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Tisztelt Gyomaendrődiek! 
Kedves Városlakók! 

Az adventi készülődés ideje alatt lelkün-
ket is készítjük az ünnepre, az új eszten-
dőre. Végig gondoljuk az ó év történéseit, 
eseményeit, várakozással tekintünk az új 
év elé. 
Városunk idei évében a legnagyobb jelen-
tőségű változás Gyomaendrőd járássá vá-
lása. A járási központ a régi városháza 
épületében kezdte meg működését, az év 
folyamán az épület kívül belül felújításra 
került. A helyi önkormányzat és a polgár-
mesteri hivatal a Selyem út 124 sz. alatt 
kezdte meg a működését, folytatja tevé-
kenységét zavartalanul. Ez az épület is 
jelentős felújításra került, ide költözött a 
városi könyvtár is. Gyomaendrőd elfoga-
dott költségvetése nem tartalmazott hi-
ányt, stabilan, takarékosan gazdálkodott 
a város. Lényeges lépés volt az a kor-
mánydöntés, amely alapján rendeződött 
svájci frank alapú kötvénytartozás. Ez 
lehetőséget és alapot nyújt ahhoz, hogy a 
jövő építésén gondoljunk. Tervezzük az 
új városközpont lehetséges elemeit, ame-
lyeket jórészt pályázati pénzekből szeret-
nénk megvalósítani. 
Nagy jelentőségű változás, hogy iskolá-
ink állami fenntartásba kerültek , mű-
ködtetésüket továbbra is vállalta az 
önkormányzat. Ez érintette a Kiss Bá-
lint Általános Iskolát, a Rózsahegyi Kál-
mán Általános Iskolát, a Kállai Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, 
valamint a Kner Gimnáziumot. A Kner 
Gimnáziumról azóta megszületett a dön-
tés, amely alapján a 2014/2015-ös tanév-
től kezdődően a katolikus egyház lesz a 
fenntartó és működtető. A Bethlen Gá-
bor Szakképző Intézmény kivált a Tisza 
Kálmán Intézményből, visszakapta ne-
vét, fenntartója újra a szaktárca lett.

Új beruházások javítják az életminősé-
get várunkban, ilyen a szennyvíztisztító 
telep korszerűsítése, a belvíz programok , 
amelyek hatására javul a holtágak víz-
minősége, tisztább lesz a környezet, meg-
növekszik a belterületi lakóingatlanok 
biztonsága. Folytatódott a vasút-korsze-
rűsítés, nagy erőkkel, jól halad a vasúti 
aluljáró építése. Ez által élhetőbbé válik 
a város, még inkább egy településsé válik 
Gyomaendrőd.
Sikeresen jól működik a közmunkaprog-
ram, nem csak munkához, keresethez jut-
tatja a résztvevőket, sokan tanulhatnak 
is. Szociális szövetkezetet alakítottunk , 
a későbbiekben ez is a munkahelyterem-
tés alapja lehet.
Sikeresen teljesítettek intézményeink , 
alapfeladataikat maradéktalanul látták 
el. Ismét sok jó rendezvény és program 
volt városunkban.  A programok többsé-
ge már évtizedes hagyományokkal ren-
delkezik , színvonalasak , népszerűek a 
városlakók és idelátogató vendégek köré-
ben. Mindenkinek szeretném megköszön-
ni azt a munkát, tevékenységet, amelyet 
a városért, az itt lakókért tett. Akár hi-
vatástudatból, vagy önzetlenül, vagy vá-
rosszeretetből!
Múltunk értékelése után a jövő, az újesz-
tendő felé fordulunk. A sok fogadalom, 
amely ilyenkor születik , akkor válhat va-
lóra, ha valós alapokon nyugszik. Ha a 
legjobb lelkiismeretünk szerint mindent 
megteszünk , tehetségünket, erőnket sem 
kíméljük eredményesek leszünk. Összefo-
gásra, toleranciára, türelemre van szük-
ség. 
Akkor lehetünk sikeresek , ha egymás-
ra fi gyelünk , közös ügyeink előre vitelét 
szolgáljuk. 
Ennek szellemében kívánok , Istentől 
megáldott boldog ünnepeket, sikerekben 
gazdag Új Esztendőt!

Várfi  András polgármester

Karácsonyi köszöntő
Csillag inog a fenyőfák felett,
a íme eljött, ki megígértetett.

Karácsony van, béke, szeretet,
légyen jutalmatok emberek.
ha a gyarlóság távol marad,
s helyette a bölcs jóakarat
lel hazát a Körös partjain,
orv indulatok hullámain.

*
Hitem betlehemi csillaga

a szívemmel világíts haza,
s mondd el azt a harangok szaván,

bár itt lakom, ott az én hazám.
S hol a Körös gátjai között

szél fütyörész a fűzfák fölött,
Ritmizálják szívveréseim:

Boldog Karácsonyt, Testvéreim!

S ha az esztendő végére jár,
és kisöccse a helyére áll

dúsabb az, és boldogabb legyen,
simogató gond - bús szíveken.
Kis hazánkat kegyelje a sors,
örömteljes. Kenyerünkre bort

teremjenek kívánságaim:
Boldog Újévet, Barátaim!

(1996. december)
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Kedves Karácsonyi 
Készülődők!
Közeleg a karácsony. Varázslatos idő-
szak ez! Lelkében megérint mindenkit, 
akár hívő, akár nem. Vajon mi lehet 
ennek a titka? Mi okozhatja azt, hogy 
december mindannyiunk számára va-
lamiféle várakozással telik el? Mitől 
van az, hogy bár minden évben ugyan-
azokat a dalokat énekeljük, ugyanazo-
kat az ételeket esszük, ugyanazokat 
a karácsonyi rítusokat követjük, ez a 
szép időszak mégis színt, fényt és me-
legséget hoz életünkbe? A megszokás, 
vagy a megfelelni vágyás teszi ezt ve-
lünk? Sokan vagyunk, akik úgy hisz-
szük, hogy ennél sokkal többről van 
szó. Kevesbedő éveink során ebben az 
időszakban még nagyobb késztetést ér-
zünk arra, hogy megosszuk egymással 
azokat a dolgokat, amelyek révén úgy 
érezzük, hogy valahová tartozunk. Azt 
szeretnénk, hogy lelkileg, az örömben 
összeforrva valamennyien részesül-
jünk az emberiség nagy családjához 
való tartozás semmihez nem fogható 
érzéséből. És ha ezt az örömet Krisz-
tus családjához való tartozásnak neve-
zik, annál jobb. Mindannyian vágyunk 
arra, hogy otthon legyünk ebben a vi-

lágban, hiszen Isten ezt a világot ne-
künk teremtette, és csak rajtunk áll, 
hogy mi hogyan rendezzük be. A ké-
nyelmes berendezés része az a lelki 
béke is, amelyet minden évben a szál-
lingózó hópihéket nézve próbálunk 
meglelni. És végső soron valójában 
mindannyian csak az otthonunkat ke-
ressük.
Nemsokára megszólal a karácsonyi 
csengő, hangja a családot, az otthon 
melegét juttatja eszünkbe. És ismét 
gondolni fogunk szeretteinkre, bará-
tainkra, mindazokra, akik fontosak 
nekünk. Az ünnep fényét nem a drá-
ga ajándékok, hanem maga a lehetőség 
adja: a számunkra fontosaknak ma-
gunktól, önzetlenül adunk. 
Éljünk úgy, hogy az ünnep fénye be-
világítsa az egész esztendőt, visel-
tessünk szeretettel egymás iránt, ne 
legyen köztünk harag vagy gyűlölet. 
Ha ezt megtettük, eleget tettünk an-
nak, hogy a szeretetről ismernek meg 
bennünket.
A karácsonyi gyertya pislákoló fénye 
mellet kívánok minden kedves olvasó-
nak, karácsonyi készülődőnek áldott 
karácsonyt és boldog újévet, erőt, 
egészséget és lelki békét!

Erdős Norbert
országgyűlési képviselő

kormánymegbízott

Köszönetnyilvánítás
A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi 

Egyesületének Vezetősége és tagjai ezúton tisztelettel 
megköszönik mindazok segítségét, akik a 2013. 
évi működésünkhöz és a IX. Bográcsos Babételek 
Főzőversenyének sikeres megrendezéséhez adományukkal 
és támogatásukkal hozzájárultak. 

Amennyiben lehetséges  továbbiakban is kérjük 
támogassák egyesületünket esetlegesen az SZJA 1 %-kal 
is. Adószámunk:  19057134-1-04.

Andi Fodrász, Agrofém Kft., Anna Abc, Bácsi 
Imre, Bak János, Bárkai Zsolt, Béres János, Csatári 
Zöldséges, Cserenyecz László, Dajkó Horgászbolt, Dinya 
Imre, Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör,  Endrőd és Vidéke 
Takarékszövetkezet, Epresiné Herédi Edina, Farkas 
Máté, Fémker Bt., Gál Balázs, Giricz Máté, Gyomaszolg 
Kft., Hangya Balázsné, Hangya Lajosné, Hársfa Italozó, 
Holisztikus Medicina Kft., Hunya Illés Zöldséges, Hunya 
István / Turul Cipő /, Iványi Lajosné Képviselő, Kakati 
Lajos, Katona György,  Kiss Péter, Knapcsek Lajos, Kurucz 
József, Liget Gyógyfürdő,Mágus Comp, Makra Ferenc, 
Margó Virágbolt, Németh Dezső, Pájer Strand, Privát 
Csemege Bolt, Rostélyos Húsbolt, Rozi Élelmiszerbolt, 
Sikér , Skylotec Hungary Kft., Szarka Csilla Látszerész, 
Szunyog Antal, Tapír Papír Írószerbolt, Telepolc, Tóth 
Zsuzsa és Makra Győző, Tótkaép Kft., Újlaki Henrietta, 
Várfi  András Polgármester, Varga János, Vinkovics 
Attila, Yucca Virágbolt, névtelenséget kérők, önkéntes 
segítőink, tagjaink.         Tímárné Kozma Ágnes, elnök
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Lassan leperegnek az idei év lapjai, a 
keresztény világ az adventi várakozás 
csendjében készül az ünnepekre. Ezt 
tesszük most mi is a télbe burkolózó 
Alföldön. 
Beszűkül a világ, a kályha melege kö-
rül zajlik az élet, ösztönösen húzódunk 
mi is közelebb hozzá, s közben egy-
máshoz is. Nem is olyan soká felgyúl-
nak az ünnep fényei, hogy egy dolgos 
esztendő után békességet, nyugalmat 
és szeretetet hozzanak minden magyar 
ember otthonába. Kívánom, hogy ezt a 
csodálatos pillanatot minél többen él-
hessék meg jó egészségben családjuk, 
barátaik körében. Babits Mihály így 
várta egykor az ünnepet:
„Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.”
Nagy költőnk után engedjék meg, hogy 
ezt a felcsillanó reménységet kínáljam 
most fel mindannyiunk ünnepvárásá-
hoz. Reményt, hitet a családban, hitet 
évezredes keresztény, magyar értéke-
inkben. 

Áldott, békés karácsonyt 
kívánok mindenkinek!

Dankó Béla országgyűlési képviselő

Védőoltásokról
Napjainkban egyre többet hallunk a 
védőoltásokról. Ezzel az összegzéssel 
szeretnénk eloszlatni a tévhiteket, vagy 
éppen megerősíteni a már eddig is is-
mert tényeket. A fertőző betegségek 
nem ismernek határokat, nincsenek te-
kintettel jómódra vagy szegénység-
re, tehát tenni kell annak érdekében, 
hogy a gyermekeink védettek legyenek 
olyan betegségekkel szemben, melyek 
évtizedekkel ezelőtt még rettegett be-
tegségek voltak.  A fertőző betegségek 
megelőzésének leghatékonyabb és leg-
gazdaságosabb módja a védőoltások 
alkalmazása, ezért is kötelező többsé-
gük. A védőoltási rend úgy került ki-
alakításra, hogy egyes oltásokat akkor 
kapja meg a csecsemő/kisgyermek, 
amikor az anyától, az anyatejjel már 
nem biztosított a kellő védelem, és a 
gyermek a legfogékonyabb a betegség-
re. Mostanában hangot kaptak olyan 
vélemények, amelyek megkérdőjele-
zik a védőoltások szükségességét. So-
kan azért vannak ezen a véleményen, 
mert nem ismerik azokat a betegsége-
ket, amelyek ellen a védőoltások ha-
tékony védelmet nyújtanak. És miért 
nem ismerik? Éppen azért, mert a vé-
dőoltások hatására ezek eltűntek. Az 
oltások szükségessége éppen ezért nem 
megkérdőjelezhető, hanem alapvetően 
fontos preventív/megelőző tevékeny-
ség.
Tuberculosis (gümőkór): A gümőkór, 
vagy tuberkulózis (TBC) egy olyan fer-
tőző betegség, melyet a Mycobacterium 
tuberculosis baktérium okoz. Leggyak-
rabban a tüdőt támadja meg, de meg-
támadhatja a központi idegrendszert 
agyhártyagyulladást okozva, a nyirok-
rendszert és agyérkeringést is, amelyek 
fő terjedési útvonalai.  Szintén érintet-
tek lehetnek az ivarszervek, húgyutak, 
csontok, ízületek és még a bőr felülete 
is, azaz gyakorlatilag majdnem minden 
szerv és szervrendszer. 
Diftéria: A torokgyík, baktérium okoz-
ta fertőzőbetegség. A kórokozó főleg 
a légutakat, néha a bőrt támadja meg. 
A torokban, rendszerint a mandulákon, 
ritkán a gégében, vagy más nyálka-
hártyákon, esetleg a bőrön tapad meg 
és vaskos szürkés lepedéket hoz létre. 
Súlyos légzési nehézséget és eseten-
ként fulladást okoz. A baktérium toxint 
(mérget) is termel, ami idegrendsze-
ri károsodást, szívbetegséget, sőt még 
halált is okozhat.
Tetanusz: A merevgörcs igen súlyos, 
magas halálozással járó betegség. A 
kórokozó földdel szennyezett seben

keresztül jut be a szervezetbe és ott to-
xint (mérget) termel. A toxin súlyos 
idegméreg, amelynek hatására az iz-
mok görcsös állapotba kerülnek.
Pertussis: A szamárköhögés kínzó kö-
högéssel, húzó, hangos belégzéssel 
járó, több hétig tartó bakteriális beteg-
ség, mely a légúti váladékcseppekkel 
terjed. Az anyától származó védelem 
bizonytalan, ezért az egészen fi atal ol-
tatlan csecsemők is megbetegedhet-
nek. Az utóbbiak között van a legtöbb 
haláleset a légúti és az idegrendszeri 
szövődmények következtében.
IPV: A járványos gyermekbénulást ví-
rus okozza. A kórokozó a széklettel 
szennyezett piszkos kézről vagy tár-
gyakról a szájon keresztül jut a szer-
vezetbe. A betegség gyakran enyhe 
lefolyású. Néhány esetben súlyos, ma-
radandó bénulás alakulhat ki főleg a 
végtagokon, de halálos kimenetelű is 
lehet.
Hib: A Haemophilus infl uenzae b (Hib) 
baktérium gennyes agyhártyagyulla-
dást is okozhat, amelynek következ-
ménye bénulás, süketség, epilepszia is 
lehet. A kórokozó torokgyulladást is 
előidézhet.
Morbilli: A kanyaró 9-10 napos lap-
pangási idő után lázzal, köhögéssel, 
huruttal és kötőhártya-gyulladással 

kezdődik, majd pár nap múlva a fül 
mögött kezdődő és az egész testen vé-
gigvonuló kiütések lépnek fel. Súlyos 
betegség, mely könnyen átvihető egyik 
emberről a másikra.
Mumpsz: A járványos fültőmirigy 
gyulladás 2-3 hét lappangási idő után 
lázzal és az egyik, majd a másik olda-
li nyálmirigy duzzanatával jár. Fiúknál 
a betegség szövődményeként jelentke-
ző heregyulladás súlyos következmé-
nyekkel járhat.
Rubeola: A rózsahimlő lappangási ide-
je 2-3 hét. Gyermekeknél enyhe formá-
ban zajlik, láz apró kiütések, tarkótáji 
nyirokcsomó duzzanat formájában. A 
terhesség első harmadában átvészelt 
fertőzés következménye lehet az ún. 
veleszületett rubeola (fejlődési rendel-
lenességekben jelentkezik).
epatitis B-nek,  „B” típusú májgyulla-
dásnak hívják azt a vírusfertőzést, amit 
fertőzött vérrel, szennyezett eszközök-
kel vagy szexuális úton lehet átvinni. 
Vérrel szennyezett eszköz lehet a teto-
váló tű, a közös borotva vagy manikűr 
felszerelés vagy a kábítószer használók 
közös tűje.  Ha a kismama fertőzött, a 
terhesség vagy a szülés alatt átadhatja 
gyermekének a vírust. 
Kérdésük esetén keressenek az alábbi 
címen: gyoma.vedonok@gmail.com
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GYOMASZOLG KFT. SZOLGÁLTATÁSAGYOMASZOLG KFT. SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSELTEMETKEZÉSSEL  
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSKA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

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

Csőke János 06 66/285-065, illetve: 06 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, 

vagy a 06 66/386-233 telefonszámon.

A GyomaKözszolg Nonprofi t Kft  értesíti a tisztelt lakosságot, hogy december hónapban a kom-A GyomaKözszolg Nonprofi t Kft  értesíti a tisztelt lakosságot, hogy december hónapban a kom-
munális hulladékszállítás a karácsonyi és új évi ünnepek miatt  a következő képen alakul:munális hulladékszállítás a karácsonyi és új évi ünnepek miatt  a következő képen alakul:

a december 24-i (kedd) hulladékszállítás nem történik, a december 24-i (kedd) hulladékszállítás nem történik, 
a december 25-i (szerda) hulladékszállítás december 21-én (szombat)a december 25-i (szerda) hulladékszállítás december 21-én (szombat)

a december 26-i (csütörtök) hulladékszállítás december 28- án (szombat), a december 26-i (csütörtök) hulladékszállítás december 28- án (szombat), 
a december 27-i (péntek) rendesen 27-én, történik.a december 27-i (péntek) rendesen 27-én, történik.

2014. január 1. Újév napja (ünnepnap), hulladékszállítás nem történik.2014. január 1. Újév napja (ünnepnap), hulladékszállítás nem történik.
Kérjük a fentiek fi gyelembe vételét!Kérjük a fentiek fi gyelembe vételét!

Békés, boldog, karácsonyi ünnepeket és új évet kívánunk minden kedves partnerünknek!Békés, boldog, karácsonyi ünnepeket és új évet kívánunk minden kedves partnerünknek!

Tisztelt Gyomaendrődi lakosok!
Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0065. azonosító számú, „Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál” 
című pályázat keretében a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettséggel és felmerülő igényekkel kapcsolatban lakossági véle-
mény felmérés kezdődik december hónapban Gyomaendrődön. A felmérés telefonos interjú formájában történne, 30 kérdés erejéig, 
mely kérdések a közigazgatás jelenlegi helyzetét, a fejlesztések hatásának érezhetőségét, egyes közszolgáltatásokról alkotott lakos-
sági elégedettséget kívánják felmérni.

Kérjük a tisztelt Lakosság szíves együttműködését a telefonos megkeresések alkalmával!

Közreműködésüket előre is köszönjük!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Corini Margit gyűjteményes kiállítása a Városi képtárban
Megtekinthető: 2014. február 28-ig.

A Vidovszky Béla Városi Képtár szeretettel várja látogatóit.

Gyomaendrőd, Kossuth u. 11.
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Határ Győző Emléknapok
Gyomaendrőd város Önkormányza-
ta, az Írók Alapítványa és a Magyar 
Versmondók Egyesülete közös rende-
zésében került sor a HATÁR GYŐZŐ 
EMLÉKNAPOK megrendezésére. Az 
idén ünnepeljük Határ Győző szüle-
tésének 99. évfordulóját. A világhírű, 
gyomai születésű író, költő, fi lozó-
fus tiszteletére meghirdetésre került 
a Kárpát-medencei szavalóverseny, 
melynek első forduló Budapesten volt. 
2014. november 15-én 10 órától Gyo-
maendrődön került sor a döntőre. A 12 
versenyző mondott el egy-egy szaba-
don választott Határ Győző és egy-egy 
XX. századi magyar költőtől szárma-
zó verset.
A zsűri tagjai: Mezey Katalin az Írók 
Alapítványa képviselője, Tóth Zsó-
ka Radnóti-díjas előadóművész, Kiss 
László a Magyar versmondók Egye-
sülete elnöke, Weigmann Alfréd alel-
nök, rendező és Dinyáné Bánfi  Ibolya 
a Határ Győző Városi Könyvtár veze-
tője voltak. 
A polgármesteri hivatal dísztermében 
megtartott szavalóverseny résztvevőit 
Mezey Katalin köszöntötte, majd a ver-
senyzők: Hetényi Réka, Balázs Tímea, 
Sipos Fanni, Ster Erika, Gyulai Zsu-
zsanna, Hodosán Dóra, Brudás Virág, 
Hunya Réka, Tóth Benedek, Somorjai 
Réka, Szabó Kinga Frenyó Júlia - akik 
az ország minden pontjáról érkezetek 
– a húzott sorszámoknak megfelelően 
mondták el verseiket.
Az országos döntőbe bejutott két 
gyomaendrődi fi atal is, akik a mezőny 
legfi atalabbjai voltak. Hunya Réka és 
Sipos Fanni mindketten a Kner Gim-
názium tanulói.
 I. helyezés: Tóth Benedek Ernő (Pé-
cel); II. helyezés: Gyulai Zsuzsanna 
(Budapest); Somorjai Réka (Kecske-
mét); III. helyezés: Hodosán Dóra (Haj-
dúszoboszló)
Dicséretben részesültek: Hunya Réka 
(Gyomaendrőd), Szabó Kinga (Szeg-
halom), Ster Erika (Budapest)

Az I. – III. helyezettek mind-
egyike pénzjutalomban részesült. 
Oklevelet, az Írók Alapítványa könyv-
csomagját, gyomaendrődi ajándékcso-
magot a résztvevők mindegyike kapott. 

Kis pihenő után, 16 órakor kezdődött a 
Határ Győző emlékére rendezett gála-
műsor, amelyet a városi könyvtár szer-
vezett.

A gálaestet megnyitotta Mezey Ka-
talin, a budapesti Írók Alapítványa 
képviselője.
Fekécs László a KLIK Gyomaendrődi 
Tankerületének igazgatója Erdős Nor-
bert, a Békés megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja képviseletében 
mondott köszöntő szavakat, emléke-
zett meg Határ Győzőről.

A gálaműsorban felléptek: 
Turnár Marianna, a Gyomaendrődi Ze-
nebarátok Kamarakórusa, Polányi Éva, 
Vozár M. Krisztián zongoraművész, 
Hodosán Dóra, Gyulai Zsuzsanna, 
Tóth Benedek, Cserenyecz Éva, Te-
ge Antal, a Békéscsabai Jókai színház 
színművésze.
A gálaestet Várfi  András polgármester 
zárta le.
A műsor után a Határ Győző Városi 
Könyvtárban baráti beszélgetésre ke-
rült sor, ahol nem csak a helybeliek 
vettek részt, hanem sok vendég is kö-
rünkben maradt.

A program november 16-án, szom-
baton 10 órakor folytatódott, a Határ 
Győző költészete című konferenciá-
val, melynek fővédnökéül Bogyay Ka-
talin UNESCO nagykövetet kérték fel 
a szervezők. 
A konferenciát Mezey Katalin nyitot-
ta meg, majd felolvasta Buda Attila (az 
ELTE könyvtárvezetője, bibliográfus, 

irodalomtörténész) Határ Győző, a re-
neszánsz ember című előadását. Moh-
ácsi János: Egy sok műfajú alkotó – A 
költészet helye Határ Győző életében; 
Dobos Marianne (Szabó Lőrinc-díjas 
közíró): Emlékeim Határ Győzőről; dr. 
Kabdebó Lóránt (irodalomtörténész 
professzor): Liturgikon – Határ Győző 
költői pályakezdése; dr. G. Komoróczy 
Emőke (az irodalomtudomány kandi-
dátusa, az MTA köztestületének tag-
ja): Határ Győző kései költészete; 
Szakolczay Lajos (irodalom és művé-
szetkritikus): Hajszálhíd – Határ Győ-
ző költészete című előadásaikat adták 
elő.
Az előadók mindannyian, személyesen 
is ismerték Határ Győzőt, előadásai-
kat éppen ezért tudta megszintesíteni a 
személyes élmények sokasága. A kon-
ferenciát érdekes adalékokkal és eddig 
ismeretlen kézirattal lepte meg Fehér 
Zoltán irodalomkutató, aki antikvári-
umban bukkant rá Határ Győző Anibel 
regényének feltehetően első leiratára.

Mint korábban arról tájékoztat-
tuk Önöket, Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzata pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Mű-
vészetek Kollégiumához Határ Győző 
portré Gyomaendrődön címmel, mely 
projekt  2.500.000 Ft támogatásban ré-
szesült. A pályázat  költségvetése, sze-
rint a projekt megvalósításához saját 
forrásra van szükség így ez az összeg 
a 2014. évi költségvetési koncepcióban 
1.500.000 Ft összegben elkülönítés-
re került. A megvalósítás várható idő-
pontja 2014. augusztus 1.  

HGYVK

Tájékoztatás pácienseink számára
A gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézményben,- ahol előjegyzés alapján járóbeteg ellátás történik - 

valamennyi szakrendelés 2013. december 19-től, december 31-ig szabadságolás miatt szünetel.
Tisztelettel: Dr. Torma Éva, igazgató főorvos
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   „Egy nyughatatlan cselekvő ember”. 
A Papp Zsigmond Emlékház megnyitójára

Gyomán született 1888. június 25-én a 
mai Rákóczi utca 30. szám alatt. Szü-
lei, nagyszülei, illetve felesége a vész-
tői Kincses Ilona családja is tehetős 
parasztgazdák, parasztpolgárok vol-
tak. Vállalkozó kedvű, tisztességes, 
becsületes, vallásos mezővárosi pa-
rasztpolgár öntudattal, műveltséggel 
rendelkező emberként élték minden-
napjaikat. A föld szeretete, a gazdasági 
boldogulás utáni vágy jellemezte őket, 
valamint annak tudata, hogy a vagyon, 
a jómód a közösségért, a közjóért való 
tenni akarásra kötelez. 
Papp Zsigmond is ilyen közéleti pa-
rasztemberek között nevelkedett. Csa-
pó János nagyapja jó gazda, községi 
főbíró, presbiter a református egyház-
nál, olvasóköri tag volt. Csapó Mihály 

nagybátyja úgyszintén a felsoroltak-
ban viselt tisztségeket. Az egyház fő-
gondnoka volt, s több adományozás 
mellett, kiemelkedő volt a három tan-
termes iskola egyházra „hagyakozása”. 
Édesapja kiváló gazda, sertéshizlal-
da vállalkozó volt, több gazdatársával 
Bécsbe szállította a hízott sertést. Tár-
sai képviseletében számos alkalommal 
eljárt az illetékes minisztériumokban. 
Papp Zsigmond négy polgárit végzett, 
festőművész szeretett volna lenni, de 
végül is parasztgazda maradt, bár ő 
szívében-lelkében szobrászművésznek 
tartotta magát. Maga is közéleti em-
ber volt; presbiter, Hangyaszövetkezet, 
Hitelszövetkezet, Gabonakereskedel-
mi-értékesítő Szövetkezet szervezője, 
alapítója. A szikes talajok javításával 

egész életében magas szinten foglalko-
zott, eredményeit gazdatársaival meg-
osztotta. Az általa tervezett gépeket a 
háború közbejötte és az akadékosko-
dások miatt nem tudta a talajjavítás 
szolgálatába állítani. A mezőgazdaság 
területén még számos megvalósítandó 
gondolata volt eszközökben, termelési 
módokban egyaránt. Mint élete összeg-
zéseként írta: „…emberirtó nem volt 
köztök egy se!” Mint egyházához hű, 
hithű református ember presbiterként 
kezdeményezte a református templom 
felújítását 1938-ban. A munkálatok-
nak végig irányítója volt. A ma látha-
tó gyönyörű orgona az ő tervei alapján 
készült el, s faragó tehetségét az or-
gona kivitelezésében is kamatoztatta. 
Ebbéli tehetségét mutatja és dicséri a 
templom tölgyfa ajtóinak református 
szimbólumokban gazdag faragványai-
nak művészi kivitelezése. A gyomai és 
környékbeli temetőkben még ma is lát-
ható néhány általa készített sírkő, ala-
kos sírjel. Szobrai jórészt nem kerültek 
befejezésre, illetve nem láthatók közte-
rületen. 1961-ben hunyt el Gyomán a 
Rákóczi utca 14. szám alatti házban, 
elfeledve, elhallgatva. Isten áldja meg 
haló poraikban is lányát néhai Dr. Futó 
Zoltánné Papp Ilonát és unokáját, Futó 
Ilonkát, hogy Papp Zsigmond zivataros 
időkben is megőrzött hagyatékát, mun-
kásságát a köznek ajánlották. 
Hála és köszönet a végakarat vég-
rehajtójának, Futó Ilonka férjének 
Munkácsy Lászlónak és Dr. Szon-
da Istvánnak, aki nagy szeretettel és 
hozzáértéssel forgolódott az emlékház 
minden gondja –baja körül, hogy im-
már egy közjóért tevékenykedő ember-
nek, munkásságából válogatást láthat 
az érdeklődő közönség. Ezennel a kiál-
lítást megnyitom. 

Cs. Szabó István 
nyugalmazott múzeumigazgató 

Téli közfoglalkoztatás
A Kormány elvárásai alapján telepü-
lésünkön is elindult a képzéssel együtt 
járó közfoglalkoztatás. 2013. novem-
ber elsejével 36 fő regisztrált álláske-
reső kezdte meg munkáját, akik a 6 
hónapos közfoglalkoztatási idő alatt 
2013.12.01.-től 2014.03.31-ig képzés-
ben vesznek részt. A fennmaradó hó-
napokban pedig, az önkormányzat 
területén dolgoznak (hulladékok ösz-
szeszedése, parkok, közterületek rend-
ben tartása, lombseprés, belvízelvezető 
árkok tisztán tartása, utak padkázá-
sa, stb.). A közfoglalkoztatás idejére 

8 órás közfoglalkoztatási bért kapnak, 
bruttó 75.500,- Ft-ot, melyet a képzés 
idején is megkapnak. A most is zajló 
közfoglalkoztatási programokban fog-
lalkoztatottak közül 100 fő vesz részt 
különböző képzéseken (konyhai ki-
segítő, tejtermékgyártó, zöldség- és 
gyümölcsfeldolgozó, bérügyintéző, te-
lepülés-karbantartó, betanított konyhai 
kisegítő, kisgépkezelő, ECDL Start). 
A képzések helyben fognak történni. 
A résztvevők olyan képzést kapnak a 
közfoglalkoztatás keretében, amellyel 
a nyílt munkaerő-piacon történő elhe-

lyezkedési esélyeik növekednek. 
Emellett a startmunka programokban 
(belvízelvezető árkok karbantartása, 
mezőgazdasági, illegális hulladék-
lerakók felszámolása, téli közfoglal-
koztatás) jelenleg is 295 fő dolgozik 
városunkban. A 6 órás munkaviszony-
ban, hosszú közfoglalkoztatásban 45 
fő dolgozik 2013.12.31-ig és 5 fő kéz-
besítő segíti az önkormányzat munká-
ját április végéig.
Önkormányzatunk foglalkoztatásában 
jelen pillanatban 381 fő közfoglalkoz-
tatott kap segély helyett közfoglalkoz-
tatási bért.

Hunya Péter
közmunkavezető
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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

CIPŐVÁSÁR a CIPŐVÁSÁR a TURULTURUL  
cipő mintaboltjában!cipő mintaboltjában!

Vásároljon helyi munkaerővel gyártott Vásároljon helyi munkaerővel gyártott 
magyar lábbelit!magyar lábbelit!
- Női, férfi  kényelmi-komfort papucsok - Női, férfi  kényelmi-komfort papucsok 
széles választéka.széles választéka.
- Bőr gyermek szandálok és cipők 18-30-- Bőr gyermek szandálok és cipők 18-30-
as méretigas méretig
- Bütykös, dagadós, cukorbeteg lábakra - Bütykös, dagadós, cukorbeteg lábakra 
speciális puha, elasztikus, ugyanakkor speciális puha, elasztikus, ugyanakkor 
divatos, sportos lábbelik női, férfi  divatos, sportos lábbelik női, férfi  
méretekben.méretekben.

Várjuk Kedves vásárlóinkat, Várjuk Kedves vásárlóinkat, 
Gyomán a Szabadság tér 2. sz. alatt Gyomán a Szabadság tér 2. sz. alatt 

(a Sportcsarnok mellett)!(a Sportcsarnok mellett)!

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda hírei
Ugra-bugra 
óvodai sportnap
Kilencedik alkalommal került megren-
dezésre városunkban az Ugra-bugra 
Óvodai Sportnap, Kistérségi Óvodánk 
szervezésében és Gyomaendrőd Város 
Önkormányzatának támogatásával. 
Városunk óvodáinak nagycsoportos 
korú gyermekei vidám, felszabadult 
együttlétben közösen bemelegítettek, 
ügyességi feladatokat végeztek, aka-
dály pályákon mutatták meg kitartásu-
kat, állóképességüket.

A Százszorszép 
Óvoda eseményei
Örömmel számolunk be arról, hogy a 
„Játszva is közlekedj biztonságosan” 
meghirdetett országos rajzpályázaton 
Tímár Fanni Lilien ( Breki csoport) I. 
helyezést ért el. Nyereménye egy ke-
rékpár, amelyet a díjátadón, Budapes-
ten vehetett át.
Óvodánk sikeres pályázatot nyújtott 
be a Generali a Biztonságért Alapít-
vány által kiírt: Betegségmegelőzés 
és egészségmegőrzés az intézmények-
ben címmel. Ennek eredményeképpen 
mind a négy csoportba sólámpákat és  
gyümölcsaszaló gépeket tudunk vásá-
rolni a gyerekek egészségmegőrzése 
érdekében. Az udvari játékainkat pedig 
futóbiciklikkel és kismotorokkal bővít-
jük összesen 150. 000 forint értékben.

A Margaréta 
Óvoda eseményei

Az óvoda projektjeinek soron kö-
vetkező záró rendezvénye volt a 
„TÖK-JÓ NAP november 13-án, 
melyre a Margarétás gyermekek 
meghívták Kistérségi Óvodáink 
nagycsoportosait. Ez a három 
hetet meghaladó projekt is, közvet-
lenül az őszi természetből szerzett 
ismeret-, tapasztalat-szerzés óvodába 
járó gyermekeink számára. 

A záró rendezvényen a pedagógu-
sok eljátszották a gyerekeknek A rátóti 
csikótojás című magyar népmesét, és 
meginvitálták őket kézműves 
tevékenységre, közös mozgásra és 
tökből készült ételek kóstolójára.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya 
Kistérségi Óvoda Nevelőtestülete

HIRDESSEN A HIRDESSEN A 
G YO M A E N D R Ő D I G YO M A E N D R Ő D I 

HÍRMONDÓBANHÍRMONDÓBAN
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Zöldülj! Fordulj!

November 11-én a Gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskola nevelőtestüle-
te a fenntarthatóság pedagógiája és a 
környezettudatosság témakörében sze-
rezhetett ismereteket. A délelőtt első 
részében Pésó Irma, a Rózsahegyi Kál-
mán Kistérségi Általános Iskola taná-
ra rendhagyó médiaórát tartott, ahol a 
reklámok káros hatásairól beszélt, va-
lamint régi és új reklámfi lmeket mu-
tatott be. Ezután a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület Zöldülj! Fordulj! 
című vándorkiállítását nyitotta meg 
Bonyhádiné Pásztor Enikő a Katona 
József Művelődési Központban. A tar-

talmas és részletes tárlatvezetés során 
sok hasznos információt szerezhettek 
a pedagógusok arról, hogyan tehetjük 

környezetünket élhetőbbé. A kiállítás 
november 22-ig tekinthető meg a mű-
velődési házban.

Márton napján
Gyomaendrőd Város Német Nemze-
tiségi Önkormányzata és a Gyoma-
endrődi Kis Bálint Általános Iskola 
szervezésében idén is megrendezésre 
került a Márton napi lampionos felvo-
nulás. Gyerekek és felnőttek a Hősök 
úti iskola udvarán gyülekeztek az es-
ti órákban.
Hack Mária köszöntő szavai után ke-
rült sor a „libás díszek” versenyének 
díjazására, majd a német nemzetisé-
gi nyelvet tanuló gyerekek lampio-
nos táncokat adtak elő. Saját készítésű 
lámpásokkal, énekelve vonultak végig 
az utcákon.
A rendezvényt megtisztelte városunk 
polgármestere Várfi  András, valamint 
Dr. Csorba Csaba jegyző. Zárásként a 
jelenlevőket zsíroskenyérrel és forró 
teával vendégelték meg.

Rendhagyó 
iskolai énekóra 

MOLban
Ágostonné Farkas Mária igazgatónő 
meghívására a Gyomaendrődi Kis Bá-
lint Általános Iskolába látogatott az is-
mert és népszerű Muzsikás együttes.
A nemzetközi hírű Kossuth díjas és 
Liszt Ferenc díjas magyar együttes 

hangulatos, vidám koncertet adott elő. 
Bepillantást kaptak az érdeklődő gye-
rekek a csodálatos „csak tiszta forrás-
ból” született népi dallamok világába. 
Sőt még a népi hangszereket is bemu-
tatták a zenészek. A koncert az együtt 
énekléssel fejeződött be, a gyerekek 
nagy örömére, megérdemelten szólt a 
vastaps.
Köszönjük a csodálatos zenei élményt, 
reméljük, lesz még alkalmunk az 
együttessel közösen elmondani a lako-
dalmi csujogatót.

Német nemzeti-
ségi nyelvoktató 

program
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általá-
nos Iskola a 2013/2014. tanévben ismét 
lehetőséget nyújt a leendő első osztá-
lyosok számára, hogy tanulmányai-
kat a hagyományos német nemzetiségi 
nyelvoktató program szerint szervező-
dő osztályban kezdjék. 
Intézményünkben a 2011/2012. tan-
évben indult ez az oktatási forma, 

melynek keretében a gyermekek az 1. 
évfolyamtól kezdve heti 5 órában sa-
játítják el a német nyelvet. A nemze-
tiségi hagyományokkal a népismeret 
tantárgy keretében ismerkednek a di-
ákok. Az 5. évfolyamtól heti 2 órában 
angol nyelvet is fognak tanulni a prog-
ramban részt vevők. 
Nem csak azok a gyerekek tanulhat-
nak a hagyományos német nemzetiségi 
nyelvoktató program szerint szervező-
dő osztályban, akik az 1830-tól Gyo-
mán letelepedett német ajkú lakosok 
leszármazottai, hanem bárki jelentkez-
het ide, aki érdeklődik e program iránt. 
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A Kner Imre Gimnázium hírei
Disputások a 

Csaba Rádióban
A Kner Imre Gimnázium vitaköre 

akkor kezdett határozott formát ölteni, 
amikor én a kilencedik osztályt kezd-
tem. Az akkori végzősök megnyerték 
az országos versenyt, majd a követke-
ző évben is a mi iskolánk csapata érde-
melte ki az előkelő első helyet. Azóta 
a disputa hagyomány lett a gimnázi-
umban. Újabb és újabb diákok találtak 
benne örömet, izgalmat és nem utolsó 
sorban kihívást. Országos körökben is 
elismert felkészítő tanáraink keze alatt 
egyre termelődtek és termelődnek az 
újabb és újabb tehetségek. Tavaly óta 
már angol nyelven is elkezdődött a vi-
tázás, amiben kiemelkedő eredménye-
ket ért el eddig Kun Zsigmond 12/A 
osztályos tanulónk. Vele és csapattár-
sával, Szonda Benjámin 13/A osztá-
lyos tanulóval és felkészítő tanárukkal, 
Valuska Lajossal készített interjút a 
Csaba Rádió 2013. november 20-án. 
Ebből az alkalomból kérdeztem osz-
tálytársamat, Zsigát az interjúról. 
 - Miért keresett fel titeket a Csaba Rá-
dió?
- Hallottak a disputakörünkről, az el-
ért sikerekről, így felkeresték Valuska 
Lajos tanár urat, aki két diákot vihetett 
magával.
- Milyen érzés volt a rádióban szere-
pelni?

- Kissé izgultam, mert a műsor, élő volt 
és próbáltam gördülékenyen fogalmaz-
ni. A riporter, Fábián Csaba elég fel-
készült volt; és nem célzott kérdéseket 
tett föl, így az válaszolhatott, aki akart. 
- Ki beszélt közületek többet? 
- A tanár úr általában „lecsapott” a 
kérdésekre, de kérdeztek az írorszá-
gi utazásomról is, akkor főként én be-
széltem.
- Mennyire volt érdeklődő a riporter? 
- Látszott, hogy utánanézett milyen is 
egy vita és jó kérdéseket is tett föl. Bár 
ez a munkája, érdeklődőnek tűnt. El-
képedt, hogy ilyen fi atalon ennyire ko-
moly témákról is tudunk beszélni. A 
sztereotípiát, hogy a középiskolások 
nem nagyon gondolkoznak, sikerült el-
oszlatnunk. 
- Odafelé tartva találgattátok, hogy 
milyen kérdéseket tesznek majd fel? Át-
beszéltétek, hogy miről beszéljetek, ho-
gyan válaszoljatok?
- Nem. Az egész beszélgetés teljesen 

spontán volt. Jó volt így. Ha tudtam vol-
na előre a kérdéseket, biztosan átgon-
doltam volna, hogy milyen frappáns 
választ tudnék majd adni a kérdésekre, 
de aztán arra is gondoltam volna, hogy 
ott meg tuti belesülök a válaszadásba.
- Hogyan fogadtak titeket? 
- Amikor odaértünk, megkínáltak 
minket kávéval és leültettek. Várnunk 
kellet még negyven percet, mire adás-
ba kerültünk. Jó kis stúdió volt, még 
sosem voltam ilyen helyen, ezért sokat 
nézelődtem.

Úgy gondolom, igazán büszkék le-
hetünk mind tanárainkra, mind diák-
társainkra, hiszen egyre elismertebbek 
lesznek vitakultúra terén. 

Aki lemaradt az adásról, azok szá-
mára jó hír, hogy a Csaba Rádióban 
készített interjú  hangfelvételét meg-
örökítettük és iskolánk honlapján, 
Facebook oldalán is megjelentetjük. 

Ágoston Boróka , 12/A

Tanulóink angol 
nyelven is vitáznak

2013. november 16-án, szombaton, a 
budapesti Fazekas Mihály Gimnázium 
rendezte meg az angol nyelvű vitaver-
seny második fordulóját. Ezen a verse-
nyen három-, illetve négy fős csapatok 
küzdhettek meg egymással, de csak 3 
személy vitázhatott. 

Erre a versenyre vidékről csak a 
Kner Imre Gimnázium és Kollégium 
tanulói érkeztek, a többiek mind bu-
dapestiek voltak. A rendezvény egy 
egész napot vett igénybe, ezért kis csa-
patunk reggel 6-kor indult és este 7 kö-
rül ért haza. 

Iskolánkat Fekécs Gergely (11/A), 
Kun Zsigmond (12/A) és Szentpéte-
ri Balázs (13/A) képviselte Hüse Juli-
anna tanárnő kíséretében. A vitázás 

során kettő tételmondatot kellett meg-
vitatni a csapatoknak. Az egyik mon-
dat így hangzott: „A médiának mutatni 
kellene a háborúk minden borzalmát”, 
a másik pedig így: „Az alacsony adók 
fontosabbak, mint a széleskörű állami 
szolgáltatások”. Tanulóink az első vitát 
elvesztették, de a másodikban reme-
keltek, így azt fölényesen megnyerték. 
A harmadik forduló december 14-én, 

Budapesten kerül megrendezésre. 
Ezúttal is gratulálunk nekik, va-

lamint sok sikert kívánunk a további 
eredményes vitázásokhoz. Reméljük, 
hogy máskor is ilyen jól fognak telje-
síteni. A felkészítő tanároknak, Hüse 
Juliannának és Valuska Lajosnak kö-
szönjük a munkájukat, valamint gratu-
lálunk nekik is az eredményekhez.

Uhrin Ágnes, 11/A
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A Kner gimi novemberi sporteseményei
Úszás
2013. november 9-én Őszi rövidpá-
lyás úszóversenyt rendeztek Szarva-
son. A Gyomaendrődi Delfi n Sport- és 
Úszóegyesület tagjaként iskolánk két 
tanulója, Gönczfalvi Balázs (11.A) és 
Kovács Róbert (9.B) vett részt.
A versenyen a következő eredmények 
születtek. 
50 méteres fi ú pillangóúszásban 
Gönczfalvi Balázs (0:31,10) V. helye-
zést ért el. 
100 méteres fi ú mellúszásban 
Gönczfalvi Balázs (1:13,56) időered-
ménnyel a dobogó II. helyére úszta be 
magát, míg  Kovács Róbert (1:49,47  
másodperccel) VIII. helyezést ért el.

200 méteres fi ú vegyesúszásban is na-
gyon szép eredményt ért el Balázs, 
2:28,67 másodperccel I. helyezett lett.
4x50 méter absz. mix vegyesváltóban 
Gönczfalvi Balázs és csapattársai a 
gyomai szurkolók szívét is megdobog-
tatta, hiszen igen erős hajrával, 2:18,1 
másodperccel a dobogó III. helyét fog-
lalták el. Elért helyezésük azért is em-
lítésre méltó, mert a csapat lánytagjai 
úgy úszták le a futamot, hogy előtte 
nem maradt idejük pihenésre, hiszen 
több egymás utáni futamban is szere-
peltek. Mivel ez a futam volt számukra 
a legutolsó már kellően fáradtak vol-
tak, ennek ellenére mindent megtettek 
a jó helyezés elérése érdekében. Vi-
szont a fi úk, köztük Balázs is kicsit pi-

hentebben és nagy akaraterővel, szép 
úszással erősítették a csapatot.
(A 4x50 méter absz. mix vegyes váltó 
tagjai voltak még Balázson kívül: Ko-
vács József, Ignácz Kata, Vaszkó Ág-
nes, ők más iskolák tanulói.)
Eredményükhöz szívből gratulálunk!

Kézilabda
2013. november 13-án, kedden a Var-
ga Lajos Sportcsarnokban megrende-
zésre került a VI. korcsoportos leány 
kézilabda diákolimpia megyei elődön-
tője. Az eseményen 3 csapat vett részt: 
az orosházi Tisza Kálmán Közoktatási 

Intézmény, a mezőberényi Petőfi  Sán-
dor Evangélikus Gimnázium és Kollé-
gium, valamint a hazai Gyomaendrődi 
Kner Imre Gimnázium csapata. Az 
első mérkőzést a két vendégcsa-
pat játszotta, melyen az orosháziak di-
adalmaskodtak. A második meccset a 
hazai és a mezőberényi lányok játszot-

ták, melyen a Kneresek örülhettek a 
sikernek! A harmadik, és egyben utol-
só meccsen a gyomaiak mérték ösz-
sze tudásukat az orosháziakkal, ahol 
a vendégcsapat felülmúlta a mieinket. 
Szoros mérkőzés volt, csupán 2 gól-
lal tudott nyerni az orosházi csapat, és 
ezzel továbbjutottak a megyei döntő-
be, ahol két kiemelt csapattal játszanak 
a továbbjutásért. A Kneresek szépen 
harcoltak, kiérdemelték a 2. helyezést. 
Az egyéni teljesítmények is jók voltak, 
a legtöbb gólt Baráth Kitti és Gyuricza 
Beáta lőtte, de a kapuban álló Balázs 
Izabella védései is nagyon fontosak 
voltak mérkőzéseinken. 
Csapattagok: Bacsa Ildikó, Balázs 
Izabella, Baráth Kitti, Csordás Aliz, 
Frolyó Karolina, Gera Ilona, Gyuric-
za Beáta, Piltz Kitti, Szabó Laura, Vá-
ri Edina, Véha Dóra, Virág Andrea, 
Vitáris Alexandra
Felkészítő: Lakatos Tibor

Virág Andrea, 11/A
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Passz ide!
A Rózsahegyi Iskola az Emberi Erő-
forrás Minisztérium által kiírt, A 
Nemzeti tehetség Program NTP-SV-
MPA-12-075 jelű „A tehetségazono-
sító diák-sportversenyek támogatása 
című pályázat keretén belül, „Sereg-
fogyasztó” (tűzharc) labdajáték csa-
patversenyt szervezett 2013. november 
5-én a gyomaendrődi Varga Lajos Vá-
rosi Sportcsarnokban. 
A „Passz ide!” című projekt sportver-
senyén a dévaványai Ványai Ambrus 
Általános Iskola, a Gyomaendrődi Kis 
Bálint Általános Iskola, a Rózsahegyi 

Kálmán Általános Iskola és a Rózsahe-
gyi iskola csárdaszállási telephelyének 
labdajátékban tehetséges tanulói vettek 
részt. Iskolánként két korcsoportban 
(2-3. és 4-5. osztályos) versenyeztek a 
gyerekek. A verseny végeztével han-
gulatos és látványos kézilabda bemuta-
tó részesei lehettünk, majd a gyerekek 
aktívan részt is vehettek a játékos fel-
adatokban, amit a Gyomaendrődi 
NKSE játékosai szerveztek és vezettek 
le Lakatos Tibor edző vezetésével.
A rendezvényen közel 100 tanuló vett 
részt, és töltött el egy kellemes hangu-
latú napot, amely a mozgásról, a moz-
gás öröméről szólt.
A pályázatot írták és megvalósí-
tották Gyetvai Jánosné és Takács-
né Rojik Gizella, a Rózsahegyi Iskola 
pedagógusai.

Tátika
Az idei Tátikán újra megtelt a torna-
terem nézőkkel. Nem csoda, hiszen 
olyan sztárvendégek látogattak el hoz-
zánk, mint az AC/DC, Scooter, Pink, 
a Pa-dö-dö, Robbie Williams, Khaled, 
David Getta, Michael Jackson, Selena 
Gomez, Zalatnay Sarolta és persze 
még sokan mások is. A már több mint 
20 éves hagyományos programunkon 
ezúttal 17 produkciót nézhetett végig a 
lelkes közönség. 
Kellemes kikapcsolódás volt gyerek-
nek, felnőttnek egyaránt.

Hírek a Rózsahegyi iskolából

Nyertes pályázatok
Sikeres pályázatok segítségével öt 

tehetségprogramot valósíthattunk meg 
az elmúlt hetekben. A Nemzeti Tehet-
ség Program keretében meghirdetett 
iskolai pályázatokon nyert 5,6 M Ft tá-
mogatás fő célja a tehetségek felisme-
résének, gondozásának támogatása, 
illetve újabb tehetségsegítő programok 
megvalósítása volt. 

,,A tehetséges fi atalok művészeti te-
vékenységeinek támogatása” című pá-
lyázatának keretében képzőművészeti 
tehetséggondozó programban vettek 
részt a gyerekek, akik szívesen vállal-
koztak különleges megoldásokra, új 
technikákra. Élvezték a tapasztalat-
szerzés, az alkotói munka örömét. A 
foglalkozásokon lehetőségük nyílt szá-
mos alapanyag és technika megismeré-
sére és kipróbálására, újra felhasznált 
anyagból alkotás létrehozására. Az 
őszi tárlaton megnézhették Gyoma-
endrőd képzőművészetekben

„A roma fi atalok tehetségfejlesz-
tésének, a fejlesztést végző szakem-
berek képzésének, valamint a roma 
fi atalok tehetségsegítővé válásának 
támogatása” program célja a lehető-
ségekhez mérten, megismerkedni a 
magyarországi romák kultúrájával, 
hagyományával, nyelvével, szokása-
ival. Legfontosabb célja azonban az 
volt, hogy a roma tanulók merjék fel-
vállalni önmagukat, közösségük ha-
gyományait. A csoportnak lehetősége 
volt egy háromnapos pécsi kirándulás-
ra is, melynek során a város nevezetes-
ségeivel ismerkedtek, voltak a Zsolnay, 
a Vasarely, a Csontváry és a Bányásza-
ti Múzeumban is. Szállásuk a Gandhi 
Gimnázium kollégiumában volt.

„A tehetségazonosító diák-sport-

versenyek támogatása” programban a 
tesztfeladatok teljesítésének eredmé-
nye alapján azonosított és beválogatott 
tehetségek részére „Seregfogyasz-
tó” (tűzharc) néven ismert, a gyerekek 
körében a testnevelés órák közked-
velt játékából versenyt rendeztek a 
gyomaendrődi Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ iskolái között. A 
játék mozgáskultúrája hasonlít a ké-
zilabdáéhoz, így célunk továbbá a 
sportág iránti érdeklődés felkeltése is, 
valamint minél több lehetőséget bizto-
sítani a gyerekeknek a rendszeres spor-
tolás iránti igény kialakítására, ennek 
napirendjükbe beépülésére.

„Idegen nyelvi táborok támogatása” 
című pályázat lehetőséget adott, hogy 
a 6. osztályos tanulóink kis csoport-
ja egy öt napos idegen nyelvi és kép-
zőművészeti táborban vegyen részt. 
Az Utazz velünk! tábor célja az volt, 
hogy a gyermekek minél jobban meg-
ismerjék és megértsék a brit és roma 
kultúra hagyományainak jellegzetes-
ségeit, szokásait. Filmet néztek Lon-
donról, megformázták agyagból a 
Stonehenge-et és egy hagyományos 
roma putrit, készítettek. A tábor része 
volt egy budapesti kirándulás is, mely 
során megtekintették a brit Nagykö-
vetség épületét, ellátogattak a Szépmű-
vészeti Múzeumba, a délutánt pedig a 
Fővárosi Állat- és Növénykertben töl-
tötték. 

A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Ala-
pítvány szervezésében iskolánk elsősei 
tehetséggondozó programban, táboro-
záson, kiránduláson és családi napon 
vehettek részt. A Nemzeti Tehetség-
programhoz benyújtott „A tehetség-
gondozás folyamatosságát biztosító 
programok támogatása” című pályá-
zat kapcsán az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 2,477 M Ft támogatást 

nyújtott e program megvalósítására.
A pályázatok írásában és megva-

lósításában részt vett: Szentpéteriné 
Uhrin Ildikó, Dinya Zoltánné, Tóth 
Magdolna, Szentpéteri Boldizsár, Ta-
kácsné Rojik Gizella, Gyetvai Jánosné, 
Kónyáné Jakab Ida, Takács Mátyás, 
Hanyecz Ildikó, Kolohné Mikó Mag-
dolna, Paróczai Zoltán.
Az iskolai életről sok információt és 
képet találnak az iskola honlapján: 
www.rozsahegyiiskola.hu
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Ez történt a Bethlenben novemberben…
E hónap 22 – én iskolánkban pálya-
választási nyílt napot szerveztünk, 
amelyre együtt készült tanár és diák. 
Az érdeklődő 8. osztályosokat és szü-
leiket délelőtt 9 – től 12 – ig fogadtuk. 
Természetesen a korábban érkezőknek 
sem kellett tétlenül várakozniuk: a láto-
gatókat Hornok Tamásné és Varjú Er-
nőné tanárnők fogadták két diákkal, itt 
történt a regisztráció is. 
A programsorozat a 9 órai megnyitóval 
vette kezdetét, iskolánk tornatermében.
A diákokat és szülőket Várfi  András, 
Gyomaendrőd Polgármestere köszön-
tötte. Beszédében arra buzdította diá-
kokat, hogy tanuljanak szakmákat és 
gyarapítsák térségünk munkaerő po-
tenciálját.
Davidovics László igazgató úr, Munká-
csiné Fekete Mariann szakmai igazga-
tóhelyettes, valamint Kruchióné Hunya 
Adrienn tanárnő a megjelenteket tájé-
koztatták az iskola szakmai kínálatá-
ról. 
Ezután következtek a kedvcsinálók. 
Ugyanezen a helyszínen „virágzott „a 
mezőgazdaság: a  leendő gépészek-
nek Kalmár László és Máté Lajos tanár 
urak makettek, a halászoknak Kalmár-
né Tallár Mária tanárnő és Varjúné 
Kovács Edit igazgatóhelyettes munka-
eszközök bemutatásával szemléltette a 
szakmát, Molnár István tanár úr pedig 
két diákkal környezetvédelmi mérése-
ket végzett. 
Két tanteremben 9, 30 – tól  bemutató-
órákat tekinthettek meg  a vendégek :  
Hajdu Andrea tanárnő angol nyelvórát, 
Máté Lajos tanár úr mezőgazdasági 
szakmai órát tartott. Egy tanteremben 
pedig Davidovics Angéla tanárnő a 
külföldi Leonardo da Vinci szakmai 
gyakorlatok ismertetésével, Tölcsér 
Zoltán tanár úr a diákélet szépségeivel 
ismertette meg az érdeklődőket. 
A konyhán is lázas munka folyt: itt az 
élelmiszeripari szakmák mutatkoztak 
be. Tótka Margit tanárnő vezetésével 
üzemelt a látványpékség, Gecsei Ta-
másné szakoktató az édesipari termék-
gyártás keretében csodás bonbonokat 
készített két diákkal. A gazdaasszo-
nyok is kitettek magukért Rudner Anett 
és Pintérné Timár Éva tanárnővel. A 
népies hangulatú ruhákba öltözött lá-
nyok asztalterítést mutattak be. A hús-
ipari termékgyártó szakmához Timár 
Attila tanár úr és két lelkes tanuló kol-
bászgyúrással ejtette ámulatba az ér-
deklődőket. A tanár úr ízelítőt adott a 
zöldségfaragás művészetéből is.

A GYOMASZOLG KFT. 
szolgáltatási ajánlata 

lakossági ügyfelek részére is:

• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,

  kémények építése, javítása,

• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje

• Térburkolatok, járdák, parkolók építése

• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése

• Kerítésépítés, bontás

• Betonszállítás (földnedves, mixer)

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u.2.

Telefon: 66/386-269

A panziós lányok Miklovitz Lajos-
né, Kerekiné Nándori Anita és Tóthné 
Gráfi k Mária tanárnők vezetésével íz-
letes palacsintát kínáltak a látogatók-
nak. 
Az igazgatói iroda előterében az isko-
lavezetés tagjai látták el információval 
és tanáccsal a hozzájuk fordulókat. 
A tanszállót Kulik Györgyné tanárnő, 
a diákotthon vezetője mutatta be.
Az udvaron is zajlott az élet: volt trak-
torbemutató Hornok László tanár úrral, 
állatsimogató Vári Zoltán tangazdaság 
– vezetővel, valamint kedvcsináló a lo-

vászathoz egy vérbeli pacival Murányi 
Norbert segítségével. 
A  dévaványai látogatókat Bere József 
tanár úr, a helybelieket Szilágyi János-
né, Giricz Edit és Kruchióné Hunya 
Adrienn tanárnők  kísérték végig a be-
mutatók helyszínein.
Szeretettel várunk minden jelentkezőt 
szeptemberben !

Iskola vidék jövőjéért – ez a 
Bethlenesek jelmondata!
Csatlakozz a sikeres és eredményes 
diáktársadalomhoz!
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GYÜSZ-TE - visszatekintés az elmúlt egy évre
A GYÜSZ-TE az elmúlt egy évben 

azon munkálkodott, hogy felszínre 
hozza a Hármas-Körös, valamint a la-
kosokban lévő és a lakosok által terem-
tett értékeket, hogy megmutatva azokat 
az ide látogatóknak, érzékeltesse a vi-
dék páratlan természeti és kulturális 
sajátosságait, azokat az egyediségeket, 
különlegességeket, amelyek sehol más-
hol a világon nem lelhetők fel.

Igyekezetünk minden olyan lehe-
tőséget kihasználni, amely megfelelt 
céljaink eléréséhez. Ennek első és leg-
jelentősebb eredményeként a tavasszal 
sikeresen elnyert pályázat keretében 
megkezdődhettek a jövőt biztosító ala-
pok lerakása. A sok „papírmunkás” 
feladatok mellett nyáron már érzékel-
hetőbbé váltak az egyesület aktív tevé-
kenységei.

Megfelelve a mai netközpontú vi-
lág követelményeinek és elvárásai-
nak, létrehoztuk saját weboldalunkat 
(www.gyomaendre.hu), mely olyan 
marketing célok megvalósításában tá-
mogatja szervezetünket, mint Gyo-
maendrőd és térsége ismeretségének 
növelése, turistaforgalom és turisztikai 
bevételek növelése vagy a brandépítés. 
Keresőmarketing tevékenységeink so-
rán a keresőoptimalizálásra, a linképí-
tésre törekedtünk (200.000 Ft), hogy a 
látogatókat a mi weboldalunk segítsé-
gével csaljuk Gyomaendrődre. Kam-
pányokat dolgoztunk ki (pl. Utazz és 
mártózz) annak érdekében, hogy növel-
jük a vendégéjszaka számot. Fontosnak 
tartottuk, hogy a közösségi médiában 
is jelen legyünk (pl. a Gyoma Endre 
Facebook oldalát már több mint 750 
ember „lájkolta”). E-dm kampányunk-
kal (444.500 Ft) több potenciális ven-
déget vettünk célba, hogy weboldalunk 
látogatottságát és ismeretségét tovább 
növelhessük.

„Megszületett” Gyoma Endre fi gu-
rája, akinek segítségével hathatósabb és 
interaktívabb kommunikációt tudunk 
folytatni. Gyoma Endrével kapcsolat-
ban egyébként több, rövid animációs 
fi lmet is készítettünk és jelentettünk 
meg a honlapunkon. Két imázsfi lm is 
kidolgozásra került (650.000 Ft), illet-
ve online hirdetések segítségével igye-
keztük helyzetbe hozni honlapunkat 
(AdWords kampány 550.000 Ft).

A honlapra feltöltött tartalmak és in-
formációk ugyanakkor megjelennek az 
okostelefonokra ingyenesen letölthető 
alkalmazásban, valamint a kültéri, 0-
24 órában információt nyújtó touch in-
fó készüléken is (Kossuth utca 9.).

Gyomaendrődön és térségében adott 

a sok természeti érték, mint a Körös 
és holtágai, a ligetünk fái, melyeknek 
megőrzése a mi környezettudatos fel-
adatunk is. Egy erre szakosodott cég 
segítségével a GYÜSZ-TE az ország 
első „zöld” TDM szervezetévé vált, 
mely egyediségünket kihangsúlyozván 
„zöld” marketing akciókba kezdtünk 
(635.000 Ft).

A jövőben szeretnénk még inkább 
kihangsúlyozni a „zöldségünket”, és 
ebben szívesen várjuk az Önök aktív 
részvételét és ötletét. Honlapunkat is 
folyamatosan fejlesztjük annak érde-
kében, hogy minél szélesebb kínálattal 
álljunk az Önök és vendégeink rendel-
kezésére.

Habár elsősorban az internetes meg-
jelenésekre fektetjük a hangsúlyt, több 
papíralapú kiadványt is készítettünk, 
hogy az idelátogatók valami kézzel 
foghatót is magukkal tudjanak vin-
ni. Ezek közé sorolhatjuk a tematikus 
kiadványainkat (3000 db), a térkép le-
porellókat (3000 db) vagy a térség hi-
ánypótló turisztikai termékeként 
megvalósításra került standard progra-
mok ajánlóit (400 db).

Az összefogás eredményeként és 
Egyesületünk bevételi forrásainak bő-
vítése érdekében elindítottuk a „Gyo-
maendrőd Kincsei” programunkat. A 
megvásárolható kincsek tárházát gaz-
dagítja a Gyomaendrőd város kabalafi -
gurájával, Gyoma Endrével fémjelzett 
pólók, törölközők, továbbá lekvár, 
méz, mézeskalács, poháralátét, mese- 
és kifestőkönyv, irattartó dossziék és 
ládikák, kulcstartók, stb.

Bizonyára Önök is találkoztak a vá-
rosunk nevezetességei előtt elhelyezett 
pihenőszigetekkel – padokkal és tájé-

koztató táblákkal – melyeket mi ké-
szítettünk el a pihenni és tájékozódni 
vágyó vendégek, valamint a helyi lako-
sok számára.

Az idén olyan rendezvények szerve-
zését vállaltuk, mint a XV. Nemzetközi 
Sajt-és Túrófesztivál, a XV. Gyoma-
endrődi Nemzetközi Halfőző Verseny 
vagy a most novemberben immáron 
ötödik alkalommal megrendezett Gyo-
maendrődi Disznótoros és Böllérpálin-
ka Verseny.

Több turisztikai jellegű konferen-
cián és rendezvényen is részt vettünk 
annak érdekében, hogy fi atal szer-
vezetként tanulhassunk a „tapasz-
taltabbaktól”. Mi magunk is számos 
munkacsoporti megbeszélést tartot-
tunk az év folyamán, melynek során 
egy-egy probléma alapos körbejárásá-
val igyekeztünk arra elfogadható meg-
oldást találni. A turisztikai szakmai 
kapcsolatokat mozgósítva pedig több 
alkalommal megjelenünk a turiszti-
kai hírekben (pl. Turizmus Online, Él-
mény itthon, Hazahúzó című tv műsor, 
stb.)

A tél számunkra kiváló alka-
lom arra, hogy egy kicsit mi is befelé 
fordulhassunk, és olyan munkákat vé-
gezzünk, amelynek gyümölcse a kö-
vetkező év tavaszán már beérik.

A GYÜSZ-TE szeretné köszönetét 
kifejezni mindazok felé, akik bármi-
lyen úton-módon támogatták tevékeny-
ségünket. Higgyék el! Az Önök és a 
vendégeink mosolya jelenti a legtöbbet 
számunkra.

Békés és meghitt karácsonyi ün-
nepeket, valamint sikerekben gazdag 
boldog újévet kívánunk mindenkinek!

GYÜSZ-TE
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15 éves a Körös Kajak SE
Az év végéhez közeledve, számot vet-
ve a lassan véget érő év eredményei-
vel, megtartotta évadzáró vacsoráját a 
Körös Kajak SE. A rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével Várfi  András pol-
gármester úr, valamint a Magyar Kajak 
Kenu Szövetség részéről dr. Ábrahám 
Attila főtitkár, Hüttner Csaba utánpót-
lás szövetségi vezetőedző, valamint a 
Békés Megyei Sportszövetségek Szö-
vetsége részéről Marik Lászlóné. Az 
egyesület számos támogatója is, és az 
alapító Scherk család is tiszteletét tet-
te a 15 éves egyesület évadzáró vacso-
ráján.
Várfi  András polgármester úr után 
Marik Lászlóné mondott köszöntőt. 
Ezt követően átnyújtotta a Békés Me-
gyei Sportszövetségek Szövetségé-
nek elismerő oklevelét és kitüntetését 
Gellai Imre egyesületi elnök részé-
re, a sportágért tett áldozatos társadal-
mi tevékenységéért. A szövetség Tótka 
Sándort is elismerő díjban részesítet-
te, a felnőtt világbajnokságon nyújtott 
teljesítményéért. Ezután Gellai Imre, 
az elmúlt évek jelentősebb eseménye-
it összefoglalva ismertette a 15 éves 
múltra visszatekintő egyesület törté-
netét, fejlődését.  Beszámolója után a 
sportolókat, az idei évi eredményeinek 
elismeréseképpen a szokásokhoz híven 
megajándékozták. A támogatók segít-
ségét megköszönve apró fi gyelmesség-
gel kedveskedtek az egyesület részéről. 
A fi nom vacsora és a jó zene gondos-
kodott arról, hogy a megjelent közel 
160 ember jó hangulatban és jó társa-
ságban ünnepelje az egyesület fenn-
állásának 15. évfordulóját. A hajnalig 
tartó mulatság mind a sportolók, mind 
a vendégek részére feledhetetlenné tet-
te ezt a napot. 

Edzőink bemutatkozása

Tóth Tibor
„Senki sem fordulhat vissza, hogy min-
dent újra kezdjen, barátom, de bárki 
nekiállhat innen egy teljesen új befeje-
zést elkezdeni.” Dan Zadra
A kajak sporttal 1988-ban ismerkedtem 
meg, Szarvason. Bátor György vezeté-
se mellett a szarvasi Kajak-Kenu Klub-
ban kajakoztam 1995-ig. 1992-ben 
Magyar Bajnokságot nyertem, de több-
ször is dobogós helyen végeztem az ezt 
követő években. 1994-ben háromszo-
ros Világkupa győztes lettem, ekkor át-
igazoltam az Újpesti Torna Egyletbe. 
Kajakoztam győri és csepeli egyesület-
ben is, ekkor Maraton Bajnokságban 2. 
helyen végeztem.   Pályafutásom alatt 
több neves edzővel dolgoztam együtt, 
és sok nagyszerű olimpiai és világ-
bajnok sportolóval készültem, mint 
pl. Vereckei Ákos, Kökény Roland és 
Kammerer Zoltán. 
Megtapasztalhattam azt a nagysze-
rű légkört, ami ezekben a műhelyek-
ben uralkodik és mivel a térségben 
nőttem fel, teljes mértékben átérzem 
a gyomaendrődi egyesület helyzetét, 
saját élményből ismerem a vidéki kis 
egyesület előnyét és korlátait. Ezekre a 
tapasztalataimra alapozva tervezem és 
végzem az edzői munkámat. Verseny-
zői élményeim segítenek azonosulni az 
egyesületben kajakozó fi atalok ambí-
cióival és kihívásaival. Elsődleges cé-
lom, hogy olyan pozitív pszichés bázist 
teremtsek a versenyzőkben, amire min-
den körülmények között - tértől, időtől 
függetlenül – alapozni tudják a felké-
szülést. Természetesen nagy hangsúlyt 
fektetek a fi zikális és technikai félkész-
ültségre is, számos új edzés- és moz-

gásformát építek be az edzésekbe, mert 
a rendszerszemléletben hiszek.
A Körös Kajak SE azt a családias, tá-
mogató közeget nyújtja az itt sportoló 
fi ataloknak, ami hitem szerint a legide-
álisabb az eredményes versenyzéshez.  
Az én feladatom pedig csupán csak az, 
hogy hozzásegítsem a fi atalokat álma-
ik eléréséhez.     
Csőke Zsolt
 A kajak sporttal 8 évesen kerültem 
kapcsolatba, 11 évet aktívan verse-
nyeztem a Körös Kajak Sportegyesület 
versenyzőjeként.  A középiskolás éve-
im során döntöttem úgy, hogy felnőtt-
ként a sporttal szeretnék foglalkozni. 
Testnevelő tanárnőmtől rengeteg se-
gítséget kaptam abban, hogy 2011-ben 
felvételt nyertem a Semmelwies Egye-
tem Testnevelés és Sporttudományi 
Karára. BSC-s éveim végéhez közele-
dek, utolsó éves hallgató vagyok, de 
tanulmányaim folytatását tervezem an-
nak érdekében, hogy tudásomat még 
magasabb szintre tudjam emelni.
Aktív sportolói pályafutásom pozi-
tívnak értékelem, ugyan kiemelkedő 
nemzetközi eredménnyel nem rendel-
kezem, de rengeteg olyan helyezést 
szereztem, amely személyes sikerél-
ménnyel töltött el. Tapasztalataim sze-
rint a sportolás rengeteg előnnyel jár, 
olyan előnyökkel, amelyeket máshol 
nem igazán lehet megszerezni. A sport 
összeköti az embereket, a legszorosabb 
barátságok nagyon sokszor a sportnak 
köszönhetőek. A sport megtanít együtt 
dolgozni, fejleszti a kitartást, amely 
elengedhetetlen a célok eléréshez. A 
rendszeres sport eredménye a testi és 
lelki egészség. Úgy gondolom, hogy a 
kajak ezt mind magába foglalja ezért az 
egyik legszebb sportnak tartom a vilá-
gon.
„A sport megtanít becsületesen győz-
ni vagy emelt fővel veszíteni. A sport 
tehát mindenre megtanít.”  Ernest He-
mingway

Körös Kajak SE
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Aranyérem atlétáinktól Október végén, Kisteleken került meg-
rendezésre a Sport XXI. Dél- alföldi 
Régió Mezei futóverseny, ahol atlétá-
ink ismét kitettek magukért!
Az „U 11”- es korosztályban Bé-
kés megye 8 fős válogatottjába 4 
gyomaendrődi is be lett válogatva, 
akik meghálálták a bizalmat, hiszen 
aranyéremhez segítették hozzá a csa-
patot!
A 8x 800 m- es távon váltóverseny 
formájában került lebonyolításra a 
verseny, ahol versenyzőink kiegyen-
súlyozottan szerepeltek, hiszen ezen 
a távon szokatlan módon mindössze 
2 másodperc volt a különbség az egy-
máshoz viszonyított eredményükhöz 
képest!
A csapat tagjai voltak: Szendrei Bog-
lárka, Kónya Frigyes, Karsai Gábor és 
Szlancsik Bence.
Az atléták felkészítője: Vaszkán Gábor 
testnevelő tanár, atlétika szakedző
A következő versenyre a Terematléti-
ka Bajnokságra december 5- én Kecs-
keméten kerül sor.

Vaszkán Gábor testnevelő tanár,
atlétika szakedző

A többszörös judo bajnok: Sóczó Rebeka
2013. november 16-án az UTE csarno-
kában lépet szőnyegre a Magyar Kupa 
győztes és Országos Diákolimpiai baj-
nok Sóczó Rebeka élete első Magyar 
Bajnokságán. A 40 kg-ban idén szinte 
mindent megnyerő sortolóra nehéz fel-
adat várt, hiszen sűrű mezőnyben meg 
kellett küzdeni jó ellenfelekkel és az 
esélyesség terhével. Végül minden te-
kintetben megfelelt a Gyomaendrődi 
Judo Klub versenyzője a várakozások-
nak és felkapaszkodott a bajnoki dobo-
gó csúcsára.
Jól kezdődött a verseny, hiszen viszony-
lag jó sorsolást kapott a gyomaendrődi 
versenyző. Az első komoly feladat 
a domaszéki ellenfél legyőzése volt 
a legjobb négy közé jutásért, ami az 
éremcsatát garantálta. Rebeka két szép 
akcióval lépett túl ellenfelén. A döntő-
be jutásért a Samurai J.C. versenyzője 
próbálta útját állni a tehetséges fi a-
tal judókának, kevés sikerrel. A döntő 
mérkőzésen az a szegedi Sipos Dori-
na várt Rebekára, akit ugyan idén már 
többször legyőzött, de utolsó mérkő-
zésükön a gyomaendrődi versenyző 
hagyta el vesztesként a szőnyeget. Iga-
zi presztízscsata volt ez a döntő, amit 
mutat az is, hogy fordulatos mérkőzést 
vívott a két sportoló. A döntőt a sze-
gedi versenyző kezdte jobban, aminek 

eredményeként Rebeka egy intésnyi 
hátrányba került. A mérkőzés végére 
azonban ez a helyzet megfordult. Re-
beka irányítani kezdte a mérkőzést, így 
két másodperccel a vége előtt megin-
tették ellenfelét is, amivel döntetlenre 
mentette a mérkőzést. Az aranypon-
tért zajló küzdelemben ellenfele hibá-
ját kihasználva yuko értékű akciót ért 
el, aminek eredményeként megszerez-
te a Magyar Bajnoki aranyérmet.
Varga István edző: Nagyon szép ered-
ményeket ért el idén Rebeka. Szeren-
csére sikerült mindezt megfejelni a 
bajnoki címmel. A feladat nem volt 
egyszerű, hiszen az egyik legnépesebb 
és legsűrűbb súlycsoportban kellett 
helytállni. 5-6 olyan versenyző van eb-

ben a súlycsoportban, aki képes lehet 
megnyerni egy ilyen rangos versenyt, 
így külön öröm, hogy versenyzőm ezt 
a három legfontosabb versenyen is meg 
tudta csinálni. A döntő előtt legalább 
annyira izgultam, mint Rebeka, hiszen 
kiváló ellenfele legutóbb Kecskeméten 
legyőzte őt. Fordulatos mérkőzésen vé-
gül Rebeka bebizonyította, hogy a fel-
készülést tökéletesen csináltuk végig. 
Sóczó Rebeka nyomdokaiba lépett Si-
roki Ibolyának és Hidasi Tamásnak. A 
korábbi években csak ők tudták azt a 
bravúrt végrehajtani, ami most Rebe-
kának sikerült, vagyis hogy egy éven 
belül nyerjen Magyar Kupát, Orszá-
gos Diákolimpiát és Országos Bajnok-
ságot.          Gyomaendrődi Judo Klub
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A Budapesti székhelyű KSI (Közpon-
ti Sport és Ifjúsági Sportegyesület) se-
gítségével és támogatásával új kajak 
– kenu egyesület alakult Gyomaendrő-
dön. A KSI kihelyezett kajak tagozata 
szeptemberben kezdte meg a működé-
sét, melynek eredményeként még több 
gyomaendrődi gyermek juthat magas 
szintű sportolási lehetőséghez. 
2013. szeptember 02 - án menesztet-
ték Kovácsné Kozma Diánát és Kovács 
Gábort. A két edző irányításával soha 
nem látott eredményesség és sikerek 
jellemezték Gyomaendrőd kajak – ke-
nu sportját. Az általuk itt töltött kilenc 
év alatt felvirágzott a gyomaendrődi 
kajak élet, országos bajnokok, magyar 
válogatott versenyzők sokasága ke-
rült ki Gáborék keze alól. Az Ifjúsági 
Olimpiai Bajnoki cím mellett, világ és 
Európa bajnoki győzelmek és érmek, 
Universiade érem, és az Olimpiai re-
ménységek versenyén pedig érmek so-
kasága volt a termés.
Gáboréknak még is menniük kellett! A 
szülők egy része felháborodottan vet-
te tudomásul a döntést, de semmit sem 
tehettek, nem engedték, hogy bármit is 
tegyenek. Így született a döntés, hogy 
új kajak klub alakul. A gyerekek és a 
szüleik ragaszkodtak Diához és Gábor-
hoz.
Megindult a szervezés. Az új klub a 
Körös Hotel (Holler) mögötti holtág 
partján fog működni. A telephely épü-
letének felújítása már elkezdődött, az új 
hajótároló épület és a vízre-szálló stég 
márciusra lesz kész. Tavaszra egy min-
den igényt kielégítő vízi komplexum 
kerül kialakításra, a város szívében. Ez 
a vízi bázis a kis gyalog hídról könnyű-

szerrel megközelíthető, de a főútról is 
láthatóvá válik. A tervek szerint nem-
csak a versenysportot szolgálná ki a lé-
tesítmény, hanem a szabadidő hasznos 
eltöltése is megvalósulhatna, hiszen 
vizibicikli és túrakenu is kölcsönözhe-
tő lesz majd.
A Magyar Kajak –Kenu Szövetség 
minden segítséget megadott az új klub 
indításához. Támogatásukról biztosí-
tották az alakulandó klubbot. Kéré-
sükre egy kör e-mailt küldtek szét az 
országban, hogy hajókat, lapátokat, 
eszközöket kaphassunk a segítőkész 
egyesületektől. Erre az e-mailre jelent-
kezett a KSI. Oláh Tamás szakosztály 
vezető felajánlotta segítségét, kihelye-
zett tagozatként részt vállalnak a mű-
ködtetésben és eszközöket is adnak. 
Tavasszal új hajókat, lapátokat, mo-
torcsónakot, esetleg kisbuszt és egyéb 
eszközöket és felszereléseket adnának 
Gáboréknak. Már meg is kezdték a ha-
jók és lapátok gyártását. A tréningru-
hák és pólók egy része pedig már meg 
is érkezett, a gyerekek már magukra is 
ölthették a KSI „egyenruháját”.
Oláh Tamást és Kovács Gábort régi ba-
rátság köti össze, és mivel Tamás elis-
meri és nagyra tartja Gáborék eddigi 
szakmai munkáját, segítő kezet akart 
nyújtani az új Gyomaendrődi Klub ala-
pításához. A KSI elvárása csak annyi, 
hogy minél több gyerek ismerje meg és 
szeresse is meg a „vízenjárást”, a kaja-
kozást.
A KSI Magyarország legnagyobb 
utánpótlás nevelő egyesülete, a régi ne-
ve ezért is volt: Központi Sportisko-
la. Rengeteg későbbi világ és Európa 
bajnok nőtt ki a KSI kajak-szakosz-

tályából. A londoni olimpia legered-
ményesebb kajakosa a két aranyérmet 
nyerő Kozák Danuta és a szintén olim-
piai bajnok Szabó Gabriella is itt nevel-
kedett. Szeretnék, ha Gyomaendrődön 
az eddigieknél is több gyermek is-
merkedne meg a kajakozással, mi-
nél több egészséges, edzett és sikeres 
gyomaendrődi fi atal nőne fel!
Az edzők irányításával a toborzáso-
kat már megkezdődtek. Kezdetben 8 – 
10 gyermek látogatta az edzéseket, ez 
a szám jelenleg már 30 fő és folyama-
tosan gyarapodik. Várakozáson felüli 
a siker. A Kis Bálint Általános Iskolá-
ból közel 150 gyermekkel sétáltak ki 
és mutatták meg nekik a kajak szépsé-
geit! Ezúton is szeretnék megköszönni 
Ágostonné Farkas Máriának a Kis Bá-
lint igazgatónőjének és az ott dolgozó 
pedagógusoknak, hogy lehetővé tették 
a bemutatást! Szintén megköszönnék, 
Czikkelyné Fodor Tündének, a Gyo-
ma –Csárdaszállás – Hunya Kistérsé-
gi Óvoda Intézményvezetőjének, aki 
szintén felajánlotta a segítségét, amit 
szívesen veszünk! 
Jelenleg Gáboréknál sportol Gecsei 
Gergő és Szántó Milán. Gergő 2013 
-ban összesen három Országos Bajnoki 
címet valamint egy diákolimpiai baj-
noki címet szerzett. Milán egy Orszá-
gos Bajnoki arany és egy bronzérmet 
nyert. Jelenleg mindketten a Magyar 
Kölyök Válogatott tagjai. Október vé-
gén egy hétig az edzőjükkel, Kovács 
Gáborral a dunavarsányi edzőtábor-
ban voltak, a válogatott keret edzőtá-
borában.
Minden sportolni vágyó fi atalt szíve-
sen lát a KSI kihelyezett tagozata!

Az ország legnagyobb és legsikeresebb utánpótlás 
nevelő egyesülete Gyomaendrődön


