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Városi megemlékezés és ünnepség

Méltóságteljes, szép ünnepség kere-
tén belül emlékezett meg Gyomaendrőd 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harcról. Nemzeti ünnepünk október 
23-án, a Szabadság téren, az Ország-
zászlónál került megrendezésre. Az 
ünnepi beszédet Körmendi Gyula, a 
Kovács Imre Társaság elnökségi tagja 
mondta. A Bethlen Gábor Szakképző 
Iskola és Kollégium műsora után koszo-
rúzással zárult a városi megemlékezés.
Ezt követően a Járási Hivatal dísz-
termében került sor az ünnepi kép-

viselő-testületi ülésre, ahol helyi 
kitüntetésként díszpolgári címet és két 
Gyomaendrődért emlékplakettet adott 
át Várfi  András polgármester. Gyo-
maendrőd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Kovács Imre író, 
politikus részére Gyomaendrőd Dísz-
polgára posztumusz díjat adományo-
zott, amelyet Kovács András, a Kovács 
Imre Társaság elnöke vett át. dr. Palya 
József háziorvos és a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórusa Gyoma-
endrődért emlékplakettet vehetett át.
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A legfrissebb hír: 2013. november 11-
én délelőtt a Városházán egy megbe-
szélésre került sor, amelynek témája a 
Kner Imre Gimnázium fenntartóváltá-
sa volt. Ezen részt vett Dr. Kiss-Rigó 
László a Szeged - Csanádi egyházme-
gye megyéspüspöke, Marton József a 
Békés megyei Kormányhivatal oktatá-
si főosztályvezetője, Dr. Malatyinszki 
Anita főosztályvezető helyettes, 
Fekécs László a KLIK Gyomaendrő-
di Tankerületének igazgatója, dr. Ko-
vács Béla nyugalmazott igazgató, Tóth 
Ferenc megbízott igazgató, Dr. Csorba 
Csaba jegyző és Várfi  András polgár-
mester. A fenntartóváltás, amelyben 
érintett a működtető önkormányzat 
és Gyomaendrődi Tankerület, azzal 
az aláírással vált véglegessé, amely az 
EMMI és  püspökség között jött lét-

re. A püspök úr elmondta, hogy ezzel 
vált hivatalossá a Kner Imre Gimná-
zium egyházi fenntartásba kerülése. 
Az elkövetkezendő időszakban szo-
ros együttműködésre lesz szükség ah-
hoz, a gimnázium a 2014/15-ös tanévet 
2014. szeptember 1-én már, mint ka-
tolikus gimnázium kezdhesse meg. A 
forma még kidolgozás alatt áll, hogy 
milyen módon lesz egy intézmény a 
Szent Gellért Katolikus Általános Is-
kola és a gimnázium.
November első napjaiban halotta-
inkról emlékeztünk meg. Többen 
megelégedéssel szóltak a temetők álla-
potáról, hogy rend és tisztaság fogadta 
a megemlékező, temetőlátogatókat. Az 
endrődi központi temetőben gondot je-
lent a nagy létszámú látogatók parko-
lási lehetőségének hiánya. Nehézkes a 

közlekedés is a keskeny úton. A közel-
jövőben meg kell oldani a biztonságos 
közlekedést és a parkolási gondokat.
A közmunka programot sokan és sok-
szor kritizálják. Szét kell tekinteni, 
látni kell, hogy milyen pozitív hoza-
déka is van ezeknek a foglalkoztatá-
soknak, milyen értékeket teremtenek. 
A Szarvasvégi temető gátfelőli olda-
la lassan parkszerű képet mutat, a köz-
munkaprogram tette lehetővé, hogy 
ilyen rendezett képet mutasson. A Vas-
úti aluljáró építési területe mellett is je-
lentős terület kitakarítása történt meg. 
A téli programban a munka mellett ok-
tatás is lesz. Többen kifogásolják, de 
vannak olyanok is szép számmal, akik 
vágynak az új ismeretek megszerzés-
nek lehetőségére. Azok, akik korábban 
részt vehettek képzéseken, már sikere-
sen vizsgáztak, örültek, hogy új isme-
retekkel gyarapodtak. 
A hónap második hétvégéje nagyon 
mozgalmas volt. A Varga Lajos Sport-
csarnokban a helyi galambász egyesü-
let tartotta szokásos galambkiállítását, 
melynek része volt a III. Strasszer Eu-
rópa Kiállítás is. A kiállítók között 
a magyarok mellett német, osztrák, 
szerb és román nemzetiségűekkel is le-
hetett találkozni. 
Új helyen, a Katona József Művelődési 
Központban rendezte a GYÜSZTE az 
V. Disznótoros és Böllérpálinka ver-
senyt. A rendezvény jó hangulatban 
zajlott, napközben helyi előadók, dél-
után pedig a gyomai születésű Fásy 
Ádám és mulatója szórakoztatta a kö-
zönséget.

Kerékpáros gyakorló pálya a Népligetben
2013. november 7-én, délelőtt 10 óra-
kor az endrődi Népligetben kerékpá-
ros gyakorlópálya átadó ünnepségére 
került sor. A kialakított gyakorlópálya 
2013. október 24-én készült el, melyet 

Gyomaendrőd Város Ön-
kormányzata a gyermekek 
KRESZ tudásának bőví-
tése és a fi atal generációk 
közlekedésbiztonságának 
növelése érdekében alakít-
tatott ki. A létesítmény 20 
x 40 m alapterületű, ahol 
a gyermekek játék közben 
tanulhatják meg a közle-
kedés alapszabályait.
A rendezvényt Várfi  
András polgármester nyitotta meg, 
majd a Szarvasi Rendőrkapitányság-
tól Petrovszki Éva tartott egy rövid 
előadást a biztonságos kerékpározás-
ról, az iskola néhány tanulójának segít-
ségével. Ezt követően a Várfi  András 
polgármester és Petrovszki Éva bemu-
tatón részt vevő diákokat kisebb aján-
dékkal lepte meg.

Kerékpáros barát településként Gyo-
maendrőd Város Önkormányzata fon-
tosnak tartja, hogy a fi atal generáció 
is megtanulja a kerékpárral való köz-
lekedés alapvető szabályait. Ennek 
érdekében alakítottuk ki az endrődi 
Népligetben a kerékpáros gyakorló 
pályát, melynek használata mindenki 
számára ingyenes.

Polgármesteri beszámoló
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Magyar – lengyel kapcsolatok erősödése
A lengyelországi Bialski járás kül-

döttségét fogadta a közelmúltban 
Békéscsabán Erdős Norbert ország-
gyűlési képviselő, a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kormány-
megbízott. A lengyel delegáció veze-
tője Tadeusz Lazowski járási vezető 
volt.

A Vidékfejlesztési Minisztéri-
um fenntartásában lévő Bethlen 
Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola és Kollégium 
idestova tíz éve folytat szakképzési 
együttműködést a lengyel partner két 
iskolájával. Az intézmény a Leonardo 
da Vinci uniós pályázatai révén diák 
és szakoktatói csereprogramokat mű-
ködtet, valamint már meglévő képzési 
programokat újít meg. 

  A Bialski járás meghívásának ele-
get téve idén már járt Lengyelország-
ban egy delegáció, melynek vezetője 
Erdős Norbert országgyűlési képvise-
lő, kormánymegbízott volt. Az akko-
ri magyar küldöttség tagjai között volt 
Várfi  András, Gyomaendrőd polgár-
mestere és Davidovics László, a Leo-
nardo program koordinátora is. 

  A már régóta formálódó szakmai 
kapcsolatok erősítésének legutóbbi ál-

lomásaként ezúttal a lengyel partner 
delegációja tett látogatást Magyaror-
szágon. A küldöttség tagjait elsőként 
a Magyar Országgyűlés alelnöke, Ja-
kab István fogadta, majd egyeztetése-
ket folytattak dr. Parragh Lászlóval, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnökével a szakképzés átalakításá-
ról és a piacképes gyakorlati képzések 
bevezetéséről. Ezt követően a küldött-
séget Békéscsabán Erdős Norbert kor-
mánymegbízott fogadta, aki a magyar 
közigazgatás átalakításáról és a járá-

sok működéséről számolt be a munka-
csoportnak. A hivatalos egyeztetéseket 
követően a vendégek a kormánymegbí-
zott meghívására megtekintették a bé-
késcsabai evangélikus nagytemplomot, 
ill. ellátogattak a Csabai Kolbászfeszti-
válra, ahol találkoztak dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési  miniszterrel. 

  A szakmai kapcsolatépítés jegyé-
ben a lengyel partnerek a Békés megyei 
tartózkodásuk alatt arról is egyezteté-
seket folytattak, hogy kiállítóként ők 
is jelen lesznek a jövőre megrendezés-
re kerülő Nemzetközi Sajt és Túrófesz-
tiválon.

Békés Megyei Kormányhivatal

2013. október 7-én este születésnapi 
könyvbemutatót rendeztek Budapesten 
a Petőfi  Irodalmi Múzeum dísztermé-
ben. A házigazda, E. Csorba Csilla fő-
igazgató kedves szavakkal üdvözölte 
a megjelenteket. Az ünnepelttel Két 
szimpla a Kedvesben című új könyvé-
ről Barna Imre, az Európa Könyvkiadó 
főmunkatársa beszélgetett. 

Az est folyamán meglepetésvendé-

gek köszöntötték Gergely Ágnest: La-
tor László laudációja után Fenákel Judit 
és Ferencz Győző méltatta a költő-
nőt. Az Európa Könyvkiadó, a Digitá-
lis Irodalmi Akadémia és a Széchényi 
Irodalmi és Művészeti Akadémia ren-
dezvényén a hallgatóság soraiban ott 
ültek a Magyar Írószövetség képvise-
lői, az egykori pálya-és munkatársak, 
rokonok, barátok, ismerősök. Gergely 

Ágnes nagyon meghatódott, amikor ta-
lálkozott a szülőföldjéről érkezett ked-
ves ismerősökkel, akik a Határ Győző 
Városi Könyvtár szervezésében az iro-
dalombarát tisztelők küldöttségeként 
érkeztek köszöntésére. Városunk dísz-
polgárát Várfi  András polgármester is 
köszöntötte, Gergely Ágnes az ünnep-
ség végén dedikálta legújabb, önélet-
rajzi ihletésű könyvét.             HGYVK

Gergely Ágnes születésnapi köszöntése
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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.

Az októberi testületi ülésen a képvi-
selő testület egyöntetűen támogatta egy 
történelmi gyümölcsöskert és haszon-
kert létrehozását a Városháza mögötti 
mezőgazdasági területen.

Városunkban régi hagyománya van 
a gyümölcsészetnek. Itt tevékenyke-
dett Smíri Elek vincellér és Tóth János 
Endrőd főkertésze is.

Településünk szülötte Dr. Tóth Elek 
nemzetközi hírű szilvanemesítő, a fent 
említett Tóth János fi a. Családi gyü-
mölcsösük a Kondorosi út mellett az 
Almási Tüzép helyén volt. A világhírű 
nemesítő az endrődi elemi és polgári is-
kolái után beiratkozott a Bajai Magyar 
Királyi Kertészképző Iskolába, mely-
nek később tanára is volt. Németorszá-
gi tanulmányútjáról 1940-ben tért haza, 
majd a Kertészeti Akadémián Mohácsy 
Mátyás professzor tanársegédje lett. 
1973-tól Tóth Elek a Ceglédi Gyü-
mölcskutató Intézet munkatársa volt 
és közel 20 éven át nagy aktivitással 
folytatta kutatásait. Dr. Tóth Elek ne-
véhez fűződő államilag minősített szil-
vafajták: Besztercei Bt 1, Besztercei Bt 
2, Stanley, Ruth Gerstetter, Montfort, 
Tureu gras, Bluefre, President, Utility. 

A szilvanemesítő születésének szá-
zadik évfordulója alkalmából az End-
rődi Népházban emlékkonferenciát 
rendeztünk és a helyi kertbarát kör 
felvette a nemesítő nevét. A Ceglédi 
Gyümölcskutató Intézet emléktáblát 
helyezett el a Népház falán. A konfe-
rencián felmerült egy gyomaendrődi 
mintakert létrehozásának gondolata is, 
melyet a kutatóintézet munkatársai ja-
vasoltak és támogattak. A gyümölcs 
mintakert olyan fajtákat gyűjt össze, 
mely egykor a település és környéké-
nek történelmi fajtái voltak. 

A testület döntésével a gyümölcsös-
kert megvalósítása az idén elkezdődhet. 
A szakmai segítséget a kutatóintézet 
nyújtja, a kert tervezését és a szakmai 
felügyeletet Dr. Surányi Dezső MTA 
doktora, fajtanemesítő-botanikus pro-
fesszor vállalta. 

A kert gondozását a Szociális Szö-
vetkezet végzi majd, ezzel is bővül a 
szövetkezet termelési profi lja. A törté-
nelmi mintakert méltó emléket állít Dr. 
Tóth Elek szilvanemesítőnek, és pers-
pektívát adhat városunk kertészet iránt 
érdeklődő lakóinak. A génbank jellegű 
mintakert nemcsak gazdasági hasznosí-

tást kaphat, ha-
nem turisztikai 
látványosság is 
lehet. A megfe-
lelő tájékoztató 
táblákkal, pi-
henő padokkal, 
tanösvény ki-
alakításával se-
gítheti az iskolai 
oktatást és a 
gyümölcsészet 
iránt érdek-
lődőket is. A 
h a s z o n k e r t 

gyümölcsfáinak gondozása során a 
közmunkaprogramban résztvevők 
megtanulhatják a kertészkedés alapja-
it. A gyümölcsöskert mellett szüksé-
ges létrehozni majd a helyi kézműves 
hagyományokra épülő feldolgozó üze-
met, mely nemcsak a gyümölcsös 
termését, hanem a gyomaendrődi ter-
melők gyümölcseit is feldolgozhatja. 
A szilvalekvár, az aszalványok, a gyü-
mölcslevek és befőttek Gyomaendrőd 
sajátos termékei lehetnek. 

A szilva mindenféle változatban 
a vastagbél rák eddig egyetlen ellen-
szere - nyilatkozott a közelmúltban 
egy konferencián Surányi professzor. 
Szükséges lenne a szilva fogyasztásá-
nak propagálása, egészségmegőrző ha-
tásának bővebb megismertetése. Ezt 
szolgálhatja a tudományos alapokra 
helyezett gyümölcsöskert program is. 
Reméljük  városunk lakói közül többen 
kapnak kedvet saját kert létrehozására 
és gazdasági hasznának kihasználásá-
ra. 

Tündérkert a Városháza mögött 

Ügyfélszolgálati iroda működik a 
Polgármesteri Hivatal földszintjén, 

ahol a GDF-Suez lakossági 
ügyfelei helyben intézhetik ügyes-

bajos dolgaikat, számlákkal 
kapcsolatos ügyeiket.

Ügyfélfogadás:
Hétfő délután 14-18 
Szerda délelőtt 8-12
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20 éves a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény Városi Képtár
A jelenlegi képtár épületét 1988-ban 

vásárolta meg a Városi Jogú Nagyköz-
ségi Tanács. 1991-ben Gyomaendrőd 
város első önkormányzati Képviselő-tes-
tülete alapítványt hozott létre „Gyoma-
endrőd Város Közgyűjteményeiért”. Az 
alapító okirat szerint az alapítvány cél-
ja: „…a Kossuth út 11. szám alatti in-
gatlan felújítása, kiállítóhellyé alakítása, 
a Corini Margit-gyűjtemény, valamint a 
Vidovszky–emlékszoba tárgyainak el-
helyezése, folyamatos kiállítása, más 
helytörténeti dokumentumok gyűjtése, 
kiállítása.”

A képviselő-testület a képtár létreho-
zásában nem volt egységes, de a többség 
akarata győzött és a jó döntésüket iga-
zolja, hogy a város „gyöngyszeme” lett 
a kiállítóhely. Emlékezzünk meg Var-
ga Gyuláné Katikáról, aki a Polgármes-
teri Hivatal közművelődési előadójaként, 
fáradhatatlanul szervezte az átalakítá-
si munkákat, hogy 1993. december 4-én 
ünnepélyes keretek között a képtár meg-
nyíljon. Köszönet Szerető Bélának – az 
egykori önkormányzati képviselőnek – 
közel két millió Ft értékű munkát végzett 
az épület átalakításában. 

A mintegy 100 éves épület állag-
megőrzése nem kis feladatot jelent a 
működtető alapítványnak. Tetőjavítás 
2002-ben, látogatói WC, iroda kialakí-
tása 2007-ben önkormányzati segítség-
gel történt, 2012-ben uniós pályázati 
pénzből fűtéskorszerűsítés és akadály-
mentesítés valósult meg. Természetesen 
szponzori támogatások is segítették fenn-
maradásunkat.
A gyűjteményről: Corini Margit festő-
művész végrendeletében megmaradt 
képeit városunkra hagyta, hogy méltó 
helyen, állandó kiállításon láthassa a kö-
zönség.

A Vidovszky gyűjtemény a kép-
tár megnyitása előtt a Vidovszky-
emlékszobában volt látható.
A Vidovszky-emlékszoba létrehozásá-
nak a gondolatát a Vidovszky Béla Em-
lékbizottság vetette fel. Elnöke, Láng 
Miklós javaslatát Gyomaendrőd Városi 
Jogú Nagyközségi Tanácsa és az End-
rőd és Vidéke Takarékszövetkezet akko-
ri vezetői felkarolták, az 1986. október 
20-án, a Takarékszövetkezet egyik he-
lyiségében (Kossuth út 30.) megnyílt az 
emlékszoba, amelyben a festő íróasztala, 
olvasólámpája és Pátzay Pálnak a festőt 
ábrázoló mellszobra mellett 12 festmény, 
az állandó kiállítás adományokból és vá-
sárlásból származó törzsanyaga kapott 
helyet. Az emlékszobát, a kiállítás ka-
talógusát és az emléktáblát Honti Antal 

grafi kus tervezte, akinek jelentős köz-
reműködése volt az emlékszoba létre-
hozásában. Jelenleg 25 db kép van a 
gyűjteményben és az országban egyedül 
a képtárunkban van állandó kiállítása.

1996-ban a gyomai születésű Illéssy 
Péter grafi kusművész több mint 400 db 
alkotásával gyarapodott a gyűjtemény. 
Az adományozó, Illéssy Zoltán a művész 
fi a volt.
A kiállító kortárs művészek is egy-egy 
alkotással gazdagították a gyűjteményt. 

2009-ben Dr. Ujváry Zoltán profesz-
szor Holló László tanulmányokkal és 
festményekkel gyarapította a gyűjte-
ményt.

Jelenleg a műtárgyak száma megha-
ladja a 600 db-ot.
A szakmai munkában sokat köszönhe-

tünk Banner Zoltán művészettörténész-
nek. A kezdetektől napjainkig önzetlenül 
segíti szakmai munkánkat. Bula Teréz a 
növekvő gyűjtemény leltározását végez-
te nagy szorgalommal.

20 év és több mint 80 időszaki kiál-
lítás. Neves kiállítóink voltak: Keserű 
Ilona, Veszeli Lajos, Kunkovács Lász-
ló, Sigrid Oltmann Schönek testvérvá-
rosunkból, Lóránt János Demeter, hogy 
csak a legfontosabbakat említsem. Köz-
alapítványunk céljainak eleget téve be-
mutattuk a városunkhoz kötődő és Békés 
megyében alkotó képzőművészek alko-
tásait. 2012-től kiállítás sorozatunkban a 
Békéstáji Művészeti Társaság képzőmű-
vészeit mutatjuk be.

A gazdag program ellenére, sajnos a 
látogatottság csökkenő tendenciát mutat. 
A városunkba látogatók a vendégkönyv 
szerint elragadtatással szólnak a látottak-
ról, de egy 20-30 főnyi gyomaendrődi 
törzsközönségen kívül, sokan talán nem 
is tudnak a képtár létezéséről, és talán 
egyszer sem nézték meg a méltán ne-
vezetes gyűjteményt és időszaki kiállí-
tásainkat. A helyi oktatási intézmények 
tanulói pedagógus kíséretében térítés-
mentesen látogathatják a képtárat, de az 
utóbbi másfél évben nem élnek a lehe-
tőséggel, pedig iskolás korban kellene 
megszerettetni a képzőművészetet a ta-
nulókkal, hogy felnőtt korukban is igé-
nyük legyen a múzeumlátogatásra.

A 20 éves jubileumi kiállítás meg-
nyitója december 1-én 15 órai kez-
dettel lesz. A kiállítást Banner Zoltán 
művészettörténész nyitja meg. Az év-
fordulót Corini Margit összes ké-
peinek bemutatásával ünnepeljük. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Kóris Györgyné
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Változások a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálatnál 2013-tól

Gyomaendrődön 1995-től biztosított a 
családsegítés, melyhez 1998-ban csat-
lakozott a gyermekjóléti szolgáltatás. 
Először városi szintű volt az ellátás, 
majd Hunyán és Csárdaszálláson is mi 
biztosítottuk a szolgáltatást.
Az intézmény akkor a fentieken kívül 
ellátta a nevelési tanácsadás és a logo-
pédia feladatait is.
2013. január 1-től a nevelési-oktatási 
intézményekre vonatkozóan nagy vál-
tozások történtek, többek között meg-
változott a fenntartó is, így a nevelési 
tanácsadás és a logopédia nem marad-
hatott önkormányzati fenntartásban. 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya 
Képviselő-testülete 2012 decembe-
ri ülésén úgy döntött, hogy a családse-
gítést és a gyermekjóléti szolgáltatást 
beintegrálja a Térségi Szociális Gon-
dozási Központ feladatai közé, így 
2013-ban már így kezdtük meg mun-
kánkat.
Az év eleje azzal telt, hogy az alapira-
tokat és az egyéb dokumentációkat az 
új helyzethez igazítsuk. Ez a feladat 
azonban főként a vezetést érintette, a 
kliensek ellátása szempontjából válto-
zás nem történt.
A szolgáltatás biztosítása továbbra is a 
Gyomaendrőd Fő út 2. szám alatt tör-
ténik, a családgondozók folyamatosan 
végzik munkájukat.
Az általános ügyfélfogadásunk nem 
változott: hétfőtől csütörtökig 8-12 
óráig, illetve 12.30-16 óráig, pénteken 
12.30-16 óráig várjuk ügyfeleinket.
A rendszeres szociális segélyezettek 
számára az ügyfélfogadás rendje: hét-
fő: 13-16 óráig, kedd és csütörtök: 8-
12 óráig.
Adósságkezelési szolgáltatáshoz az új 
támogatás megállapítása január 1-től 
már megszűnt, de a még folyó ügyek 
érintettjei számára hétfőn 8-12 óráig és 
csütörtökön 14-16 óráig van ügyinté-
zés.
A pszichológiai szolgáltatás is fo-
lyamatos, előzetesen időpontot kell 
egyeztetni, mely lehetséges személye-
sen vagy a 66/282-560-as számon az 
általános ügyfélfogadási időben. 
Az eddigiekhez hasonlóan a jövőben 
is készséggel állunk ügyfeleink rendel-
kezésére, keressék bizalommal problé-
máikkal a szolgálat munkatársait!

Térségi Gondozási Központ Családse-
gítő és gyermekjóléti szolgálat
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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

Kedves Szülők, Pedagógusok!
2013. szeptember 1-jétől pedagógiai szakszolgálatunk új néven működik. 

Intézményünk továbbra is pszichológiai, pedagógiai és logopédiai 
szolgáltatást nyújt. Ingyenesen vehetik igénybe: szülők és pedagógusok.

Pszichológus, pedagógus, gyógypedagógus és logopédus 
tevékenykedik szakszolgálatunknál:

• a gyermekek lelki gondozása,
• tanulási nehézségének csökkentése,
• beszédhibájának javítása érdekében.

Mikor fordulhatnak 
intézményünkhöz?

Intézményünk igénybevétele 
akkor javasolt, ha:

• a közösségbe való beilleszkedés gondot okoz,
• a társakkal kapcsolatos viszony problémás,
• a gyermek beszédhibával küzd,
• a gyermek fokozottan érzékeny, nyugtalan, agresszív,
• a gyermek túlmozgásos, fi gyelme szétszórt, tanulási kedve lankad,
• a gyermek tanulási nehézséggel küzd,
• a gyermeke iskolakezdésével kapcsolatban bizonytalan a szülő.

A jelentkezés személyesen vagy telefonon történik. 
Intézményünk minden munkatársa bizalmasan kezeli az információkat, 

amelyekhez a munkája során hozzájut.

Érdeklődhetnek az alábbi címen és telefonszámon, munkanapokon 8-16 óráig:
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Gyomaendrődi Tagintézménye (Gyomaendrőd)
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2-4/1.

Telefon: 06/21/200-1226 E-mail: humansegito@gyomaendrod.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)!

Tisztelt eb tulajdonosok!
 

 2013. január 1-jétől hatályos a kedv-
telésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló kormányren-
delet módosítása, amely előírja, hogy 
a négy hónaposnál idősebb ebek csak 

elektronikus transzponderrel 
(chippel) megjelölve tarthatók.

2013. november 1-től a Gyomaend-
rődi Közös Önkormányzati Hivatal 
munkatársai átfogó ellenőrzést végez-
nek, mely az állatok chippel történő 
megjelölésének vizsgálatára irányul.

A négy hónaposnál idősebb, chippel 
nem jelölt ebről a jegyző és a szolgál-

tató állatorvos jelentést tesz a járási 
állat-egészségügyi hivatal felé.

Kérjük a Tisztelt állattartókat, hogy 
amennyiben a jogszabályban megha-
tározott megjelölési kötelezettségeiket 
máig elmulasztották, azt mihama-
rabb pótolják. Az erről szóló állator-
vosi igazolást a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgá-

latára szíveskedjenek benyújtani.

Idősek karácsonyi csomagja
A korábbi évekhez hasonlóan, idén is 

a 2013. december 31. napjáig 72 életévüket betöltő, 
valamint az Idősek Otthonaiban lakó gyomaendrődi idősek részére, 

karácsonyi csomagot ad az önkormányzat. A
 csomagok kézbesítését december első hetében kezdik meg, 

a több mint 1700 személy részére.

Ügyfélszolgálati iroda működik a Polgármesteri Hivatal földszintjén, ahol 
az EON lakossági ügyfelei helyben intézhetik ügyes-bajos dolgaikat, 

számlákkal kapcsolatos ügyeiket.
Ügyfélfogadás: Kedd délelőtt 8 – 12

Csütörtök délután 14 – 18
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Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda eseményei

Intézményünk 2013. június 24-én pályázatot nyújtott be Az óvodai tehetségse-
gítő programok, erdei óvodai programok támogatására (A pályázat kódja: NTP-
OTM-MPA-12). 
 A tehetséggondozó program címe:
 „Kincskereső” – sokszínű óvoda tehetség-segítő program
 A tehetséggondozó program rövid leírása:
Folytatni kívántuk a megkezdett tehetséggondozó programot a Gyomaendrőd 
- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda tehetséggondozási feltételrendszeré-
nek fejlesztésére, a gyermekek eltérő szociális helyzetéből fakadó esélykülönb-
ségek mérséklésére, a tehetséggondozási szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítására. A projekt keretében kidolgozott komplex tehetséggon-
dozó/tehetségfejlesztő program által a tehetséges gyermekekkel való integrált 
foglalkozás valósul meg a tehetséggondozás módszereivel. Törekszünk arra, 
hogy a kiválóan kreatív, átlag feletti intellektuális és szociális képességekkel 
és az ehhez kapcsolódó nagyfokú motivációval rendelkező tehetségígéreteknek 
olyan tanulási helyzeteket teremtsünk, ami a tág érdeklődési területüket kielé-
gíti, illetve tovább bővíti.
Jelen pályázaton elnyert támogatás összege: 900 000 Ft
Megvalósítás ideje: 2013. október 16-18. 
Erdei óvoda, mely a Bónom - zugban került megrendezésre.
A három nap programja:                
Október 16. szerda – délelőtt: Ismerkedés – Csapatépítés – Játékos 
ismeretszerzés – vizuális, ének-zene, természetismeret, matematika, mese - 
vers, anyanyelv, mozgás képességfejlesztő játékok szabadon
                                        –  délután: Táncház
Október 17. csütörtök  –  délelőtt: Csapatjáték 
                                        –  délután: Játékos vetélkedők
                                     Hajókirándulás a Hármas-Körös folyón (1 óra időtartamban)
Október 18. péntek       –  délelőtt: „Kincskereső” – tehetségek versenye
                                        –  délután: Záró rendezvény, eredményhirdetés

Százszorszép ovisok sikerei

Ismét örömmel számolhatunk be kis ovisaink sikereiről. Nagyon büszkék va-
gyunk eredményeikre, hiszen az elmúlt tanévben minden benyújtott pályáza-
ton nyertek óvodásaink.
A Generáli Biztosító által meghirdetett  Szimba  „ Éljünk egészségesen „ c. or-
szágos rajzpályázatra  még a nyáron készítették el alkotásaikat.
Az eredményhirdetésre és a díjátadóra most ősszel az óvoda Szüreti mulatsá-
gán került sor.  
A díjakat a Generáli Biztosító részéről Tímár Menyhértné adta át a gyerekek-
nek.
Mindegy 1000 rajzból 25 db-ot választottak ki, s büszkén mondhatjuk, hogy a 
Százszorszép Óvodából 5 gyermek rajzát ítélték a legjobbnak. 
Két kisgyermek: Kakati Tamás (Süni csoport) és Medve Dorka (Breki csoport) 
első helyezettek lettek. Nyereményük 50-50.000 Ft-os utalvány.
Szalóki Lolita Vita (Maci csoport), Kakati Lili (Maci csoport), Tímár Fanni 
Lilien (Breki csoport) a legjobbak között szerepeltek. Az ő nyereményük: 25-
25.000 Ft-os utalvány.       

Szintén a nyáron nyújtottuk be az Európai mobilitás hét „Tiszta levegő – Moz-
dulj érte!” c. rajzpályázatát. 
Ez is országos szintű pályázat volt, melynek eredményeként Csikós Ádám (Sü-
ni csoport), Szalóki Lolita Vita (Maci csoport), Kakati Lili (Maci csoport) egy-
egy rollerrel lettek gazdagabbak. 

A fent említett gyermekek már iskolások, de szeretnénk nekik megköszönni, 
hogy eredményeikkel öregbítették a Százszorszép Óvoda hírnevét. 

Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete

Szeptember 30-án tartottuk az első 
hagyományteremtő papírgyűjtési ak-
ciónkat.
Mint egy nagy család, úgy szorgos-
kodtunk és gyűjtöttük a papír és PET 
palackokat, amelyből összesen 5926 
kg papír és 486,5 kg műanyag gyűlt 
össze a nap végére.
Ezúton is köszönjük a kedves Szülők 
és magánszemélyek példaértékű ösz-
szefogását!

Mindannyiunk számára fontos, hogy 
tiszta és szép környezetben éljük min-
dennapjainkat, és a legkisebbek is véd-
jék, óvják a természetet!
Kiemelt támogatóink voltak: 
- Turul Cipő Kft., Hunya István
- Kónya Zöldség 
- Gyümölcs bolt Kónya István 
- Mamutec Hungary Kft.
- Róza Papírdoboz Kft. Róza Vendel

Október 4-én, az Állatok Világnap-
ján a Bethlen Gábor Szakképző Iskola  
nagylaposi farmjára kirándultak a kis 
„Százszorszépek”.  Saját környezetük-
ben fi gyelhettük meg az ott élő háziál-
latokat, akik jóízűen fogyasztották el a 
gyerekek által kínált eleséget. 
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Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium hírei

A november hónap tevékeny időszak 
beiskolázásunk szempontjából: több al-
kalommal találkozunk az általános isko-
lák 7-8. osztályos diákjaival és szüleikkel 
mind a tankerület alapfokú oktatási in-
tézményeiben helyben és Dévaványán 
(elsőként a Kis Bálint Általános Iskolá-
ban november 6-án), mind pedig a szom-
szédos települések iskoláiban, például 
Mezőtúron, Szarvason, Túrkevén, Kö-
rösladányban, vagy Szeghalmon. Nov-
ember 27-én, szerdán tartjuk élményeket 
kínáló nyílt napunkat, melyre valameny-
nyi érdeklődő tanulót és felnőttet szeretet-
tel várunk intézményünkbe. Idén először 
hirdetjük meg a nyitott kapuk heteit: ezzel 
kifejezetten azokra a szülőkre gondolunk, 
akik a nálunk folyó mindennapi oktató-
nevelő munkába szeretnének bepillantani 
november közepén, vagy december ele-
jén. Minden érdeklődőnek van lehetősége 
kérdezni tanártól, diáktól egyaránt az ok-
tatásról, a sportéletről, a kollégiumról, a 
tervekről, vagy épp bármi másról.

Apropó tervek: 2014. szeptemberé-
ben akár 3-4 osztályt is el tudunk indíta-
ni négy évfolyamos gimnáziumi oktatás 
keretében a következő irányokkal: emelt 
nyelvi osztály angol, vagy német nyelv-
vel, emelt informatika, illetve emelt tör-
ténelem osztály, valamint „sima gimis” 
osztály. Az iskola továbbra is nagy hang-
súlyt fektet az idegen nyelvek, valamint 
az informatika oktatására, továbbá ar-
ra, hogy a lehető legtöbb tantárgyból fel-
készítse a sikeres érettségi vizsgára és 
az eredményes továbbtanulásra azokat, 
akik a felsőoktatásba szeretnének beke-
rülni. Mindezek mellett azokat is érett-
ségihez és nyelvvizsgához szeretnénk 
juttatni, akik a középiskola után szakmát 
szándékoznak elsajátítani, hiszen az ide-
gen nyelv megfelelő szintű ismerete és 
az érettségi bizonyítvány megléte nélkül 
sok ma divatos hivatás sem választható. 
A „hab a tortán”, hogy az utolsó két évben 
utazás és turizmus (UT), vagy rendészeti 
tantárgyakat is választhat a nálunk tanu-
ló diák, ha ez megfelel az érdeklődésé-
nek. Az UT-ból tett sikeres vizsga esetén 
az érettségi mellé EuroPass bizonyítványt 
is szerez a tanuló, amely a vendéglátásban 
munkavállalásra is jogosít itthon és kül-
földön egyaránt.

További információkat a Facebook-
on, a gimnázium honlapján (http://www.
knerimregimnazium.hu/felvitajekoztato), 
szórólapunkon, vagy személyes találko-
zás alkalmával szerezhet.        

Tóth Ferenc megbízott igazgató

Beiskolázás Fecskeavató 2013
Mi, végzősök, kíváncsisággal vegyes 

izgatottsággal vártuk október 15-ét, a 
Fecskehét kezdetét. Minél közelebb ke-
rültünk a dátumhoz, annál több emlék 
idéződött fel bennünk a saját avatásunk-
ról. Mi a Fecskeavatást inkább befoga-
dásként, mint beavatásként értelmeztük, 
inkább a barátkozást, az ismerkedést pró-
báltuk elősegíteni a feladatokkal, sem-
mint az elsősök megtörését. Az ötletünk 
az volt, hogy a kilencedikeseknek ismert 
mesék párosaivá kell válniuk egy hétre, 
mégpedig úgy, hogy véletlenszerűen ki-
húzzák a meseszereplőket, majd megke-
resik a párjukat. Ez azért volt jó, mert a 
legtöbb páros különböző osztályokból 
került össze, így azok, akik eddig nem 
ismerték egymást, most közösen tevé-
kenykedtek. Megismerkedhettek egy-
mással, eltűntek az osztályok, és hirtelen 

egy mesepárosokból álló világ tárult a 
szemünk elé. 

Másnap minden kisfecske kihúzta egy 
végzős nevét, aki ezután a mentora lett. 
Ő segítette a további feladatok megoldá-
sában. Ehhez persze meg kellett találni-
uk az illetőt a számukra még ismeretlen 
tizenkettedikesek között. Ez is kiváló al-
kalom volt arra, hogy újabb embereket is-
merjenek meg, újabb 
barátságok alakuljanak. 

Mivel a szabály sze-
rint a párosok csak 
együtt közlekedhettek 
a szünetekben, vicces 
volt látni a folyosón ro-
hangáló doktor Bubót 
és Ursulát, vagy a Pók-
embert és a Zöld Ma-
nót. Felbolydult az 
iskola, mindig történt 
valami. 

Csütörtökön pél-
dául az emelt tesisek 
megmozgatták a kis-
fecskéket egy kis nagy-

szüneti erobikkal. Péntekre a párosoknak 
a mentoruk segítségével plakátot kellett 
készíteni a saját meséjükről, ebből kiál-
lítás született a folyosón. A legnagyobb 
sikert a Batman – Joker páros grafi kái 
aratták. 

A hétfői napra a tökéletesített jelme-
zek bemutatója jutott. Minden páros na-
gyon kitett magáért, szenzációs jelmezek 
születtek, láthattuk az Avatár szereplőit 
és Pocahontast, és bemutatkoztak a Tini 
Nindzsa Teknőcök. A párosok a meséjük 
főcímdalára mutatkoztak be. A felsőbb 
évesek pedig szavaztak a legjobb páro-
sokra: nagy fölénnyel a Bubó – Ursula 
páros nyert. 

A rendezvénysorozat tetőpontja a 22-
ei fordított nap lett. A számukra talán 
izzasztó, de annál szórakoztatóbb sor-
versenyeken bizonyíthatták a csapa-
tok ügyességüket lassúkerékpározásban, 
seprűvel pingponglabda terelgetésben, 
gólyalábazásban, részeg szemüvegben 
közlekedésben és más hasonló szórakoz-
tató játékokban. 

A nap végén a mesevilág szereplőit a 
végzősök hatalmas adag süteménnyel ju-
talmazták, ami persze rekord idő alatt fo-
gyott el. 

Aki tartott a fecskeavató feladataitól, 
annak csalódnia kellett: vidám, szórakoz-
tató hetet zártak a gimnazisták, immár a 
kilencedikeseket is teljes jogú diákká fo-
gadva. Sokan olyanokkal barátkoztak 
össze a játék során, akivel eddig még nem 
is beszéltek. Az biztos, hogy a kilence-
dikes húgom és én is jól éreztük magun-
kat. A hátránya a hét forgatagának az volt, 
hogy a dolgozatok előtt kevésbé jut idő a 
tananyag átolvasására, ha folyton a mese-
hősnek öltözött fura fi gurákon kacagsz.

Ágoston Boróka, 12. A
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A Kner Imre Gimnáziumban évek 
óta komoly munka folyik a vitakultúra 
fejlesztése terén. A Gimnázium Dispu-
taköre olyan országos programokban 
vesz részt, amelyek a versenyvitázáson 
túl a diákok kritikai érzékének, gon-
dolkodásának, elfogadó készségének 
csiszolásán munkálkodnak. Az októ-
ber 24-25-ei rendezvény is ezekhez a 
témákhoz kapcsolódott. 

A Szólj be(le)! – Vitától hangos is-
kolák program gyomaendrődi állo-
másának két napján a 9-10.-es diákok 
az önkéntesség témakörét járták kö-
rül a Demokratikus Ifjúságért Alapít-
vány trénereinek segítségével. A két 
napon 30-30 tanuló jutott közelebb ah-
hoz, hogy az önkéntesség fontosságá-
ról kialakítsa véleményét. A program 
keretében a diákok olyan felnőttekkel 
is konzultálhattak egy hangulatos word 
café keretében, akik kapcsolatban áll-
nak az önkéntességgel, vagy mint ön-
kéntes munkát végző szervezet, vagy 
mint olyan célcsoport, ahol szívesen 
látják az önkéntességet vállalókat. Be-
szélgetett a diákokkal a Magyar Vö-
röskereszt, a Katasztrófavédelem, a 
Templomos Lovagrend és a Roma Pol-
gárjogi Szövetség képviselője. 

A program következő rendezvénye 
a 11-12.-eseknek szól novemberben, 
ahol a téma az ifjúsági munkanélküli-
ség problémája lesz, a meghívott ven-
dégek pedig a munka, a vállalkozások 
világából érkező felnőttek lesznek.

Kner Imre Gimnázium

Szólj be(le)! A zene világnapja - ünnepi hangver-
seny a Járási Hivatal dísztermében

Yehudi Menuhin, a világ-
hírű hegedűművész álmod-
ta meg a zene világnapját, 
melyet az UNESCO kezde-
ményezésére 1975. óta ün-
nepelnek a világon. „Arra 
szeretnék buzdítani min-
den várost, falut és országot, 
hogy rendezzenek sokféle 
zenei eseményt ezen a na-
pon. Örülnék, ha nemcsak 
koncerteken, rádióműsorok-
ban szólalnának meg régi 
és főként mai művek, ha-
nem spontán megnyilvánu-
lásként utcákon és tereken 
is muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-
zenészek és a komolyzene legjelentősebb 
előadói.” – mondta Menuhin.

Városunkban is hagyománnyá vált a 
világnap hangversennyel való köszönté-
se, ami az idén 2013. október 10-én került 
megrendezésre a Gyomaendrődi Zeneba-
rátok Kamarakórusa Alapítvány és a Hall-
ható Hang Alapítvány szervezésében a 
Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermé-
ben. 

A város felnőtt kamara-
kórusának, valamint a Kállai 
Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola tanárainak és vendé-
geinek műsorában felcsen-
dülő művek hol egymást 
kiegészítve, hol egymás-
ba olvadva ölelték fel a ze-
neművészet széles műfaji 
és stiláris skáláját. Menu-
hin gondolataihoz illeszked-
ve a színvonalas műsorban 
hallhattunk barokk és ro-
mantikus darabokat, kortárs 

szerzeményeket, jazz és népdalfeldolgozá-
sokat is. Különleges színfoltot jelentettek 
Brahms szép ívű dallamai a vendégmű-
vészek előadásában, hiszen vonósnégyes 
és zongora kamara kvintett ritkán hallha-
tó Gyomaendrődön. A lélekemelő koncert 
méltón hirdette a zene fontosságát életünk 
felpörgetett, rohanó világában.

Kállai Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
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Asztali-, fali-, 
zsebnaptárak nagy 

választékban.

Kiváló minőségű és 
ízléses gyertyák közül választhat.

Folyamatosan érkeznek játékok az 
ünnepre, minden korosztálynak.

Ajándéktárgyak, óncímkés üvegek, 
kalocsai-mintás kerámiák.

Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat!
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A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola  hírei
Őszi túra

A szeptemberi őszi túra keretében az 
alsós osztályok a Pájer kemping terüle-
tén, gyönyörű környezetben töltötték a 
délelőttöt. A kisdiákok a foglalkozáso-
kon ügyességi játékokban, kötélhúzás-
ban próbálták ki magukat, természetes 
anyagokból játékokat, kötelet készítet-
tek, mézeskalácsot és perecet sütöttek.

Felsős osztályaink a folyó árte-
rén keresztül haladva akadályverseny-
nyel összekötött gyalogtúrán vettek 
részt. Napsütéses őszi reggel indultak 
el a csapatok, hogy megbirkózzanak az 
akadálypálya ügyességi feladataival és 
a kilométerekkel, amíg elérték a Pájer 
kempinget. A pontszámok összesíté-
se után eredményhirdetésre és jutal-
mazásra is sor került, az igazi jutalom 
mégis az volt, hogy jó időben, együtt 
túráztak a szép természetvédelmi terü-
leten a gyerekek.

Hulladékgyűjtés
Októberi diák-önkormányzati prog-

ramunk a vas- és papírgyűjtés volt. Két 
nap alatt, szülői segítséggel közel 100 
tanulónk 6739 kg vasat, 6072 kg pa-
pírt, 101 kg alumíniumot és 7,8 kg re-
zet szállított ki a gyűjtés helyszínére 
mintegy 400.000 Ft értékben.

„Legyen általad több a világ”
Iskolánk 8. osztályos tanulói októ-

ber 10-én részt vettek a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ-
ja által szervezett „Legyen általad több 
a világ” elnevezésű pályaválasztási vá-
sáron a békéscsabai Városi Sportcsar-
nokban. 

Külön öröm volt számunkra, hogy a 
munkaügyi központ által hirdetett al-
kotói pályázaton iskolánk tanulói kö-
zül Wéber Dorina 7.b osztályos tanuló 
„Kutyakozmetikus leszek” című rajza 
különdíjat kapott. 

Bolyai Matematika 
csapatverseny

44 diákkal vett részt iskolánk Szar-
vason a Benka Gyula Általános Is-
kolában megrendezett matematika 
versenyen. Négyfős csapatokban bir-
kóztak a gyerekek a feladatokkal. A 
verseny nevezési díja önköltséges volt, 
az utazást a Rózsahegyi Alapítvány fi -
zette. Tanulóink derekasan helyt álltak 
a verseny során.

Ősz témahét
Október harmadik hetében rendez-

tük meg az őszi projekt hetet. A gyere-
kek hétfőn őszi leveleket és terméseket 
gyűjtöttek, kirándultak a természet-
be. Kedden az egészséges életmód-
ról beszélgettek és a központi konyha 
ételkóstolót tartott. Szerdán terméské-
peket csináltak, kiállítást rendeztek a 
munkáikból, horror-sütit készítettek, 
majd természetfi lmeket néztek. Csü-
törtökön vitamin nap keretében gyü-
mölcsből, zöldségből készült ételekkel, 
italokkal, sütikkel vendégelték meg a 
szülők a gyerekeket, akik végig kós-
tolhatták a gazdag kínálatot. Délután 
vitamin-futáson lehetett leadni a fölös-
leges kalóriát. Ez az egyhetes program 
kiemelt fi gyelmet fordított a természet 
szépségeire és értékeire, valamint segí-
tett meggyőzni a gyerekeket az egész-
séges táplálkozás fontosságáról.

Ez egyben a TÁMOP-3.1.4./08/2. 
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés - Innovatív intézmények-
ben” című pályázatunk fenntartási fel-
adata is.

Október 23.
Iskolagyűlés keretében ünnepi mű-

sorral köszöntötte az október 23-ai 
nemzeti ünnepet az irodalmi szakkör 
és az énekkar. A megemlékezés után 
Farkas Zoltánné intézményvezető ér-
tékelte az elmúlt hetek eseményeit, 
kiemelte a tanulmányi és a sportverse-
nyeken eredményesen szereplő tanuló-
kat.

Az iskolai életről sok információt és 
képet találnak az iskola honlapján: 

www.rozsahegyiiskola.hu
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Gyomaendrőd belvíz- és csapadék-
víz-elvezetési feladatok elvégzésébe, 
az önkormányzat sikeres közmunka-
program pályázatának eredményeként, 
március 1-től 85 fő közfoglalkoztatott 
is bekapcsolódott. Foglalkoztatásuk 
bér- és járulékköltségeit teljes egészé-
ben pályázati pénzből fedezi az önkor-
mányzat.
A belvíz elleni preventív védekezésre, 
elsősorban a meglévő művek üzembiz-
tonságának fokozása érdekében zajla-
nak munkák; mélyebb területen lévő 
nyílt és zárt csatornák, víznyelők, át-
ereszek tisztítása, árkok rendbetétele és 
átereszek kitakarítása, esetleges cseré-
je zajlik.  
Az eddig eltelt időben a rendezésre ke-
rült területek:
− Révlapos / fürdő oldalán/
− Révlapos / Csokonai utca felöl/
− Pósa utca – Bacsó B. – Kőrösi Csoma 
utca környéke
− Bánom kert
− Zrínyi Miklós - Tompa Mihály utca
− Fegyvernek utcától a Hősök út és 
Fő úttól bezárt terület
− Ságvári utcai záportárazó 
− Fűzfás kisgát – Fő út – Táncsics 
Mihály bezárt terület
− Babits Mihály – Bartók Béla – József 
Attila utca 
− Blaha út – Apponyi út problémásabb 
szakaszai.
A program során egyidejűleg na-
gyobb létszámú csoportokban dolgoz-
nak munkásaink. Nagy mennyiségben 
kerül kitermelésre föld, ami a csa-

padékcsatornák mentén időszakosan 
felhalmozódott földrakásokat eredmé-
nyeznek. Mivel szállítmányozási kapa-
citásunk kisebb és erőforrásainkat nem 

is mindig tudjuk e feladatra koncentrál-
ni. Az ősz vége felé – úgy néz ki – utol-
értük magunkat ezen a téren is, lassan 
eltűnnek köztereinkről a kupacok. 
A program november végéig ad munka-
lehetőséget dolgozóinknak, de várha-
tóan – mint minden más programelem 
– meghosszabbításra kerül, így a 85 fő 
foglalkoztatás a téli hónapokra is kitart. 

A 2013-as esztendő fontos évforduló a 
Bethlen Gábor nevét viselő tanintézmé-
nyek számára, hiszen 400 éve válasz-
tották fejedelemmé iskoláink névadóját. 
Ebből az alkalomból a legrégebben ala-
pított iskolában, a nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégiumban emlékeztünk meg 
névadónkról.
Honnan a Bethlen név?
Több ismert nemesi családnak - köztük 
névadónknak Bethlen Gábor erdélyi fe-
jedelem őseinek is - volt itt, Gyomaend-
rődön birtoka.
A történelmi kötődés és a kollégium 
több százados szellemisége indított ben-
nünket arra, hogy 1989 őszén felvegyük 
Bethlen Gábor fejedelem, Erdély arany-
kora megteremtőjének a nevét.

Ezt követően kerestük a lehetőséget a 
kapcsolatfelvételre a híres kollégium-
mal. 1991 tavaszán tantestületünk 3 tag-
ja kiutazott Enyedre, ahol iskolánkat 
elfogadták kisebbik testvérnek. A kap-
csolat olyannyira kiszélesedett, hogy 
már 1992-ben Gyomaendrőd és Nagy-
enyed testvérvárossá vált.
Magyar nyelvterületen 14 intézmény vi-
seli Bethlen Gábor nevét, melyből Ma-
gyarországról a Debreceni Bethlen 
Gábor Közgazdasági Szakközépisko-
la, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor 
Református Gimnázium és Szathmáry 
Kollégium, a nyíregyházi Bethlen Gábor 
Gimnázium, Általános és Szakképző Is-
kola és a gyomaendrődi Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szak-

képző Iskola és Kollégium képviseltette 
magát a megemlékezésen. Romániából 
a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Ál-
talános Iskola, valamint a szervező in-
tézmény, a nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégium volt jelen. 
Iskolánk öt főből álló delegációja a ren-
dezvénysorozat minden programján 
részt vett. Nagyenyeden és Gyulafehér-
váron egyaránt megemlékezések voltak. 
Több kiállítást tekinthettünk meg, majd 
a gyulafehérvári Székesegyház ökume-
nikus istentiszteletén, valamint a Beth-
len emléktábla koszorúzásán vettünk 
részt. Délutáni programként a színpadon 
fellépő korabeli népzenei és táncos fellé-
pők szórakoztattak bennünket. 
A színvonalas programsorozat mindkét 
napja méltó megemlékezés volt a fejede-
lemre.

Bethlen Gábor Szakképző Iskola

Bethlen-napok Nagyenyeden

Bemutatkozik a közmunkaprogram 
Bel- és csapadékvíz elvezetés
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. augusztus hónapban pályázatot nyújtott be az Államreform 
Operatív Program keretében „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” 

című egyfordulós pályázathoz (ÁROP-1.A.5.).

2013. október elején értesült önkormányzatunk, hogy pályázatunkat pozitívan bírálták el. 
Így az „Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál” című 

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0065 számú projektünk 21 748 000 Ft támogatásban részesült, mely 100%-os 
támogatási intenzitású. A projekt lebonyolítását segítő Közreműködő szervezet a MAG - Magyar 

Gazdaságfejlesztési Zrt. 

A pályázat kezdő időpontja 2013. október 14., illetve a várható befejezése 2014. december 31. 

A projekt során áttekintésre kerülnek a hivatal működésének azon elemei, amelyek esetében változások 
szükségesek a megváltozott önkormányzati feladat-ellátás, valamit a feladatok hatékonyabb ellátása miatt. A 
tervezett feladatok megvalósításával célunk egy hatékony és gazdaságosan működő önkormányzati struktúra.

Programajánló
November 26. kedd 10-14 óráig Véradás helyszín: Endrődi Népház

November 30. szombat 15 óra
Pap Zsigmond emlékház megnyitó ünnepsége.

Helyszín: Gyomaendrőd, Rákóczi u. 13.

December 1. vasárnap 18 óra 
Gyermekműsor 

Helyszín: Katona József Művelődési Központ

December 7. szombat 15 óra 
Városi Mikulás ünnepség 

Helyszín: Katona József Művelődési Központ

Advent négy vasárnapján 16 óra 
Gyertyagyújtás 

Helyszín: Szabadság téri szökőkút

Műsorral közreműködnek:
December 1. Kner Imre Gimnázium tanulói

December 8. Kis Bálint Általános Iskola tanulói
December 15. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói

December 22. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói

Programok a 
Varga Lajos 

Sportcsarnokban:
November 16: 18.00-tól 

Gyomaendrődi Női Kézilabda S.E. 
- Nagyszénás S.E.

November 23: 09.00-tól 
Röplabda Torna

November 30: 16.00-tól 
Adventi Labdarúgó Torna

December 07: 08.00-tól 
Szaloncukor Kupa (Labdarúgás)

December 13: 17.00-tól 
Szalagavató (Kner Imre 

Gimnázium és Kollégium)

December 20: 17.00-tól 
Szalagavató (Bethlen Gábor 

Szakképző Iskola)
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Élmény a legsikeresebb gyomaendrődi 
kajakosokkal együtt  evezni!

A Körös Kajak Sportegyesület 2013. 
szeptember 27-én élménybeszámo-
lóval egybekötött népszerűsítő napot 
tartott a nemrég átadott Halász István 
Csónakháznál.

A rendezvény a csónakház felújí-
tásához nyert Leader-pályázatban a 
támogatás feltételeként vállalt köte-
lezettség utolsó rendezvénye volt. Az 
egész napos programon az egyesület 
kajakosaival, edzőivel szállhattak víz-
re az érdeklődők. Aki nem volt elég 
bátor a vízre szálláshoz, a csónakház-
nál ügyességi- és labdajátékokban ve-
télkedhetett a versenyzőkkel. A nap 
folyamán a helyi iskolák (Bethlen Gá-
bor Szakképző Iskola, Szent Gellért 
Általános Iskola) tanulói kipróbálták 
a kenut, kajakot, sárkányhajót. A vízi 
sportok nagy népszerűségnek örvend-
tek a gyerekek között, sokan a vissza-
térés szándékával indultak haza. 

A rendezvény zárásaként élménybe-
számolót tartott Tótka Sándor, aki 19 
éves kora ellenére az idei felnőtt vi-
lágbajnokságon 3. helyezett volt, Ko-
vács László, aki az Universiade-n 
(Egyetemisták és főiskolások Világjá-
téka) szintén 3. helyezést ért el, vala-
mint a Lövei Fanni, Lövei Kitti páros, 
akik a maraton európa bajnokságon 
3. helyezettek lettek. Az érdeklődők 
kérdéseket tettek fel a sportolóknak pá-
lyafutásukkal, versenyeikkel, a sporttal 
kapcsolatok érzéseikkel kapcsolatban.  
Kezükbe vehették a nagy versenyeken 
nyert, a sportolók által nagy becsben 
tartott érmeket. 

Az egyesület elnökségi tagja id. 
Tótka Sándor röviden ismertette a 
résztvevőknek az egyesülettel kapcso-
latos fontosabb tudnivalókat, egyút-
tal köszönetet mondott Scherk László 
alapítónak, hogy lehetőséget teremtett 
korábbi tevékenysége révén a helyiek 
számára a kajak sport Gyomaendrődön 
történő meghonosítására. Ezáltal a ka-
jak sportnak és Gyomaendrődnek egy 
olyan tehetséges sportolót sikerült ki-
nevelnie, mint Tótka Sándor, akit fi atal 
kora ellenére már a világ legjobb kaja-
kosai között tartanak számon. Általa és 
a többi nemzetközi versenyen dobogós 
kajakos által a Körös Kajak Sportegye-
sület, valamint Gyomaendrőd hírét vi-

szik a világban.
Az egyesület a versenysport mellett 

nagy hangsúlyt fektet a szabadidő el-
töltéséhez kapcsolódó vízi sportokra, 
úgy, mint kenu és sárkányhajózás is. 
Rendszeresen szervez kötetlen szóra-
kozást, kikapcsolódást nyújtó evezős 
napot, melyen akár egy család, vagy 
baráti társaság, munkahelyi kollektíva 
is nagyszerűen érezheti magát a gyö-
nyörű természeti környezetben.

Az egyesület továbbra is várja a ka-
jakozás, kenuzás, vagy sárkányhajózás 
iránt érdeklődőket bármely korosztály-
ból. Érdeklődni Csőke Zsoltnál a 06-
30/990-1478 telefonszámon lehet.

Körös-Kajak SE

A Gyomaendrődi Víziszörnyek 2013-as éve

Október 20-án, vasárnap délután 
gyönyörű őszi környezetben tartot-
ta évadzáró evezését a Gyomaendrődi 
Víziszörnyek sárkányhajós csapata. Is-
mét egy emlékezetes nyári évadot zár-
tak le ezen a szép októberi napon. Volt 
mit feleleveníteni a nyári emlékekből, 
amit most a kedves olvasók is megis-
merhetnek. A sárkányhajót idén elő-
ször a Sajt-és túrófesztivál keretében 
megrendezett Vízi show alkalmával 
tették vízre, ahol látványos bemuta-
tó részeseként evezett a csapat. Hajó-
jukat az idei évben már az éppen egy 

éve átadott Halász István csónakház-
ban tartották, ezért most a gyomai 
hídtól indultak minden kedden és csü-
törtökön délután az edzések, ha ösz-
szegyűlt elég ember és az időjárás is 
kedvező volt. A nyár elég későn kö-
szöntött be, esőben, hidegben nem volt 
kedvük a vízre szállni, így június dere-
kán kezdődtek az evezések. A csapatot 
a Körös Kajakos gyermekek szülei, ba-
rátaik, ismerőseik alkotják, akik min-
dig jókedvű, de erőt próbáló edzéseket 
tartottak. Többször ültek be a hajóba 
városunkban vendégeskedő turisták, 
nagyszülőknél nyaraló unokák és ér-
deklődő városlakók is. A csapat idén 
is elindult a néhány versenyen (Gyo-
maendrőd Pájer Strand, Mezőberény, 
Gyomaendrőd Viharsarok Kupa), ahol 
mindig dobogós helyet értek el. Az eve-
zősök nem csak a Hármas-Körös vi-
zét kavarták fel, de megalakulások óta 
másodjára szelték a Tisza-tavi habokat 

is. A csapat egy része kenus fi atalok-
kal kiegészülve egy nagyon vidám, és 
evezéssel megtett kilométerekkel gaz-
dagított hétvégét töltött júliusban a Ti-
sza-tavon. Az idei nyár legkedvesebb 
sárkányhajós emléke mégis augusztus 
31-én zajlott, amikor egyik evezősük 
és vőlegénye a Gyomaendrődi Szabad 
strandot választotta esküvőjük helyszí-
néül. A menyasszonyt, aki 2. éve tagja 
a csapatnak a vízen hozta a sárkány-
hajó a helyszínre, ahol a vőlegény és 
a meglepődött vendégsereg várta. Az 
idei év gazdag sárkányhajós programja 
is mutatja, hogy milyen jól összeková-
csolódott ez a kis csapat. Az edzések, 
versenyek, vízi túrák mellett még egy 
esküvő fontos részeseivé is váltak. Ez 
utóbbi talán országosan is egyedülál-
ló esemény volt, de a Gyomaendrődi 
Víziszörnyek életében biztosan feled-
hetetlen emlékké válik.
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Habár a körülöttünk lévő természet 
szépen lassan felkészül téli álmára, a 
GYÜSZ-TE még mindig serényen te-
vékenykedik. Az ősz azonban szá-
munkra is változást hozott, hiszen már 
a hónap elején egyesületünk turisztikai 
menedzsere, aki egyben a Tourinform 
Iroda vezetője is volt, új utakra lépett. 
A GYÜSZ-TE új szakember után ku-
tatva személyemben vélte felfedezni 
az erre a munkára való rátermettséget. 
Kérem, engedjenek meg egy rövid kis 
bemutatkozót!

Szarvas Ildikó vagyok, végzettsé-
gemet tekintve okleveles közgazdász 
turizmus-menedzsment mestersza-
kon. Idegenforgalmi tanulmányaimat 
Békéscsabán kezdtem, majd Gyulán, 
a Szent István Egyetem kihelyezett 
karán végeztem egészségturizmus-
szervezőként. Tanáraim biztatására 
jelentkeztem a Budapesti Kommuni-
kációs és Üzleti Főiskolára, ahol idén 
szereztem meg TDM szakirányú diplo-
mámat. Tanulmányaim során az ország 
több pontján helyt álltam: Telkibánya, 
Berekfürdő, Hévíz, Harkány, illetve le-
hetőségem adódott Észak-Írországban 
is kamatoztatni a tapasztalataimat.

Örülök annak, hogy sikerült megta-
lálnom azt az irányt, amely számomra 
a fejlődés útját biztosítja.

Miért pont TDM? A TDM fi lozó-
fi áját megértve ez számomra magától 
értetődő volt: a magam és a környeze-
tem céljait szem előtt tartva teremteni 
egy természeti, társadalmi, gazdasági 
szempontból is elfogadhatóbb világot. 
Nem kell ám nagy dolgokra gondolni, 
hiszen ha mindannyian csak a magunk 
háza tájékát csinosítgatjuk, akkor az 
összességében a nagyobb környezetün-
ket is szebbé varázsolja. Gyomaendrőd 
és térsége egyedülálló természeti kör-
nyezetben fekszik, ahol az itt élők sa-
játos társadalmi-kulturális értékeket 
halmoztak fel, melyeket büszkén lehet 
mutogatni a világ számára. Jómagam 

a turizmust mint eszközt felhasználva 
kívánok hozzájárulni a város és térsé-
gének ez irányú céljainak elérésében, 
hiszen a turizmus – ha gondosan for-
máljuk, alakítjuk – képes együttesen 
biztosítani a természeti környezet vé-
delmét, a társadalmi értékek megőr-
zését, valamint a gazdasági érdekek 
érvényesülését. Mindazonáltal jóma-
gam a víz elemű emberek táborába tar-
tozom, így nagyon is élvezem, hogy 
most itt lehetek, Gyomaendrődön.

A jövőt tekintve azonban számos 
kihívás vár nemcsak rám, hanem va-
lamennyi itt élő ember és működő 
szervezet számára, hiszen a közös jövő 
formálása csak együttesen lehetséges. 
A GYÜSZ-TE kifejezetten a turizmus-
ra „specializálódva” kíván hozzájárul-
ni a város és térségének fejlődéséhez, 
amely sok kis apró feladatból tevődik 
össze.

Ezek közzé tartozik, hogy ok-
tóber 17-én részt vettünk a X. Or-
szágos TDM Konferencián, ahol 
megvitatásra kerültek az elkövetke-
zendő időszak turisztikai kihívásai 
és lehetőségei. Megjelentünk a Csa-
bai Kolbászfesztiválon is, hogy a ked-
ves látogatók „kolbászolás” közben 
Gyomaendrőd adottságait, értékeit is 
megismerhessék. Ugyanakkor mi ma-

gunk is igyekeztünk minél több hasz-
nos információt elsajátítani annak 
érdekében, hogy Önök számára kel-
lemes hangulatot biztosítsunk a nov-
emberi disznótoros rendezvényünkön. 
Bízom benne, hogy sikerült egy kel-
lemes napot eltölteniük azoknak, akik 
ellátogattak az V. Gyomaendrődi Disz-
nótoros és Böllérpálinka Versenyre.

Remélem, hogy a későbbiek folya-
mán is minél több alkalom adódik majd 
arra, hogy Önökkel együtt tegyük von-
zóbbá mindenki számára Gyomaend-
rődöt és térségét.

„A változás te magad légy!” - személycsere

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
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A Gyomaendrődi Judo Klub 2013.  
november 30-án ismét megrende-
zi hagyományos évzáró programját a 
8. Gyomaendrődi Judo Gálát. Szeren-
csére elmondhatjuk, hogy a gála igazi 
csemegéket tartogat a kilátogatók szá-
mára, hiszen a hazai versenyzők között 
öt korábbi illetve aktuális Országos 
Diákolimpiai bajnok is szőnyegre lép, 
akik nem mellesleg több Magyar Baj-
noki cím és érem birtokosai is. Az 5 
órakor kezdődő gála a legeredménye-
sebb versenyzők hazai bemutatkozá-
sára ad lehetőséget, akiknek lesz mit 
megünnepelniük a rendezvényen.

A 2013. év is kiemelkedően sikeres 
volt a judósok életében. A legfontosabb 
pillanatok az idei évből (a teljesség igé-
nye nélkül):

Felnőtt Magyar Kupa: Siroki Ibolya 
talpra áll hosszú sérüléséből és a fel-
nőttek között első éves juniorként élete 
legjobb felnőtt eredményét éri el, hi-
szen a második helyen végez.

Békés-megyei Diáksport Szövetség 
díjátadó: Városunkban egyedüliként 
két Országos Diákolimpiai bajnokot 
is díjaznak a békéscsabai ünnepségen. 
Nagy Zoltán és Hidasi Tamás vehet át 
elismerést.

Diák „A” Magyar Kupa: Nagy Zol-
tán végre ezen a versenyen is győzni 
tudott kiemelkedő teljesítménnyel. Hi-
dasi Tamás bronzérmet szerzett.

Regionális Diákolimpia: Gyoma-
endrőd ad otthont a Közép-magyar-
országi Regionális Judo Szövetség 
diákolimpiájának. A haza versenyzők 
kiemelkedően szerepelnek! Ezen a ver-
senyen vizsgáznak a régió bírójelölt-
jei is, ahol három sportolónk is sikeres 
vizsgát tesz. Nyitrai Sándor gyakor-
ló bírói papírt, míg Katona Ákos és a 

sokoldalúságát bizonyító Siroki Ibolya 
III. Osztályú minősítést szerez.

Serdülő „B” Országos Diákolimpia: 
Nagy Zoltán két korosztályában szer-
zett aranyérme után ezúttal az időseb-
bek között szerzet ezüstérmet.

Diák „A”, „B”, „C” Országos 
diáklolimpia: Nagy Zoltán kétszeres 
DiákolimpiaiBajnok a döntőig verek-
szi magát és ezüstérmet szerez. Sóczó 
Rebeka belép a diákolimpiai győztesek 
sorába.

Junior Európa Kupa - Liberec: Si-
roki Ibolya ismét a nemzetközi 
mezőnyben. A legjobb nyolc közé ve-
rekszi magát, bizonyítva, hogy hosz-
szú távon a nemzetközi mezőnyben is 

számolni kell vele.
Diák „C” Magyar Kupa: Sóczó Re-

beka duplázik, hiszen a diákolimpiai 
arany után a Magyar Kupán is fölényes 
győzelmet arat.

Diák „A” Országos Bajnokság: Hi-
dasi Tamás az év eleji mélyrepülésből 
talpra állva a bronzérmet szerzi meg a 
Magyar Bajnokságon.

Judo tanfolyam indul: A tanfolyam 
óvodás és iskolás korú fi atalok részvé-
telével indul, amivel a település méreté-
vel arányos taglétszám szempontjából 
az országos élmezőnybe emeli a klu-
bot.

Felnőtt I. osztályú Országos Bajnok-
ság: Siroki Ibolya érmet szerez a leg-
rangosabb hazai versenyen, hiszen a 70 
kg-osok mezőnyében a dobogó harma-
dik fokára állhat fel!

2. Gyomaendrőd Kupa: Több te-
hetséges fi atal judós kap lehetőségt, 
hogy hazai pályán bizonyítson. A ruti-
nos versenyzőkkel karöltve 7 aranyér-
met szereznek a klubnak, amivel itthon 
tartják a legeredményesebb egyesület-
nek járó kupát.

Az évnek még nincs vége a judósok 
számára, hiszen Sóczó Rebeka hama-
rosan Országos Bajnokságon szere-
pelhet, míg a többi judóka a Gy.J.K. 
Bajnokságra és a 8. Gyomaendrődi Ju-
do Gálára készül!

A gálára a belépés ingyenes, de 
meghívót kell igényelni, amire in-
terneten keresztül van lehetőség. A 
megrendelő linkjét és az egyesület leg-
fontosabb információit megtalálhatják a 
www.gyomajudo.blogspot.hu címen.

A Gyomaendrődi Judo Klub hírei


