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Határ Győző Emlékév kezdődik

2014-ben ünnepeljük Határ Győző szü-
letésének 100. évfordulóját. A világhí-
rű író, költő, fi lozófus Gyomán született, 
1914. október 13-án. Tisztelettel adózva 
felbecsülhetetlen értékű munkásságának, 
emléknapokkal kezdődik a Határ Győző 
Emlékév. Az Írók Alapítványa, a Magyar 
Versmondók Egyesülete, Gyomaendrőd 
Önkormányzata és a Határ Győző Városi 
Könyvtár országos versmondó versenyt 
hirdet, amellyel hagyományt kíván terem-
teni és szeretné elérni, hogy a versszerető 
közönség minél szélesebb körben ismer-
je meg Határ Győző költészetét, gyakrab-
ban olvassák verseit, prózáit és mutassák 
be színműveit.  
Nevezési feltételek: a versenyt két életkori 
kategóriában hirdették meg:
16-20 év:     Ifjúsági kategória
20 év fölött: Felnőtt kategória 

Kötelező vers: Határ Győző valamelyik al-
kotása.
Szabadon választott vers: A teljes magyar 
irodalom, különös tekintettel a 20.-21. szá-
zadi magyar költészetre. Elődöntő ideje: 
2013. október 26. 10 óra. 
Helyszín: Budapest,  VI., 1071 Budapest, 
Városligeti fasor 17-21., a  Fasori Evangéli-
kus Gimnázium díszterme.
Nevezési határidő: 2013. október 14. 

A versmondó versenyre várunk min-
den magyar nyelvű versmondót, s termé-
szetesen a határainkon kívül élőket is. A 
kétfordulós verseny országos döntője Gyo-
maendrődön lesz, 2013. november 15-
én, pénteken délelőtt 10 órai kezdettel, a 
Határ Győző Városi Könyvtárban.  
Díjazás: I. díj 25 000 Ft, II. díj 20 000 Ft, 
III. díj 15 000 Fţ  továbbá külön díjként ér-
tékes könyvjutalmak. Jelentkezni a neve-
zési lap kitöltésével lehet, amely letölthető 
a www.szephalom-konyvmuhely.hu vagy 
a www.vers.hu/versenyek oldalakról. 

Gyomaendrődi szavalók esetében a ne-
vezési díjat a városi könyvtár átvállalja, az 
elődöntőre utazást az Önkormányzat biz-
tosítja.

2013. november 16-án, szombaton, Ha-
tár Győző Költészete címmel, konferen-
cia megrendezésére kerül sor a városháza 
dísztermében.

Határ Győző emlékének adózva, Gyo-
maendrőd város önkormányzata, a Nem-
zeti Kulturális Alap Vizuális Kollégiuma 
nyílt pályázati felhívása alapján pályázatot 
nyújtott be Határ Győző mellszobor port-
ré címmel. Az Oláh Mátyás László tervei 
alapján készülő szobor másfél méter ma-
gas talapzaton, 450 mm x 600 mm méret-
ben, süttői márványból készülne. A köztéri 
alkotás bekerülési költsége 3,5 millió Ft, 
mely összegnek 70 %-a nyerhető el támo-
gatásként.
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Címer a városháza előtt 
A Selyem útra költözött Polgármeste-
ri Hivatal épülete előtt a közelmúltban 
avatták fel városunk fából készült cím-
rét. A tölgyfából faragott 150 x 120 cm 
méretű címer Szonda István alkotása, a 
mészkő talapzat és a vasalat Oskó Sán-
dor ajándéka. 

1986-ban merült fel az igény, hogy Gyo-
maendrődnek saját címere, címerrel díszí-
tett zászlaja legyen, mely kifejezi a két 
település együvé tartozását. A Végrehaj-
tó Bizottság a Képző-és Iparművészeti 
Lektorátus javaslatára a Békéscsabán élő 
Szereday Ilona grafi kusművészt kérte fel 
a címerrajzok elkészítésére. A grafi kus-
nak különös fi gyelmet kellet fordítani ar-
ra, hogy a címer feleljen meg az esztétikai 
és címertani szempontoknak, legyen egy-
szerű és időtálló, jelképezze a települést, a 
lakosság érezze a sajátjának, miniatűr és 
nagy méretben is mutasson jól. A művész 
több változatot készített, lakossági és civil 
szervezetek véleményezése után választot-

ták ki a mai is használatos címert.
A kerekített oldalú háromszögű pajzs 

vörös mezőjében a pajzsfő és a pajzsde-
rék eleje és közepe metszésében aranyszí-
nű szívből sarjadó három aranyliliom ível 
a címertest szélei felé. Alatta a pajzsderék, 

a pajzstalp hátsó széléből és metszéséből 
előtűnő három ezüstfolyó találkozásában a 
pajzs első széle felé mutató nyílvessző ár-
nyéka.

Gyomaendrőd címerének elemei város-
részeink összetartozását szimbolizálják. A 
Hármas-Körös, a nyíl, a szív és a liliom öt-
vözi Gyoma és Endrőd korabeli címereken 
szereplő jelképeit.

Polgármesteri beszámoló

Várfi  András polgármestert kérdeztük 
az elmúlt hetek eseményeiről:

Ennyi idő eltelte után érdemes értékel-
ni azt a helyzetet, amelyet a járási rendszer 
működésbe lépése jelentett. Nagyon so-
kan, nagyon sokat tettek azért, hogy Gyo-
maendrőd járási székhely legyen. Magam, 
rengeteg tárgyalást folytattam ez ügyben, 
akiről gondoltam, hogy segíthet, meg-
kerestem, tájékoztattam a járássá válás 
fontosságáról, kértem segítségét. Gyoma-
endrőd járási központtá vált.

A járás, mint új közigazgatási egység, 
a polgármesteri hivatalból átkerült állo-
mánnyal kezdte meg munkáját. Ezek a 
tisztviselők korábban is jól végezték mun-
kájukat. Ez az óta sem változott, a járás te-
lepüléseinek lakói is elégedettek. Hasznos 
volt, hogy a városháza épületét átadtuk. Ez 
az épület a járáshoz tartozó települések la-

kói számára is jól megközelíthető, általuk 
is jól ismert, egy helyen vehetik igénybe a 
különböző típusú szolgáltatásokat. Termé-
szetesen nem csak közigazgatási értelem-
ben kell foglalkozni a járással. Meg kell 
találni a többi településsel közösen azokat 
a gazdasági együttműködési lehetősége-
ket, amelyek mindenki javát szolgálhatják.  

A 2014-2020 közötti Európai Uniós cik-
lusidőszakban közös pályázati lehetősége-
ket kell felkutatnunk, kihasználnunk. Ki 
kell használni Gyomaendrőd gazdaság-
földrajzi adottságait, amelyek a járás többi 
településének is hasznára, javára válhat-
nak. Ilyen lehetőség városunk vasúti cso-
mópontként történő fejlesztése, a vasúti 
közlekedés és az áruszállítás fejlesztése 
Nagyvárad irányába. Ugyanakkor javítani 
kell az elérhetőséget közúton és kerékpár-
utak segítségével is.

Futó beruházásaink szinte mindegyi-
ke a város biztonságát, biztonságos élhető-
ségét javítják. A Belvíz VIIII-as program 
a befejezéséhez közeledik. A kivitelezést 
helyi vállalkozó végzi, a munka jó minő-
ségben, a határidőknek megfelelően halad. 
Másik programunk, a még 2006-ban indult 
Belvíz III. „Belvízrendezés az élhetőbb te-
lepülésekért” projekt, tizenhat település-
re terjed ki. Ez elég sok fejfájást okozott, 
mert a kivitelező határidőre elvégezte az 
előkészítő munkákat, de a lényegi munka-
végzést, az iszapkotrást nem kezdte meg. 
Több fordulós tárgyalások után sikerült el-

érni, hogy a kivitelező felvonuljon a mun-
katerületre. Most már minden adott ahhoz, 
hogy a lap megjelenések idejére már az ér-
demi kotrási munka is megkezdődjön. 145 
ezer köbméter iszap helyére kerülhet majd 
tiszta víz. A kotrás után nő a befogadató 
kapacitás. A kotrás előnyösen hat a kör-
nyezetre, tisztábbá válik a víz, amely a ha-
laknak és általuk a horgászoknak is örömet 
okoz majd. Folyik a szennyvíztelepi beru-
házásunk kivitelezése is.

Nagyon jól halad az aluljáró építése, 
amelynek haszna a város mindennapi éle-
tére lesz rendkívül nagy hatással. Ma még 
csak gondoljuk, elképzeljük, reméljük, jö-
vő év vége felé már meg is tapasztalhatjuk, 
hogy milyen jó olyan városban élni, amely 
nincs ketté választva.

Október 1-én van az Idősek Világnapja. 
Azokat köszöntjük, akik bölcsességükkel, 
megélt tapasztalatukkal, tisztességgel vég-
zett munkájukkal példaként állnak előt-
tünk. Az idősek tisztelete, megbecsülése, 
a róluk való megemlékezés, gondoskodás 
azonban ne csak ezen a napon álljon fi gyel-
münk középpontjában. Éreztessük a folya-
matos törődést, nyújtsunk valódi támaszt, 
biztosítsuk a nyugodt, békés öregkor feltét-
eleit a hétköznapokon is. Jó egészséget, tar-
talmas boldog életet kívánok minden idős 
embertársunknak!

Az Európa Kiadó és a Petőfi  Irodalmi 
Múzeum Gergely Ágnes - városunk dísz-
polgára- születésnapja tiszteletére szerve-
zett ünnepségen vettem részt. A költőnőt 
gyomaendrődi barátai és tisztelői kis kül-
döttségével együtt köszöntöttem. 
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Kitüntetések
Gyomaendrőd Város Képviselő-testü-

lete szeptemberi ülésén döntött a 2013. évi 
Díszpolgári cím és a Gyomaendrődért Em-
lékplakett odaítéléséről. A kitüntetések át-
adására az október 23-i ünnepi testületi 
ülésen kerül sor. Kovács Imre posztumusz 
díszpolgári címet kap, „Gyomaendrődért” 
kitüntető emlékplakettet a Gyomaendrő-
di Zenebarátok Kamarakórusa és dr. Palya 
Józsefet.

Kovács Imre Díszpolgár 

Kovács Imre, a két világháború közötti 
népi mozgalom kiemelkedő alakja, író, új-
ságíró, politikus 1913. március 10-én szü-
letett a Fejér megyei Alcsúthoz tartozó 
Göböljárás pusztán. Felmenői apai ágon 
tősgyökeres gyomai kálvinista parasztok, 
anyai ágon dunántúli katolikus iparosok 
voltak. Apja, Kovács Imre gazdasági szak-
iskolát végzett, katonaként József főherceg 
ezredírnokaként szolgált. Leszerelésekor a 
főhercegi uradalom területén vállalt állást. 

Kovács Imre tanulmányait a puszta ele-

mi iskolájában kezdte, majd a budapes-
ti Toldy Ferenc Főreáliskolában szerzett 
érettségi bizonyítványt. A paraszti gaz-
dálkodás és az agrárszegénység problé-
mái iránti érdeklődése miatt iratkozott be 
a Magyar Királyi József Műegyetem köz-
gazdasági karára. Az egyetemen működő 
ifjúsági egyesületben vitákat szervezett, 
ahol igyekezett bizonyítani a kisbirtokon 
folytatott mezőgazdasági termelés jövedel-
mezőségét. Neve egyre ismertebb lett, írá-
sai révén közel került a népi írók köréhez. 
Publikált a Pesti Naplóban, a Válaszban, a 
Kelet Népében.

„1936-ban és 1937-ben Kovács Imre… 
is szoros kapcsolatban állt Kner Imrével. 
Levelezésük fontos dokumentuma Kovács 
Imre indulásának. Az 1936-os levelek a fel-
készülés időszakába vezetnek el bennün-
ket, az 1937-ben írottak segítségével pedig 
nyomon követhetjük Kovács Imre nagy 
évének, a Márciusi Front, < A néma forra-
dalom>, ill. a könyve megjelenését követő 
per évének eseményeit. Gyakran megfor-
dult Gyomán. Ott élt egyik apai nagybáty-
ja, a közölt levelekben is többször említett 
Endre bácsi, aki aggódó szeretettel fi gyelte 
korán apa nélkül maradt unokaöccse éle-
tének fordulatait. Az 1936-os gyomai tar-
tózkodás a szokottnál hosszabbra nyúlt. 
Ez a nyár … komoly anyaggyűjtéssel telt. 
Még csak gondolatban, de már formálód-
tak <<A néma forradalom>> fejezetei. 
Kovács Imre Gyomán Kner Imre szemé-
lyében felkészült, a parasztsággal kapcso-
latos kérdésekre fogékony vitapartnerre 
talált. Éjszakába nyúló beszélgetések alatt 
született a barátság. Kovács Imre elutazá-
sa után levelekben folytatódott a gondo-
latcsere.”  /Erdész Ádám: Kovács Imre 
pályaképéhez: Kovács Imre és Kner Imre 
levelezése, 1936–1937/ 

1937-ben jelent meg a Néma forrada-
lom című munkája az egészségtelen ma-
gyar földbirtokszerkezetről és a paraszti 
életforma kérdéseiről. „Nemzetgyalázás 
és izgatás” vádjával bíróság elé állították 

és három hónapi börtönbüntetésre ítélték, a 
történtek miatt diplomát sem kapott. Ekkor 
lépett az újságírói pályára. 1938-ban jelen-
tős szerepet játszott a Nemzeti Paraszt-
párt megalakításában, a nemzeti ellenállási 
mozgalom tagja volt. 

A német megszállás napján, a letartóz-
tatás elől gyomai rokonaihoz menekült. 
Később visszatért a fővárosba, bekapcso-
lódott a Magyar Front és a Magyar Nem-
zeti Felkelés Felszabadító Bizottságának 
munkájába. Szovjet hadifogolytáborba 
került, ahonnan 1945 februárjában meg-
szökött. Aktívan részt vett az újjászerve-
ződő Nemzeti Parasztpárt munkájában: 
főtitkárrá, majd 1946 márciusától alel-
nökké választották, tagja volt az Ideigle-
nes Nemzetgyűlésnek. A demokrácia útja 
Magyarországon című tanulmányában a 
demokratikus fejlődés további erősítésére 
szólított fel. 

Aggodalommal szólt az MKP szocializ-
mus-elképzeléséről. A kommunistákhoz 
fűződő viszony és a parasztság kérdéseiben 
szembe került pártja baloldali képviselői-
vel. 1947. február 25-én lemondott poszt-
járól és kilépett a pártból. Augusztusban 
egy ellenzéki párt listájáról még bekerült 
a nemzetgyűlésbe, de miután rendszeressé 
váltak a nem a kommunistákhoz húzó po-
litikusok elleni retorziók, Svájcba emigrált. 
Innen néhány évvel később az Egyesült Ál-
lamokba költözött. 
Az emigrációban is aktív politikus maradt. 
A magyarság érdekében széleskörű írói, 
politikai tevékenységet folytatott. Kovács 
Imre 1980. október 27-én halt meg New 
Yorkban. 

Az 1990-ben alakult Kovács Imre Tár-
saság ápolja emlékét, a névadó életútjának, 
irodalmi és politikai örökségének kutatá-
sát, feltárását és közzétételét végzik. Ta-
valy augusztusban, a Gyomaendrődiek 
Világtalálkozójának egyik rendezvénye 
volt Kovács Imre munkásságának bemuta-
tása, tiszteletére emléktáblát avattak.

HGYVK

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.

Halottak 
napjára mécsesek, 
gyertyák, szemet 
gyönyörködtető 

selyemvirágok széles 
választékban.

Megérkeztek a 2014-es 
asztali és falinaptárak, 

határidőnaplók.

Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat!
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„Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett 
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa

A kórust 1996-ban Hunya Alajosné 
nyugalmazott zeneiskolai igazgató alapí-
totta. A nőikar az évek folyamán vegyes 
karrá alakult. A tagok szívvel lélekkel jár-
nak próbákra, hogy fellépéseik alkalmával 
bemutathassák a kórusmuzsika szépségét. 

Lelkesedésük az alapítás óta töretlen, a 
megszerzett tudás, tapasztalat és a közön-
ség szeretete segíti őket. Repertoárjuk szé-
les skálán mozog, klasszikus és kortárs 
zeneszerzők művei mellett énekelnek nép-
dalfeldolgozásokat, musicalbetéteket.

A Gecseiné Sárhegyi Nóra vezette kó-
rus fellépései városunk kulturális éle-
tének meghatározó elemévé váltak.  A 
templomokban rendezett ünnepi hang-
versenyek mellett rendszeresen sze-
repelnek a Sajt-és Túrófesztiválon, a 
Gyomaendrődiek Világtalálkozóin, városi 
ünnepségeken, rendezvényeken.   Szer-
vezői és főszereplői a Hősök Napi meg-
emlékezésnek. Hagyománnyá vált a zene 
világnapjához kapcsolódó és a karácsonyi 
koncertjük. Szerepelnek a virágvasárnapi 
passióéneklésben és templomi búcsúkban. 
Sok fellépést vállalnak a környező telepü-
lések rendezvényein is.

Kapcsolatban állnak schönecki test-
vérvárosunk kórusával, a Junger Chor 
Internationnal. Koncerteztek a Vox 
Humana Vegyeskarral, a Diósgyőri 
Vegyeskarral, az Ottawai Magyar Kórus-
sal és a Makó Városi Vegyeskarral. 

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kó-
rusa egész tevékenysége jó példa arra, 
hogy egy közösség a maga erejével, te-
hetségével mennyit tud tenni szülőhelye 
kulturális életének felemelkedéséhez, szín-

vonalának emeléséhez. Szakmai elisme-
résként 2003-ban bronz fokozatot, majd 
2009-ben arany minősítést értek el. 

dr. Palya József
dr. Palya József 1937. szeptember 18-

án született Jászalsószentgyörgyön. Álta-
lános iskolai tanulmányai elvégzése után 
a Jászapáti Gimnáziumban érettségi-
zett. 1957-ben felvételt nyert a Debreceni 
Orvostudományi Egyetemre, ahol elha-
tározta, hogy körzeti orvos lesz. A diplo-
ma megszerzése után kötött házasságot. 
Később, 1965 megszületett Lilla, majd 
1971-ben Attila nevű gyermeke.

Az akkori rendelkezéseknek megfele-
lően a mezőtúri kórház sebészeti osztályá-
ra került segédorvosnak.  Pályázat útján 
nyerte el a telekgerendási üzemi orvosi ál-
lást. Itt tapasztalhatta meg a körzeti orvo-
si munkát, ami után, szintén pályázat útján 
elnyert egy megüresedett körzeti orvosi ál-

lást Endrődön. 1967. november 8-án kezd-
te meg a körzeti orovosi munkát. A kezdeti 
nehézségek után sikeresen beilleszkedett 
a község életébe, nagy megelégedéssel fo-
gadták tevékenységét. Éveken keresztül el-
látta a bölcsőde orvosi teendőit is.

Munkájáért többször kapott elismerést, 
kitüntetést. Endrődön 1967 óta dolgozott 
folyamatosan, 2013 év végéig. Ekkor, 46 
évnyi munka után vonult vissza a gyógyí-
tástól, a betegek gondozásától, ellátásától.

Személyét tisztelet övezi, amely meg-
nyilvánult a volt betegek iránta kifejezett 
ragaszkodásában, megbecsülésben. 

(HGYVK)

Ki merre tart a tavalyi végzőseink közül? 
Hírek a Kner Imre Gimnáziumból

Egy tanár élete tele van izgalommal. 
Először izgulunk, hogy hány diák választ-
ja a mi kis családias iskolánkat, kik rej-
tőznek az először még ismeretlen nevek 
mögött. Izgulunk, hogy hogyan sikerülnek 
a dolgozatok, nyelvvizsgák, versenyek, ve-
télkedők. Mindezek nemcsak a diákok és 
tanárok életében fontosak, hanem az isko-
láéban is. Formálják arculatát, vagy diva-
tos szóval imázsát.

Egy gimnázium életében természete-
sen az érettségi és az ebből következő to-
vábbtanulási mutatók a legfontosabbak. 
Hány diák jutott be a felsőoktatásba? Hány 
végzős tanul valamilyen szakmát, amihez 
érettségi szükséges? A tavalyi naplók la-
pozgatása közben jó érzés arra gondolni, 

hogy diákjaink mindegyike megtalálta a 
maga helyét a világban.

A nyelvi előkészítőben végzett tanu-
lóinkkal 5 évet dolgozhattunk együtt. 34 
tanulóból 26-an a felsőoktatásban tanul-
nak, 5-en szakmát választottak, 3-an pe-
dig itthon, vagy külföldön dolgoznak. A 
felsőoktatásban továbbtanulók rendkívül 
változatos irányba mentek tovább. Van, aki 
a műszaki pályát választotta, belőlük há-
rom vagy öt év múlva mérnökök lesznek, 
másokra neves hazai egyetemek bölcsé-
szeti és természettudományi karain várnak 
eseménydús diákévek. Jogászok, pedagó-
gusok, régészek, gazdasági és turisztikai 
szakemberek kerülnek majd ki közülük.

A 4 éves képzési rendszerből is sokan 

folytatják tanulmányaikat valahol. A 39 di-
ákból 33-an tanulnak tovább, ebből 25-en 
szakmai képzésben vesznek részt, a többi-
ek a felsőoktatásban vannak. A képzések 
sora itt is változatos, mérnök-informatikus, 
történész, mentőtiszt, nemzetközi gazdál-
kodó is lehet belőlük néhány év múlva. 
Azok a diákok, akik egy szakma elsajátí-
tását választották, felkészülten, nyugodtan 
és magabiztosan nézhetnek szembe bár-
milyen tananyaggal, ami érettségit kíván. 
Csupán hat diák döntött úgy, hogy rögtön a 
munka világában próbálja ki magát.

És ha később közülük is lesznek olya-
nok, akik szeretnének a felsőoktatásba ke-
rülni, visszatérhetnek gimnáziumunkba, 
hogy egy újabb vizsga letételével javítsa-
nak az érettségi eredményükön. Az ajtó 
nyitva áll, ugyanazzal a szeretettel és tá-
mogatással fogadjuk őket, mint az itt töl-
tött éveikben.            Varsányi Gyula
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A tények tükrében
Országosan nagy várakozás előzte meg 

a 2013/2014-es tanév kezdetét. Az új köz-
nevelési törvény számos tartalmi változást 
hozott, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK) létrejötte a szakmai irá-
nyítás szintjeinek átrendeződését, a fenn-
tartóváltást eredményezte.
A Gyomaendrődi Tankerület

Gyomaendrőd Járás közigazgatási terü-
letén a Gyomaendrődi Tankerület öt köz-
nevelési intézményben látja el a szakmai 
feladatszervezés koordinálását, a fenntartói 
feladatokat. A Tankerülethez tartozó intéz-
ményrendszer egy gimnáziumot, három ál-
talános iskolát, két művészeti iskolát és két 
kollégiumot foglal magába.

Az intézményekben a közvetlen szakmai 
irányítást továbbra is az intézményvezetők 
látják el, a Tankerülethez a köznevelés-igaz-
gatási, a gazdálkodási, részben a működteté-
si és egyes munkáltatói jog- és feladatkörök 
kerültek át. Mindezen feladatokat a tanker-
ületi igazgató irányításával referensek lát-
ják el.
A nevelési-oktatási rendszer fontosabb 
átfogó változásai

A közoktatási rendszer köznevelési rend-
szerre történő módosulása nem csupán az 
intézményi nevelés előtérbe kerülését jelen-
ti, számos tartalmi változást hozott az okta-
tás terén is, melyek folyamatosan kerülnek 
bevezetésre. Ezek közül csak néhány lénye-
ges elemet emelek ki, háttérinformációkkal 
kiegészítve.

Bevezetésre került a 16 óráig tartó dél-
utáni oktatás, mely lehetőség és nem köte-
lező érvényű rendelkezés a gyermekek és a 
szülők számára. Egy olyan lehetőség, mely 
tanulást segítő, tehetséggondozó, felzárkóz-
tató és az egyéni érdeklődésnek megfelelő 
választáson alapuló foglalkozásokat biz-
tosít. A szülő írásbeli kérelmére ezentúl is 
hazamehet a tanuló a délelőtti tanórákat kö-
vetően.

Új tantárgyként jelenik meg az 1. és 5. 
évfolyamokon az erkölcstan, illetve a hit- és 
erkölcstan oktatás. Előzetesen a szülő dönt 
arról, hogy gyermeke az állami általános is-
kolákban a kötelező tanórai foglalkozások 
részeként megszervezendő erkölcstan órá-
kon, vagy az ehelyett választható, az egy-
házi jogi személy által szervezett hit- és 
erkölcstan órákon kíván-e részt venni.

Középiskolákban bevezetésre került 
a közösségi szolgálat teljesítése, mely az 
érettségi vizsga letételének feltétele lesz a 
2016-ban érettségizők számára. Az 50 órás 
közösségi szolgálat három év alatt teljesí-
tendő, mely egyfajta jótéti szolgálatot jelent, 
a fi atalok szociális érzékenységét, a máso-
kért érzett felelősségtudatot hivatott fejlesz-
teni.

Kiemelt szerepet és támogatást kapott 
a diáksport és a mindennapos testnevelés, 
mely a felnövekvő nemzedék egészségmeg-
őrzését, fi zikai állóképességét és erőnlétét 
kívánja megalapozni.

A diákok tankönyvvel történő ellátásá-
ban jelentős változás következett be. Az idei 
tanévtől a rászorultsági alapon biztosított 
ingyenes tankönyvellátás mellett megkez-
dődött a felmenő rendszerű térítésmentes 
tankönyvellátás bevezetése. Valamennyi el-
ső évfolyamos tanuló térítésmentesen kapta 
meg a tankönyvcsomagot.
A pedagógus életpályamodell
A nevelési színterek bővítése, a tananyag-
tartalmak szabályozása és a szociális in-
tézkedések mellett bevezetésre került a 
pedagógus életpályamodell is, mely 2016-ig 
folyamatos béremelkedést eredményez a pe-
dagógusok számára. A Tankerületünkben 
nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagó-
gusok a tanév kezdésétől havonta, átlagosan 
mintegy 70 000 forintos bérnövekmény-
nyel számolhatnak a szeptemberi fi zeté-
sük kézhezvételekor, mely 2014. januárjától 
kezdődően a minősítési követelményeket 
teljesítők számára ismételt bérnövekedést 
jelent. Összességében elmondható, hogy a 
különböző bérkomponensek átrendezése 
súlypontozza és a bérezés tekintetében is 
magasabb összegben ismeri el a minőségi 
nevelési és oktatási munkát igénylő többlet-
feladat végzést. Jelentős mértékben meg-
emelkedtek a pótlékok, az osztályfőnöki 
pótlék több mint kétszeresére nőtt.

A nevelési és oktatási feladatvégzéshez 
kapcsolódó közvetlen és közvetett teendők 
ellátása, illetve biztosítása érdekében a tör-
vény egységesen szabályozza a pedagógu-
sok munkaidejét. A 2013/2014-es tanévtől 
kezdődően a 40 órás heti munkaidejéből 
minden pedagógus 32 órát az iskolában tölt, 
mindezek mellett a szabadsággal eltölthető 
napok száma változatlan maradt.

A szervezetirányítás és -ellenőrzés fo-
lyamatában jelentős szerepet kap a szak-
felügyeleti és a szaktanácsadói rendszer. 
Kialakítása és rendszerszerű működtetése 
hozzájárul a nevelési és oktatási feladatok 
minél hatékonyabb megvalósulásához.
Előremutató változások a Tankerületben

A foglalkoztatást érintően jelentős válto-
zás következett be a Tankerülethez tartozó 
intézményekben a 2013/2014-es tanévtől. 
Ennek lényege az alábbiakban foglalható 
össze:
- A megfelelő iskolai végzettséggel és szak-
képzettséggel rendelkező, határozott idejű 
szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok 
határozatlan idejű kinevezést kaptak.
- Az intézményekben jelentősen bővült a 
foglalkoztatottak száma, Tankerületi szin-

ten mintegy 30 fő kapott álláslehetőséget. 
A Tankerülethez tartozó kistelepülések - 

Csárdaszállás, Ecsegfalva - iskolái továbbra 
is helyben látják el az alsó tagozatos tanu-
lók nevelését-oktatását az ehhez szükséges 
szakmai, személyi és tárgyi feltételek maxi-
mális biztosítása mellett.

A Tankerület e hasábokon is örömmel 
ad hírt arról, hogy a tanév teljes időszaká-
ban, valamennyi általános iskolás gyermek 
az Iskolatej és az Iskolagyümölcs program 
keretében hetente három alkalommal jut in-
gyen friss gyümölcshöz és tejtermékhez. 
A Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázi-
um és Kollégium jövőjéről

A Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázi-
um és Kollégium egyházi fenntartásba tör-
ténő átadásáról már a Tankerület létrejöttét 
megelőző időszakban tárgyalásokat folyta-
tott Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
mint fenntartó.

2013. januárjától a Tankerület vette át a 
már korábban megkezdett fenntartóváltás 
előkészítésével kapcsolatos munkát, mely-
nek eredményeként 2013. májusára meg-
születtek, illetve Balog Zoltán, oktatásért 
felelős miniszter által aláírásra kerültek 
azok a dokumentumok, melyek biztosítják 
annak jogi hátterét, hogy a Gyomaendrődi 
Kner Imre Gimnázium és Kollégium a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye végső döntését 
követően egyházi fenntartású középfokú 
köznevelési intézményként működhessen 
tovább.
Köznevelési Fórum
A Tankerület nagy érdeklődés mellett szer-
vezte meg a Köznevelési Fórumot 2013. 
szeptemberében, melynek fő témája a pe-
dagógus életpályamodell keretében megva-
lósuló illetmény-előmeneteli és minősítési 
rendszere, valamint a pedagógusok mun-
kabeosztásának napi szervezési kérdései 
voltak, de ezek mellett számos gyakorlati 
témát is érintett a pedagógusok körében el-
ismert előadó.

„Egy új rendszert kialakítani, új ösvé-
nyeket taposni, mindig nehéz feladat. Azon-
ban, ha ismerjük a célt, ahová el szeretnénk 
jutni, akkor már nem akadályokat, hanem 
megoldandó feladatokat látunk magunk 
előtt.
A köznevelés átalakítása nem önmagáért 
való cél, sokkal inkább eszköz ahhoz, hogy 
kiszámítható, átlátható és minőségi köz-
nevelést biztosítson az ország minden ré-
szében.” - mondta a Fórumot megnyitó 
beszédében dr. Malatyinszky Anita, a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal Oktatási Fő-
osztályának főosztályvezető- helyettese.

Arra kérem a Tisztelt Olvasót, a Kedves 
Szülőket és a Kollégákat, hogy az egymás 
iránti megbecsülés és bizalom szándékával 
végezzük együtt a jövő nemzedékének ne-
velését.

Fekécs László, tankerületi igazgató
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Eseménydús tanévkezdés a Bethlenben
Mozgalmasan kezdődött a 2013/14-es 

tanév a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kol-
légiumban.

Miután a pedagógusok és a diákok is 
„belerázódtak” az oktatásba, megismerték 
a rengeteg változást hozó új rendelkezése-
ket, megkezdődhetett az együttmunkálko-
dás.

Szeptember második hetében az orszá-
gosan és városi szinten is meghirdetett TE 
SZEDD! hulladékgyűjtő akcióban a - zö-
mében környezetvédelmi szakirányú okta-
tásban részt vevő - tanulók a Mátyás király 
úttól a Kisgátig terjedő szakasz tisztítot-
ták meg. Az önkormányzat által biztosított 
kesztyűk és zsákok segítségével a diákok 
két csoportban két pedagógus kíséretében 
végezték a szemétszedést és örömmel ta-
pasztalták, hogy a tavalyihoz képest keve-
sebb hulladékot találtak.

A következő héten a budapesti 
Hungexpo vásárközpontban 76. alkalom-
mal megrendezett OMÉK – Országos Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripai Kiállítás 
és Vásár – megtekintése közel 40 tanuló 
két napos programját tette ki. Az ország 

legnagyobb és leglátogatottabb, az agrá-
rium egészét bemutató kiállításon a ló-
tenyésztő, gazda, technikus, vendéglátó, 
pék-cukrász szakmát tanuló diákok állat- 
és gépbemutatón vettek részt, valamint 
megtekintették az élelmiszeripari pavilon 
választékát is.

A fenti programmal közel egy idő-
ben tartotta a gyomaendrődi kertbarátok 
köre, az Őszi Termékkiállítását a művelő-
dési központban, melyen hagyományosan 
a helyi és vidéki kiállítók kaptak bemutat-
kozási lehetőséget. A Bethlen Szakképzőt 
egy – a képzési választék szeletét bemuta-
tó – stand reprezentálta.  A teljes falusi ba-
romfi udvar látványa, az 
állattartástól a konyhán, 
főzésen, sütésen keresz-
tül az ízletes étkek tá-
lalásáig, fogyasztásáig 
vezette a látogatókat.

A Vidékfejleszté-
si Minisztérium és a 
Bethlen Gábor Szakkép-
ző Iskola meghívására 
pár napot az intézmény-
nél töltött Olaszország 

Lombardia régiója Agroturisztikai Szer-
vezetének alelnöke: Cinzia Bergamini 
asszony. Célja Gyomaendrőd vonzerői-
nek, szakképzési kínálatának feltérképe-
zése volt. A már évek óta sikeresen futó 
Leonardo program eredményeinek isme-
retében az iskola és a projekt vezetőjével, 
Davidovics Lászlóval új távlatokat, irány-
zatokat egyeztettek a következő projekt-
ciklusra.
Várfi  András polgármester úr találkozá-
suk alkalmával minél több olasz vállalko-
zó, gazdálkodó, befektető fogadására tett 
ígéretet.
Az alelnökasszony ellátogatott az OMÉK-
ra is, ahol találkozott és megbeszéléseket 
folytatott a VM felelős vezetőivel.

Bethlen Gábor Szakképző Iskola

HIRDETMÉNY
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 Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény Városi 
Képtárban 2013. november 27-ig látható Lóránt János 

Demeter képzőművész (Munkácsy díjas, Érdemes 
művész, MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti 

Akadémia tagja) kiállítása. 

A kiállítás megtekinthető:
Hétfő, szerda péntek 13-17 óráig, 

Kedd, csütörtök 8-12 óráig

Helyszín:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u 11.

Elérhetőség:
Telefon: 06-66-282067, 
mobil: 06-70-4144531

e-mail keptar@gyomaendrod.hu
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Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 
szeptemberi eseményei

2013. szeptember 14. „TESZEDD!” „Ön-
kéntesen a tiszta Magyarországért” or-
szágos önkéntes szemétgyűjtési akció, 
melyben Százszorszép és Margaréta Óvo-
dánk egyaránt részt vett a gyermekekkel, 
szüleikkel, pedagógusaikkal és dajka né-
nikkel. Elsősorban a belterületi parkok, ut-
cák megtisztításával foglalkoztak.  

2013. szeptember 20-án a Katona József 
Művelődési Központban megrendezett 
Kertbarátok Kiállásán ismét bemutatkoz-

tak termésbábjaikkal óvodáink alkotó 
gyermekei és pedagógusai. A Százszor-
szép Óvoda nagycsoportos gyermekei 
ebből az alkalomból zenés népi tánccal 
kedveskedtek a megjelenteknek.

Százszorszép Óvodánk, már hatodik al-
kalommal rendezte meg Szüreti Mulatsá-
gát. Hagyományunkhoz híven Seprű Sári 
és barátai köszöntötték tagóvodáink gyer-
mekeit, valamint a Kis Bálint Általános 
Iskola első osztályosait. A szüret elmarad-

hatatlan „eseményei”: népi játékok, népda-
lok közös éneklése, népviseletbe öltözött 
óvó nénik szüreti játéka, táncház, szőlő-
préselés, az őszi gyümölcsök, zöldségek és 
a must kóstolgatása.

A melengető őszi napsütésben, színes 
forgatagban a gyerekekkel együtt elevení-
tettük fel népi hagyományainkat, közösen 
élhettük át ismét a népi kultúra szürethez 
kapcsolódó szokásait. 
Hunya Imréné és Czikkelyné Fodor Tünde

A Népmese Napja  a Könyvtárban
A Népmese Napja szeptember 30-án n a 
Határ Győző Városi Könyvtár szervezésé-
ben zajlott városunkban. Az idei év mot-
tójának megfelelve - „Elindult hát világot 
látni” – egy mesélő leány és fi ú és járta a 
várost, hogy minél több gyomaendrődi 
gyermeknek és felnőttnek mondjanak me-
sét. Jártak a Rózsahegyi Kálmán Általános 
Iskolában, a Szent Gellért Katolikus Álta-

lános Iskolában, a Kis Bálint Általános 
Iskolában, a, a Gyermekliget a Százszor-
szép, a Margaréta és a Szivárvány óvodá-
ban,  a Polgármesteri Hivatalban, a Városi 
Könyvtárban és a Járási Hivatalban.
Minden helyszínen nagy szeretettel fogad-
ták őket, a hallgatóság örült a kedves meg-
lepetésnek.

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

Októberi akció a Gácsi Optikában!
Minden egyfókuszú szemüveg rende-

lése esetén EGYIK LENCSÉJÉT 
INGYEN KAPJA!

Minden multifokális, vagy bifokális 
szemüveg rendelése esetén SZEM-
ÜVEGKERETÉT INGYEN KAPJA!

Minden hónap utolsó keddjén 
ingyenes AUDIOLÓGIAI 
SZAKTANÁCSADÁS!

Hallókészülékhez elemárusítás folyamatosan.
GÁCSI OPTIKA Gyomaendrőd, 

Pásztor J. u. 25.
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Programokban gazdag ősz 

Szent Mihály havának utolsó hétvé-
géjén – azaz szeptember 28-29. között 
– Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
megbízta egyesületünket az „Itthon vagy 
– Magyarország szeretlek” c. országos 
programsorozat megszervezésével. Ter-
mészeti értékeinket hangsúlyozván, a két-
napos tematikus rendezvény helyszínéül a 
gyomai szabad strandot választottuk. In-
nen indult a túravezetővel irányított, inter-
aktív gyalogtúra, amely a helyi általános 
iskolák és családok körében nagy sikert 
aratott. 

A Szent Mihály napi műsor vasárnap 
délután 14:00-kor vette kezdetét. A gyer-
mekek szórakozásáról az estig tartó népi 
játékok és ügyességi versenyek gondos-
kodtak. A nyár végén útjára indult új helyi 
attrakció, a Boglár névre keresztelt sétaha-
jó is részt vett a programban: délután 3 óra-
kor 50 lakos részesült vízi élményben. A 
sétahajózással egyidejűleg a bátor jelentke-
zők úszóversenyen indulhattak. Mindösz-
szesen három fi atal férfi vállalkozó kedvét 
nem szegte a hűs őszi időjárás. Az úszást 
követően az evezősöknek szurkolhattak a 
látogatók.

 A gyomaendrődi lakosok sárkány-

hajóval, kajakkal, ke-
nuval és csónakkal 
mérettették meg magukat 
a vízi járművek versenyén. 
Délután bárki megkóstol-
hatta a Tímár Attila mes-
terszakács által készített 
fi nomságot: a kemencében 
pirongatott tésztából ké-

szült csudaballai slambucot.  A színpadon 
helyi táncosok (Körösmenti Táncegyüt-
tes, Színfolt Mazsorett Csoport), a Nyugdí-
jas Népdalkör és sportolók (judo, kangoo, 
zumba) színvonalas műsorszámai vonzot-
ták a nézőközönséget. Az esti órákban a 
Monotone Rock Team koncertje szórakoz-
tatta a résztvevőket. A hétvége zárásaként 
pedig este Gyomaendrődön is fellobbant 
az összetartozást jelképező Szent Mihály 
napi pásztortűz.
Tematikus programajánló

Az évszaknak megfelelően a turisták-
nak kínált programokban is őszies hangu-
latra váltottunk. Ezúttal a gyomaendrődi 
és környékbeli aktív és passzív kikacso-
lódási lehetőségeket gyűjtöttük csokorba. 
Aktív és természet, gasztronómiai, beauty 
(szépség), valamint kulturális és egyéb té-
mában ajánlunk programokat a városunk-
ba érkező turisták vagy akár a városlakók 
számára. A programokat megtalálja honla-
punkon, a www.gyomaendre.hu webolda-
lon. 

Kedves Olvasóink turisztikával kapcso-
latos ötleteit, javaslatait örömmel várjuk az 
alábbi elérhetőségeinken:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9. 

(Tourinform Irodában)
Nyitva tartás munkanapokon 8.00-16.00 
között 
Tel./fax: 386-851, 
gyomaendrod@tourinform.hu
Mobil kód megtekintése:

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2013. október 23-án (szerdán)

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére 

rendezett ünnepi megemlékezésre

Ünnepi program:

 9.00  Istentisztelet a gyomai református templomban

10.00  Városi ünnepség a Szabadság téren

 Ünnepi beszéd

 A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium ünnepi műsora 

 Koszorúzás

11.00  Ünnepi képviselő-testületi ülés a Járási Hivatal dísztermében

 Díszpolgári Cím, Gyomaendrődért Emlékérem átadása

Az Endrődi Népház megállótól 8.30-kor térítésmentesen igénybe vehető 

ÜNNEPI KÜLÖNJÁRAT felirattal ellátott autóbusz indul az ünnepség helyszínére.

Apróhirdetés
Szántóföld eladó.
Gyomaendrődön aszfaltút mellet, a 
várostól 200 méterre, 197.18 arany-
korona értékű, 9.5 HA terület eladó. 
2.5 HA legelő, 7HA szántó. Irányár: 
11.7 mFt. Érdeklődni: +36 20 340 7767.

HIRDESSEN ÖN HIRDESSEN ÖN 
IS, MEGÉRI!IS, MEGÉRI!
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Rejtett  értékeink Gyomán és Endrődön
A Múzeumok Őszi Fesztiválja prog-

ramsorozatba bekapcsolódott az Endrő-
di Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény. 
Az egész országot átszövő rendezvényso-
rozat csaknem kétszáz helyszínen és több 
mint ötszáz programmal várja a kedves lá-
togatókat. Gyomaendrőd először nevezett 
be ebbe az országos rendezvénysorozatba, 
melynek központi intézménye a szentend-
rei Szabadtéri Múzeum. 

A helyi program összeállításakor arra 
törekedtünk, hogy városunk értékes kultu-
rális helyszínei bemutatásra kerüljenek. A 
választható programtípusok közül a „Sé-
tálj, gyalogolj, bringázz” kulturális túrák 
formáját választottuk. Az első felfedező 
túránkat szeptember 28-ára terveztük, de a 
változó időjárás miatt 29-én tartottuk meg.

A gyülekező a gyomai Református 
templom előtt volt. Gyoma rejtett kincse-
inek felfedezését a templom tornyának 
megmászásával kezdtük. A bátorságpró-
bának is beillő toronymászás első állo-
mása az óraszerkezet szintjén volt. Papp 
Tibor, lelkipásztor kalauzolt benünket. A 
templom boltozatának szerkezetét a pad-
lástérből csodálhattuk meg. A kézi öntésű 
téglákból épült boltozat felülnézetből kö-
zépkori építészeti képet mutatott. A szűk 
és meredek lépcsőkön haladva jutottunk 
ki a torony kerengőjébe, ahol elénk tárult 
Gyoma madártávlati képe. 

Dr. Szonda István a kulturális kirán-
dulás vezetője megmutatta az Árpád-ko-
ri falvak helyét, melyek a török megszállás 
idején pusztultak el. Póhalom, Csudaballa, 
Őzed, Ege és Nyárszeg községek gyűrű-
jében helyezkedett el a középkori Gyo-
ma. Ma már szántóföldek és kisebb erdős 
ligetek, magaslatok jelzik az egykori te-
lepülések területét. Gyoma régi halma-
zos településszerkezete jól látszott a torony 
magaslatából. 

A bátorságpróba után a Jézus szíve ka-
tolikus templom felé indultunk. A főúri 
kegytemplom a 19. század végén, 1878-ban 
épült Wodiáner Albert és felesége Acél 
Zsófi a idejében. A neogótikus stílusban 
készült templom az uradalmi katolikus 
cselédség hitéletét szolgálta. A kistemp-
lomnak nevezett műemlék Gyoma egyik 
építészeti remeke. A Hauszmann Ala-
jos tervei alapján készült építmény igazi 
művészettörténeti élményt nyújt a fi gyel-
mes látogatónak. A templombelsőben az 
építtető főúri házaspár portréit megörökí-
tő olajfestmények is láthatók. A templom 
szentélye mögött elhelyezkedő kápolnában 
nyugszik a Wodiáner család négy tagja. 

A katolikus városrészt elhagyva az úgy-
nevezett „Németvárosba” kerekeztünk, 
ahol Baráth Gézáné templomgondnok, a 
gyomai ágostai rendű evangélikus gyü-
lekezet jegyzője fogadta kincskereső csa-
patunkat. A gyomai németség 1830-ban 
telepedett meg a mezővárosban és egy 
tömbben, a Németvárosnak nevezett tele-
pülésrészen lakott. A főleg iparral foglal-
kozó etnikai csoport különös kulturális 
színfoltját jelentette Gyomának. A máso-
dik világháború utáni kényszermunka és 
üldöztetés megkeserítette a gyomai svábok 
életét, melyről megható történeteket hall-
hattunk az egyházközségi gondnoktól. 

A Németvárosból a Rákóczi utcai Papp 
Zsigmond házhoz bicikliztünk. Az 1930-
as években alkotó autodidakta művész, 
politikus és mintagazda művészeti hagya-
tékát tekinthettük meg, valamint a hama-
rosan megnyíló emlékházat. 

Kulturális felfedező túránkat a reformá-
tus temetőben zártuk, ahol a felkerestük 
Kálmán Farkas gyomai lelkipásztor, orszá-
gos hírű egyházzenész sírját. 

A felfedező túrák további időpont-
jai: október 18-án 14 órakor az Endrődi 

Tájháztól indul az Endrőd rejtett kincseit 
felfedező túra, majd október 25-én 9 óra-
kor ugyancsak a tájháztól a csaknem 20 ki-
lométerre lévő Csudaballa pusztába. 

A programokra minden-
kit szeretettel várunk! Informá-
ció és jelentkezés Szonda Istvánnál a 
06-20/238-0046-os telefonszámon vala-
mint a tajhaz@gyomaendrod.hu e-mail cí-
men.

Dr. Szonda István

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Kiadja: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Telefon:66/283-524, email: katonamuvhaz@freemail.hu
Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár
              Telefon: 66/521-655
              varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

Engedélyszám: 163/0613-1/2007
ISSN 20624352 (nyomtatott) ISSN 20624492 (online)
Hirdetés felvétel: Tel.: 66/521-655 varosi.konyvtar@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)!
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Bemutatkozik a közmunkaprogram

Állattartó telep
Önkormányzatunk 2012. évi közfoglal-
koztatási programjában többek között me-
zőgazdasági tevékenységek beindítására 
is kapott támogatást az államtól. A prog-
ram márciusban indult és adott lehetősé-
get, hogy 16 fő bevonásával elkezdődjön 
állattartó telepünk kialakítása, felújítá-
sa. A telep augusztusban fogadta első 
lakóit: a gödöllői Kisállattenyésztési Ku-
tatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs 
Központtól őshonos erdélyi kopasznyakú 

tyúkfajtát vásároltunk, 200 db tyúkot és 
40 db kakast. A fajtára jellemző, hogy nya-
ka és részben a melle, valamint hasi része 
is tollatlan. A fejtetőn szintén kevés toll ta-
lálható. Testalkata hasonlít a magyar tyú-
kéra, de annál nagyobb törzsű, hosszabb és 
tojásdad alakú, melle kerek, mint a vadma-
daraké. Szárnya hosszabb és hegyesebb. 
Az erdélyi kopasznyakú tyúkot a 20. szá-
zad első felében még elsőrendű gazdasá-
gi tyúkként tartották számon. Rendkívül 
edzettek, erősek és ellenállóak. Gyorsan 
fejlődnek és gyorsan tollasodnak. Az er-
délyi kopasznyakú tyúkot fehér és kender-
magos színben tenyésztjük. Idén tavasz óta 
folyamatosan keltetjük tojásaikat a prog-
ram keretein belül.
Tavaly szeptemberben vásároltuk meg 
gyimesi racka jerkéinket, idén pedig te-
nyészkosokkal bővült a telep. Jelentősen 
különbözik a magyar racka juhtól, jobban 
alkalmazkodott a mostoha időjárási körül-
ményekhez. A legnagyobb termetű juhfaj-
ta a rackajuhok csoportjában. Gyapja nem 
olyan durva, mint a magyar rackáé, fi no-
mabb pehelyszálakkal kevert, színe szin-
te teljesen fehér, kivéve a szem körüli 

„ókulát” és a lábvégi barna-fekete foltokat. 
A fekete foltokkal fedett rész pigmentált, a 
fehér bundával fedett pigment hiányos. A 
gyimesi racka nőstényei sarló alakú szar-
vat viselnek, de ez meglehetősen rövid, sok 
a szarvatlan egyed is. A kosok szarva csi-
gaszerű 1,5-2,25 csavarulattal. A nősté-
nyek tömege 45–65 kg, a kosoké 62–86 
kg. Az űződés tavasszal zajlott, várhatóan 
februárban fognak elleni. A gyimesi racka 
igen kisigényű fajta, jó ellenálló képessé-
gű, gyakran a hóra ellik. 

Hunya Péter



11

Irány London
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola ta-
nulmányi kirándulást szervezett London-
ba a Student Lines Diákutaztatási Iroda 
segítségével. Az utazáson iskolánk jelen-
legi és volt tanulói, pedagógusai, szülők, 
valamint más helyi iskolák diákjai vettek 
részt. Az utazás remek alkalom volt arra, 
hogy közelebb kerülhessünk a brit kultú-
rához, megismerkedjünk a szigetország 
nevezetességeivel, építészeti stílusával, ha-
gyományaival, bepillantást nyerjünk a brit 
élet mindennapjaiba, valamint kipróbál-
hassuk angol nyelvtudásunkat anyanyel-
vi környezetben. Szeptember 15-én indult 
útnak 70 fős csapatunk. Első állomásunk 
Passau, a ’Három folyó városa’ volt. Vasár-
nap délelőtt átkeltünk a Csalagúton, és fél 
óra utazás után Dover fehér szikláihoz ér-
keztünk. Rövid tengerparti séta után Can-
terbury-be indultunk, ahol meglátogattuk 
a katedrálist, majd bebarangoltuk Di-
ckens városát, Rochestert. Este érkeztünk 
meg a Temze partján található Allhallows 
Holiday parkba, ahol 6-8 fős mobil home-
okban szállásoltak el bennünket. Lon-
doni tartózkodásunk első állomása a 

Westminster negyed 
volt, ahol először a Par-
lamentet, a Big Bent, a 
Westminsteri apátságot 
tekintettük meg. Ezután 
a Whitehall és a min-
denkori miniszterelnök 
lakóhelye, a Downing 
Street 10. követke-
zett, majd megnéztük a 
Buckingham palotá-
nál a zenés őrségváltást. 
Délután a Piccadilly 
Circusön, a Sohoban, 
a China Town-ban és 
a Covent Gardenben 
sétáltunk, majd elérkeztünk a Trafalgar 
térre és a National Gallery-be. A máso-
dik nap délelőttjét a British Museumban 
töltöttük. A délután folyamán vásárolhat-
tunk az Oxford Streeten, majd a City-n át-
haladva, a Temze parton sétálva, számos 
nevezetesség tárult elénk: a Szent Pál szé-
kesegyház, a Globe Színház, a Shard to-
rony, a  Gherkin, a St Katharine ’s Dock 
és a Tower Bridge. A naplementét és Lon-
don pazar éjszakai látképét a London Eye 
kapszuláiból csodálhattuk meg. Londoni 
tartózkodásunk utolsó napján a Natural 

History Museum után a Hyde park-
ban barangoltunk. Délután a legjobban 
várt program, Madam Tussauds panop-
tikuma következett. Hazautazásunk so-
rán Greenwichben, Brugge-ben és Melki 
apátságban tettünk rövid sétát. Az uta-
zás végére mindenki rengeteg élménnyel, 
új ismerettel gazdagodott, amit lelkes ide-
genvezetőnknek is köszönhetünk. Bízunk 
benne, hogy a jövőben is lesz alkalom és 
lehetőség hasonló színvonalú, tartalmas 
utazás megszervezésére.

Szedlák Réka, Tóth Magdolna, szervezők

Az Őszi Napsugár Idősek Ott hona eseményei
2013. szeptember 6-án ünnepelte szüle-

tésnapját az Őszi Napsugár Idősek Ottho-
na.  8 éve nyitotta meg kapuit, lehetőséget 
adva a településen és környéken élőknek, 
hogy idős napjaikat ebben a környezet-
ben tölthessék. Az itt dolgozók a hangsúlyt 
az emberi értékekre helyezik, tiszteletben 
tartva az időseket, őket és egymást is meg-
becsülve végzik munkájukat.

Az Őszikék Idősek Otthonában Sebes-
tyén Istvánné ellátottunk szeptember 16.-
án töltötte be 90. életévét. Születésnapja 
alkalmából Várfi  András polgármester úr 
virágcsokorral köszöntötte, míg Dr. Csorba 
Csaba jegyző úr Orbán Viktor kézjegyével 
ellátott emléklapot nyújtott át. Andó Ág-
nes a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezető-
je levélben köszöntötte Julika nénit.

Papp István helyi vállalkozó száras ku-
koricát ajándékozott az otthonnak. A rég-
múltat felidézve kukoricát törtünk, a szárát 
kévébe kötöttük. A kukoricát lemorzsol-
tuk, megfőztük, és jóízűen elfogyasz-
tottuk. A morzsolt csutkából, csuhéból 
ajándékot fogunk készíteni. 

Hagyománya van a szilvaszedésnek és 
a lekvár főzésnek. Krizsán Tibor helyi vál-
lalkozó biztosította számunkra a lekvár-
hoz való szilvát. A hagyományos módon 

készült a lekvár főzése közben felidéz-
tük, hogy ki hogyan készítette a ciberét, 
pötyőt és a lekvárt. Az üvegbe rakást köve-

tően nem győztünk gyönyörködni az ered-
ményben. A lekvárral télen fi nomabbnál 
fi nomabb süteményeket fogunk készíteni.
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Népszerű és sikeres a gyermeklabdarúgás

Egyesületünk, a Gyomaendrődi Gyer-
meklabdarúgó Egyesület 2009 augusz-
tusában alakult meg. Legfontosabb 
célkitűzésünk az volt – és természetesen 
azóta is folyamatosan erre törekszünk -, 
hogy minél több gyomaendrődi gyermek-
kel szerettessük meg a labdarúgást, minél 
több igazolt, rendszeresen edzésre járó fi -
atalt mondhassunk a Gyomaendrőd Gyer-
meklabdarúgó Egyesület tagjának. 
Az egyesület jelenleg négy korosztályban 
működtet gyermekcsapatot:  U-7, U-9, U-
11 és    U-13. Mindezek alapján látszik, 
hogy az egyesület tagjai óvodás és 1-6. év-
folyamon tanuló gyermekek. Jelenleg 70 
igazolt labdarúgó tagja van sportklubunk-
nak. 

A gyerekek mindegyik korcsoportban 
hetente három edzésen vehetnek részt. Az 
elmúlt bajnoki évadokban mind a négy 
korosztállyal különböző versenysoroza-
tokban, illetve meghívásos tornákon vet-
tünk részt. Így megmérettettük magunkat 
a  Bozsik Gyermek Egyesületi intézmé-
nyi bajnokságban, az Interliga nemzetkö-
zi gyermek labdarugó- és egyéb tornákon: 
Szarvason, Martfűn, Telkiben, Nyergesúj-
falun, valamint Mezőberényben. Célunk, 
hogy ezeken, a már hagyományosnak te-
kinthető rendezvényeken továbbra is ott le-
gyünk. Természetesen azt is szeretnénk, 
ha újabbakba is bekapcsolódhatnánk, és 
hogy mindenütt méltó módon képviselhes-
sük városunkat, Gyomaendrődöt.

A színvonalas és eredményes mun-
kához elengedhetetlen, hogy a gyerekek 
számára megfelelő minőségű sportfelsze-
relésről, edzéseszközökről, edzéshelyszí-
nekről - sportpályáról és a téli időszakban 
sportcsarnokról - gondoskodjunk. Mind-
ezeket hazai és uniós pályázati forrásokból 
igyekszünk biztosítani.

A rendszeres edzések mellett min-
den évben megrendezzük a már 

hagyományosnak mondható focitáborun-
kat, ami véleményünk szerint szakmailag 
mindig hasznos. Az öt napos edzőtáborban 
évente közel 50 gyerek vesz részt rendsze-
resen, illetve vannak, akik csak egy pár 
nap erejéig kapcsolódnak be a programok-
ba. Az egyesületben jelenleg öt fő dolgozik 
a gyerekekkel. 

Összegzésképpen el lehet mondani, 
hogy alapításunk óta jelentősen javult az 
eszközállományunk minősége, több ver-
senybe tudtunk bekapcsolódni, nőtt a gye-
rekeknél a labdarúgással töltött percek 
száma. Gyarapodott az egyesületi tagok 
létszáma, így már nemcsak U-7, U-9, és U-
11-es korosztályban, hanem az U-13-asban 
is tudunk csapatot indítani. Ezzel felmenő 

rendszerben tudnak folyamatosan sportol-
ni a gyermekek.

Véleményünk szerint, mindez szá-
munkra szakmai előrelépést is eredmé-
nyezett. Ezt jelzi, hogy a Békés Megyei 
Labdarúgó Szövetség által is díjazásban 
részesült a Bozsik programban végzett 
munkánk. 

Természetesen nem szeretnénk meg-
állni, hanem tovább szeretnénk fejlődni, 
mind szakmai téren, mind létszám tekinte-
tében. Ez az a két terület, ahol, ha töretlen 
a fejlődés, akkor hosszú távon biztosított 
egyesületünk jövője, azon keresztül pedig 
a labdarúgást szerető gyerekek sportolási 
lehetősége. 

GYLE

A Varga Lajos Sportcsarnok ajánlója
Gyomaendrődi Női Kézilabda SE
2013. október 12.   18:00  GYENK SE – BÉKÉS
2013. november 2.   18:00  GYENK SE – KÉTSOPRONY
2013. november 16.   18:00  GYENK SE – NAGYSZÉNÁS
 
Gyomaendrődi Körös Kézilabda K.E.
2013. október 19.   17:00  GYKKE – KÖRÖSTARCSA I.
2013. október 26.   17:30 GYKKE – KÖRÖSTARCSA II.
2013. november 2.  16:30 GYKKE - KÉTSOPRONY 

2013. október 26.   8:00  Regionális Judo Verseny
2013. november 23.   10:00 Mega játszóház
2013. november 8-9-10.   Galambkiállítás

Gyomaendrődi FC (Gyomai Erzsébet-Ligeti sportpálya)
2013. október 12.   15:00  GY FC – BÉKÉSCSABAI MÁV SE
2013. október 26.   14:30  GY FC – NAGYSZÉNÁS SE
2013. november 16.  13:00  GY FC – TÓTKOMLÓSI TC
2013. november 23.  13:00  GY FC – FÜZESGYARMATI SK
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HÍRDETMÉNY LOMTALANÍTÁSRÓL
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

A lomhulladék begyűjtése ebben az évben, illetve az elkövetkezendő években 
a következő rendszer mentén kerül megszervezésre és lebonyolításra:

a lakások, családi házak előtti közterületre  szállítható állapotban 
(zsákban, dobozban, összekötve)  kell kihelyezni a lomhulladékot.

A lomhulladék begyűjtés során a GYOMAKÖZSZOLG KFT. részéről NEM kerül átvételre: 
  • elektronikai hulladék     • gumiabroncs hulladék
  • veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok)  • ipari tevékenységből származó hulladék
  • építési, bontási hulladék     • kommunális szemét

Gyoma településrészen (vasúti átjáróig): 2013. november 8-án reggel 7 óráig
Endrőd településrészen (vasúti átjárótól): 2013. november 15-én reggel 7 óráig

Öregszőlő, Nagylapos településrészen : 2013.november 19-én reggel 7 óráig kérjük a lomhulladékot kihelyezni.

Kérjük az Önök támogató együttműködését annak érdekében, hogy a lomhulladék begyűjtése 
az idei évtől egy kulturált, a városképet nem rontó, 

a város közterületeit nem szennyező szolgáltatássá válhasson.

Bízunk megtisztelő együttműködésükben!
Üdvözlettel és tisztelettel:

GYOMAKÖZSZOLG Kft. 

Az edzésmunka megállás nélkül folytatódik 
Az egyesület életében fontos változások 

történtek. Az elnökség (Csatári Mihály, 
Gellai Imre, Kovács Péterné, Tímárné 
Tandi Gyöngyi, Tótka Sándor) egyhangú-
lag döntött a korábbi edző, Kovács Gábor 
megbízási szerződésének megszüntetésé-
ről. Ez a döntés reményeink szerint egy 
folyamatosan csökkenő versenyzői létszá-
mot eredményező időszak végét jelenti. 

A döntés megszületése előtt az elnök-
ség több hónapon keresztül folyamatosan 
egyeztetett a Magyar Kajak Kenu Szövet-
ség illetékeseivel és az egyesület legered-
ményesebb versenyzőivel.

Az edzővel kapcsolatos döntést - a kb. 
45 fő edzésre járó gyermek és fi atal kö-
zül- 8-10 fő, 1-3 szezont kajakozott gyer-
mek és szüleik nem tudták elfogadni és 
kiváltak a Körös Kajak Sportegyesületből. 
Ezzel párhuzamosan több, korábban kaja-
kozó fi atal jött vissza rendszeresen edzeni 
a 12 évestől idősebb korosztályból a Fűz-
fás-zugra. (A félreértések elkerülése végett 
szeretnénk kijelenteni, hogy a Körös Kajak 
Sportegyesület nem tart edzéseket a Falu-
alji-holtágon.)

Köszönettel vesszük mindazok támoga-
tó aggodalmát, akik fi gyelemmel kísérik 
egyesületünk életét. Szeretnénk hangsú-
lyozni, hogy van versenyzőinknek edző-
je, beleértve természetesen Tótka Sanyit is. 
Az egyesülethez új edzők érkeztek. Tóth 
Tibor 38 éves, többszörös Világkupa 

győztes kajakos és Csőke Zsolt, a Körös 
Kajak saját nevelésű versenyzője, aki 21 
éves, jelenleg felsőfokú szakirányú kép-
zettséget adó tanulmányokat folytat.

A 18 év feletti versenyzői állomány te-
kintetében is történtek változások. Egy éve 
igazolt egyesületünkhöz Kovács László, 
aki tagja volt a 2008-as Ifi  K-4-es Európa 
Bajnoki csapatnak. Az idén a válogató ver-
senyen kivívta a jogot, hogy tagja legyen 
annak a csapathajónak, amelyik bronzér-
met nyert 1000 m-es távon, a Kazanyban 
megrendezett Egyetemisták Olimpiáján, a 
27. Nyári Universiade 2013-on. E mellett 
elsőszámú edzőpartnere volt - és reméljük 
lesz is-Tótka Sándornak.  De mint a tanul-
mányait lassan befejezőnek a megélhetésé-
ről is gondoskodnia kell. 

Újabb, megoldásra váró feladatunk, 
hogy kialakítsunk és egy szerény ösztöndíj 
segítségével - meg is tartsunk - egy felnőtt 
versenyzői kis csapatot. Ennek kialakítását 
segíti Győrfi  Tamás is, aki Szegedről iga-
zolt át hozzánk és 200 m-es távon U23- as 
korosztályban az országos élvonalhoz tar-
tozik.

Következő közös feladatunk, hogy 
ezeket a versenyzőket itt tartsuk, ők már 
nemzetközi szerepléseikkel jelentősen 
hozzájárultak, hogy megismerjék egyesü-
letünket és városunkat, szerte a világban. 

Elképzelésünket az önkormányzati bi-
zottságok és a képviselő-testület októberi 

ülésein tárgyalják. Nagyon reméljük, hogy 
a lakosság egyetértésével támogatni is fog-
ják.

Egyesületünk ebben az évben is sokat 
lépett előre a feltételek biztosítása terén, 
amelyet folytatni fogunk.

 A Magyar Kajak Kenu Szövetségtől 
eszközbeszerzésre 3,5 millió Ft-ot kap-
tunk, amelyből 7 db versenyhajót és kü-
lönböző egészségügyi és az edzésekhez 
szükséges eszközöket vásárolunk. Megter-
veztetjük a Besenyszegi úti vízitelepünk 
befejezéséhez (központi fűtés, meleg víz, 
gáz, szennyvíz) a közműveket, mert konk-
rét ígéretünk van 15 millió Ft-ra az épület 
befejezéséhez.
A Halász István csónakház II. üteméhez 
a DARFÜ pályázatunk is nyert, mint az - 
2 év után – kiderült. Jelenleg ennek a pro-
jektnek az egyeztetése még folyamatban 
van.
A MOB Sport XXI. programtól kapott 500 
ezer Ft-ot szintén hajó és eszközvásárlás-
ra fordítjuk.

Ezúton szeretnénk megköszönni város-
unk lakóinak a szurkolást, a rengeteg gra-
tulációt, támogatóinknak, hogy segítenek 
bennünket az eredmények elérésében.

 A Körös Kajak Sportegyesület ez után 
is várja a kajakozás iránt érdeklődő fi ata-
lokat. 

  Körös Kajak 
Sportegyesület Elnöksége
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 Polgármester
 

   a Nemzeti 
  Agrárgazdasági Kamara Békés
  Megyei elnöke

   
  a Nemzeti Szakács Olimpiai
  Csapat Kapitánya

  Nagyné Bódi Katalin

 

Program:
8.00  Megnyitó
  A rendezvényt megnyitja:

8.30  Látványos disznóvágások 
         Pörzsölés szalmával, fával, 
  gázzal. Tisztítás, húsbontás, 
  feldolgozás, kolbászkészítés
10.00  Óvodások fellépése 

10.30  Néptánc a Kállai Ferenc 

Füstölt vékony és vastag parasztkolbász, 
mangalica és GYÜSZ-TE fesztivál kolbász, 
szalámi, füstölt csülök, oldalas, helyben sü-

támogatói jeggyel kapható!

Cégek, szervezetek, baráti társaságok csa-
patait várjuk, akik élnek a csapat- és közös-

és nem hagynak ki egy ilyen pazar alkal-
mat.

• 8 éves korig ingyenes 

-
si kedvezményt kapnak, mely  a 

 12.30 –ig. 

A programváltoztatás 
jogát fenntartjuk.

TOURINFORM IRODA

www.gyomaendre.hu

11.30  Jó ebédhez szól a zene

12.30 Játék – verseny. 
  Kolbászevés – sörivó bajnokság 
13.00 Körösmenti Táncegyüttes 

14.00 Kolbászmustra, értékel a  közön- 
  ség
16.00 Eredményhirdetés
18.00 Utcabál
  Bálint & Bíró duó  zenei közre-  

-
tott máj, jó puha kenyérrel, forralt borral.

fokhagymás pecsenye, mangalicatarja, hoz-
závaló jófajta savanyú uborka és káposzta, 
na meg jó puha kenyér, hájas sütemények, 
pogácsák.


