tóberében alakult és ezek a hihetetlen 
eredmények mindössze tíz hónapos, 
ám igen kemény munka gyümölcsei. 
A legjobb hír az, hogy a KSI révén 
Gyomaendrődnek ismét szilárd lába-
kon, széles talapzaton álló utánpótlás 
kajak bázisa van. Végérvényesen el-
mondható, hogy a KSI Gyomaendrőd 
csapata bizonyított, helye van a város 
sportéletében, az egyik legnagyobb 
létszámmal rendelkező és az egyik 
legeredményesebb városi sport klubbá 
nőtte ki magát.

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

NYÁR VÉGI
AKCIÓ!

Arany -, Ezüst és 
Gyöngy ékszerek 
nagy választékban 

20-50%-os 
kedvezménnyel.
Várjuk kedves 
vásárlóinkat!

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

TANFOLYAMOT INDÍTTANFOLYAMOT INDÍT
Időpont: 2014. szeptember 16, kedd, 17 óra.Időpont: 2014. szeptember 16, 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

Elhunyt Kóris Györgyné
Hosszan tartó, súlyos betegség után, 
2014. augusztus 8-án elhunyt a 
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűj-
temény, a Városi Képtár vezetője, 
Kóris Györgyné, Klárika.
A Képviselő-testület megbízásából a 
Közalapítvány Gyomaendrőd Köz-
gyűjteményeiért szervezet elnöke-
ként rendezte a Képtár kiállításait, 
jelenlétével biztosította nyitva tar-
tási időben a szakmai tárlatvezetést, 
nyertes pályázata kapcsán felújításra 
került az épületbelső.
Lelkiismeretes, odaadó, kedves lé-
nyét még sokáig hiányolja a művé-
szetpártoló közönség.

Elhunyyyyyyyttt  KKKKKKKKKKóóóóóóóóóórrrrriiiiiisssssssss GGGGGGGGGGyyyyyyyyörgyné
Hosszaaaaan n nn nnnn taatatatatat rtó, súlyosssssss bebbbbbb tegségégégéégégégégégg után,
2014... auguuszszsszztus 8-án elhunnnnnnnytyyyyyyyy  a
Vidodoovsvszkzkyy y BéBéBBBéBéBélala HHele ytörténnenenenenneti GGGGGyűyyűyyyyyy j-
teményyyyyyyy, aaaaaa VáVáVááVáVVáVáVáV rorororororosisisisisisi Képtár vvvevvvezetőőőőőőőőjejejejjjjjjj ,
Kóris Györggyggyynnné, Klárika.
A KéKéééééééééépvp iselőőőő-ttteestület megbízásssássss ból aaaa aaaa
KöKöKöKKKKööKöKöKözazzzazzazzazazaalalalalal píppípípípípíppítvánnnnnyyyy Gyomaendrőd Köz---
gyűjjjtteeményeeeeeiéééért szererereeeervevvvv zet ellllllllnöke----
kéntt rendezttttee a aa KéKéKéKéKéKéKéKéKéKéptptptptptptppp árárárááráráráráráá  kiállíííítítíííí ásait,,,,,,,,
jelenlnnnlllétével bbbizizzzzzzzztotototototototoot sísísísísísísísís totototototototttt tttttttttttttttttaaaaa a nynynynynynynynynyitvvvavvvvv  tarrrrrrrr--
tátáááásisisissiisisi iiiiiiidőddődődődődőd bbbbebebben n a szszzzzszzzakakakakakakakakakkkkmamamamamamamamamamaiiii iiiii tátátátátátátáátárlrlrlrlrlrrlrrrrr atatatatatatatata vvvvevvv zetéststtststtsttstss ,
nyertes pályázatatatatatatttaaa aaaaa kakakakakakakkakkapcpcpcpcpcppcpcp sásásásásásásásásás nnnn nnnn fefefefeefefeffelújításrsrraa a a aa 
kkkke üüüürültltltltltltltt aaaaaaaaaaz z zzzzz ééééépülüülüüülülül ttetbbebebebeb lslslllllsőőőő.
Lelkiismsmsmsmmmerererereeeerereteteteetetete es, odaaaaaaaaaaadódódódódódó, kedveseseseesee  lé-
nyét méggg sssssokáiig hih ányolja aaaaaa a művé-
szetpártoló kökökökökököözözözözözözzöönsnsnnsnsnsségggggg....
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Kállai Ferenc emlékest
2014. szeptember 6-án a Katona József Művelődési Köz-

pontban Kállai Ferenc a Nemzet Színésze, Gyomaendrőd 
Díszpolgára emlékére rendeztek emlékestet. Közreműköd-
tek a Pesti Magyar Színház színművészei: Moór Marian-
na Kossuth-díjas, Dániel Vali Kállai Ferenc-díjas, Rancsó 
Dezső Szendrő és Főnix díjas és Sípos Imre színművész.


