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„Bogrács Napja” XII. Paprikáskrumpli-főző Verseny
2014. június 7-én tizenkettedik 

alkalommal szállt fel a füst a bográcsok 
alól Öregszőlőben. A Rózsahegyi–Ház 
szervezésében családias, jó hangulatú 
rendezvényen elsősorban paprikás 
krumplit, de sok más bográcsos ételt 
főztek a nevezők. Több mint negyven 
féle ételt adtak le szűrizésre. A csapatokat 
és résztvevőket egész napos programmal 
szórakoztatták.
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Polgármesteri beszámoló
Akik itt élünk, mindannyian szeret-

jük városunkat, gyakran hangoztatjuk 
is. Valóban, kivételes adottságú város 
Gyomaendrőd, mert egy vízparti tele-
pülés mindig izgalmasabb, több lehe-
tőséget rejt magában. Fontos, hogy jól 
használjuk ki ezeket a lehetőségeket, 
éljünk velük.

Városunk nagy területen fekszik, 
nagy feladat és költség a szép, gondo-
zott környezet kialakítása, fenntartá-
sa. A lakosság jelentősen hozzájárul és 
járulhat ahhoz, hogy környezete mi-
lyen hatással van a városképre. Azért, 
hogy elégedettek lehessünk, mi is so-
kat tehetünk: a rendezett zöldterüle-
teket védeni kell, tovább kell növelni. 
A rendezettségnek a vízpartokra is ki 
kell terjednie. Rendben kell tartani a 
történelmi városközpontokat, ugyan-
akkor az új városközpontot is szépí-
teni, csinosítani kell. Az idei évtől a 
közmunkaprogramban résztvevő nö-
vénytermesztők nem zöldségféléket 
termelnek, hanem átálltak a virágsza-
porító anyagok termelésére. A lelkes 
csapat egyre jobban kiműveli magát 
ezen a területen, ez meg is látszik a vá-

ros virágosításán. Várható, hogy jövőre 
még több virágos növény lesz, amitől 
még szebb lehet városunk.

Sok szó esik a temetőkről, amelyek 
tulajdonképpen parkok, ahová kime-
gyünk szeretteink sírjához. Fontos, 
hogy rendezett tiszta legyen a temető, 
hogy a kegyelet lerovása méltóságtel-
jes környezetben történjen. Az egyre 
jobb állapotokat azzal is fontos lenne 
megőrizni, fenntartani, ha temetőin-
ket kerítéssel vennénk körbe. A forrást 
ehhez a képviselő-testületnek kell biz-
tosítania, hogy halottak napjára kerí-
téssel vehessük körbe a temetőket.

Két választáson vagyunk túl. Mind 
két alkalommal a FIDESZ – szövetsé-
geseivel – aratott nagyarányú győzel-
met. Ez biztosítja az ország fejlődését, 
növeli tekintélyét Európában és a nagy-
világban.

Országgyűlési képviselőként Dan-
kó Béla segíti városunk fejlődését. Fi-
gyelemmel kíséri a pályázatainkat és 
eredményeinket. Az Európai Unió Par-
lamentjében Erdős Norbert kormány-
megbízott is mandátumhoz jutott. 
Júliustól europarlamenterként képvi-

seli hazánkat Brüsszelben. Az, hogy 
képviselő úr megyénkbeli, bizonyára 
hasznára válik majd Békés megyének 
és városunknak is.

Következnek az önkormányzati vá-
lasztások, amelyre készülnünk kell. 
Személy szerint én is készülök: indulni 
kívánok a polgármesterségért, folytat-
ni kívánom a megkezdett munkát.

Várfi  András polgármester

li h á k t B ü lb A h

Európai Parlamenti Képviselő Választás 2014

Az Európai Parlament tagjainak 
2014. évi választásán az ország egyet-
len választókerületet alkotott. 

A konkrét szavazás a szavazókörök-
höz tartozó egy-egy szavazóhelyiség-
ben történt. 

Gyomaendrődön a névjegyzékben 
szereplő 11623 fő 22,79 %-a jelent meg 
az urnák előtt, azaz 2649 fő. Az ér-
vényes szavatok száma 2639 db volt, 
melynek eredménye az alábbi táblázat-
ban látható.

A listát állító párt(ok) neve Kapott érvényes 
szavazat

%

MSZP 287 10.88 %
SMS 15 0.57 %
FIDESZ-KDNP 1232 46.68 %
A HAZA NEM ELADÓ 46 1.74 %
JOBBIK 581 22.02 %
LMP 135 5.12 %
EGYÜTT-PM 79 2.99 %
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 264 10.0 %

Első alkalommal fordult elő, 
hogy Békés megyei képviselő jus-
son mandátumhoz: 2014. július 1-től 
Erdős Norbert kormánymegbízott, 
a FIDESZ-KDNP listájáról jutott az 
Európai Parlamentbe.
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Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

A K C I Ó !
Diplomaosztó, házassági évfor-
duló, keresztelő, jeles alkalom? 

Keresse fel üzletünket! 
Ajándékozzon értékálló 

arany ékszert! 
Törtarany beszámítás 

magasabb áron.
HÁZASODNI KÍVÁNÓK 

FIGYELEM
Egy pár karikagyűrű 

vásárlása esetén kísérőgyűrűt 
adunk ajándékba.

Hurrá Nyaralunk!
-Baby úszógumik, -Medencék 

(merevfalú, felfújható),
-lovaglós, felfújható 

állatfi gurák, -strandlabdák, 
-karúszók, úszógumik, 

mentőmellények, -úszószem-
üvegek, úszósapkák 
nagy választékban

Telekadózók fi gyelmébe!
Tisztelt telektulajdonosok!

2014. január 1. napjától a telekadóra vonatkozóan új mentességi szabály 
lépett hatályba. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § b) pontja 
szerint mentes a telekadó alól a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartás-
ban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó 
nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges 
mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes 
mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja.

Vagyis a mentesség akkor igényelhető, ha az alábbi feltételek mindegyike 
fennáll:

• a telek belterületen fekszik,
• művelés alól kivett területként van nyilvántartva,
• 1 ha vagy annál kisebb területű,
• mezőgazdasági művelés alatt áll és
• erről igazolással rendelkezik.

A mentesség csak akkor jár, ha a földrészlet teljes területét ténylegesen 
művelik és ezt a tényt a mezőgazdasági igazgatási szerv évente igazolja.
 
Fentiekre tekintettel, felhívjuk a tisztelt telekadózóink fi gyelmét, hogy az 
igazolás kiállítására a falugazdász-hálózatot működtető Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara az illetékes. Az igazolás 
kiadásával kapcsolatosan kérjük keressék Hoffmann József falugazdászt. 
A telekadó mentesség az igazolással és egy telekadó bevallás nyomtatvány 
benyújtásával igényelhető hivatalunknál.

Bővebb információ a www.gyomaendrod.hu és a www.nak.hu honlapokon 
található, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Adó 
Osztályától kérhető.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Adó Osztály

Változás várható az orvosi ügyeletelátásban
Városunk képviselő-testülete hóna-

pok óta napirenden tartja az orvosi, 
ügyeleti feladatellátást. Mint ismere-
tes, több panasz érkezett a képviselők-
höz, amelyben a lakosság kifogásolta 
az ügyeletet ellátó orvosok szakértel-
mét, hozzáállását, sajnos gyakran az 
orvos hiányát, esetleges munkavégzés-
re alkalmatlan állapotát. Gyomaendrőd 
2007-ben kötött szerződést a Sani-Med 
Trans Kft.-vel, amelynek vezetőjét a 
felmerült panaszokkal kapcsolatban 
többször meghallgatta az illetékes bi-
zottság, valamint a képviselő-testület 
is. A képviselő-testület arról döntött, 
hogy a szerződést az ügyelet működ-
tetésére kiírt közbeszerzési eljárás 
lezárását követő 60 napra rendes fel-
mondással felmondja, az ügyeleti fel-
adat ellátására közbeszerzési eljárást 
folytat le. Az eljárás legfontosabb célja, 
hogy a betegek ellátása maradéktalan 

legyen, és ne sérüljön. A képviselő-
testület azt várja a közbeszerzési eljá-
rástól, hogy szakmailag magasan kép-
zett, betegcentrikus, hatékony és gyors 
ellátásban, empatikus szolgáltatásban 

részesüljenek az ellátást igénybevevők.
A közbeszerzési eljárás lezárásáig il-

letve a felmondási idő alatt a Sani-Med 
Trans Kft. ellátja az ügyeleti feladato-
kat.
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Az Önkormányzati Egészségkártya 
Program keretén belül Gyomaendrőd 
Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének és Várfi  András polgármes-
ternek köszönhetően Gyomaendrőd 
Városa 2800 db egészségkártya meg-
rendelésével elindította azon kezde-
ményezést, hogy minden helyi lakos 
rendelkezzen Dr. Card Egészségkár-
tyával. 

A Dr. Card Egészségkártya egy 
bankkártya nagyságú négy oldalas in-
formációs eszköz, amelyhez egy inter-
neten keresztül feltölthető Sürgősségi 
Modul kapcsolódik, ezek tartalmazzák 
tulajdonosa legfontosabb egészség-

ügyi és személyes alapadatait, amelyek 
megléte hatékonyabbá teszi a sürgőssé-
gi betegellátás mindennapi munkáját.

Egy esetleges baleset, rosszullét 
esetén akár életet is menthet az egész-
ségkártya, hiszen a helyszínre érke-
ző mentőorvosok azonnal megkapják 
páciensükről az információkat, amely 
a diagnózis felállításához szükséges. 
Mindemellett főleg gyermekek eseté-
ben, sokszor nehéz megtudni a szülők 
elérhetőségeit. Várfi  András, Gyoma-
endrőd Város polgármestere elmond-
ta, hogy mindenki elsősorban a saját 
egészségéért felelős, de a közösségnek, 
a társadalomnak is meg kell teremtenie 
azokat a feltételeket, amelyek ösztön-
zik, segítik, lehetőséget biztosítanak 
minden ember számára, hogy ezért 
tenni is tudjon. Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata megtette az első lé-
pést, hogy egy egészségtudatosabb tár-
sadalom kerüljön kiépítésre. 

Gyomaendrőd Város Önkormány-
zata kezdetben a 65 év felettiek és az 

újszülöttek részére kívánja biztosítani 
a kártyákat, melynek lakossághoz va-
ló eljuttatását 2014. június hónapban, a 
védőnők és civil szervezetek segítségé-
vel valósítja meg. A lakosság további 
részének kártyával történő ellátása fo-
kozatosan történik.

Gyomaendrőd város Önkormány-
zata és a KLIK Gyomaendrődi Tanke-
rülete közösen szervezett Pedagógus 
Nap-i ünnepségen köszöntötte a vá-
ros pedagógusait. Az ün-
nepségen Várfi  András 
polgármester virággal 
és emléklappal köszön-
tötte a gyomaendrődi 
gyermekek és fi atalok ne-
velésében résztvevő in-
tézmények képviselőit. 
Átadta a Gyomaendrőd 
Nevelésügyéért kitünte-
tést a Kner Imre Gimná-
zium két pedagógusának, 
az intézményben végzett 
kiemelkedő szakmai te-
vékenységünk elismeré-
seként. 

Honti Judit bioló-
gia-rajz szakon végzett a 
szegedi Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolán, majd 
az Államigazgatási Főis-
kolán elvégezte az igaz-
gatás szervező szakot, 
2007-ben pedig a közok-
tatás vezető szakot a Bu-
dapesti Műszaki Egyetemen. 1976 óta 
tanít, 1982-től kezdve pedig Gyoma-

endrődön végzi munkáját. Dolgozott a 
2. sz. Általános Iskolában, Gyomaend-
rőd Város Polgármesteri Hivatalában, 
majd 1993 óta a Gyomaendrődi Kner 

Imre Gimnázium és Kollégium tantes-
tületének tagja. A rajz órák megtartá-

sa mellett igazgatóhelyettesi, valamint 
kollégium vezetői státuszt is betöltött, 
majd a 2012-2013-as tanévben megbí-
zott intézményvezető volt. 

Bernáthné Butsi Erika magyar 
nyelv és irodalom, valamint orosz 
nyelv és irodalom szakon tanult, Sze-

geden. 2005-ben a Budapes-
ti Közgazdaságtudományi és 
Államigazgatási Egyetemen 
pedagógus szakvizsgát tett. 
1980-tól kezdve dolgozik pe-
dagógusként, 1982-től pedig 
városunkban végzi munkáját. 
Diákjait rendszeresen ösz-
tönzi különböző versenyeken 
való részvételre, de ő maga is 
szívesen vesz részt tovább-
képzéseken. Több alkalom-
mal is volt osztályfőnök, a 
diákokkal jó kapcsolatot ala-
kít ki, érettségi elnöki tevé-
kenységet is végez, valamint 
emelt szintű vizsgáztatási 
képzésre is szert tett. Munká-
ját a következetesség, a kollé-
gákkal való együttműködés 
és a folyamatos szakmai te-
vékenység jellemzi. 

A városi Pedagógus-napi 
ünnepségen köszöntötték Alt 
Jánosnét, aki 60 és Gyarmati 

Györgynét, aki 50 éve vette át pedagó-
gusi diplomáját.

Pedagógus Nap-i kitüntetések

Dr. Card Egészségkártya program indul

PAPÍRDOBOZPAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyomá-

nyos papírdoboz 
gyártása minden 

méretben!
Szitázás, szitaforma 
készítés, kasírozás!

RÓZA KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

Telefon: 20/914-2122

www.rozakft .hu
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A Bölcs Bölény hagyatéka Gyomaendrődön
„A szárnyas kecskét elhozta 

Newan és Depardieu elől is a teherá-
ni fi lmfesztiválról”

A gyomai születésű Kállai Fe-
rencnek, a nemzet színészének ha-
gyatékából és a Nemzeti Színház 
fotóarchívumából származó előadásfo-
tókból nyílt kiállítás a minap az End-
rődi Népházban. Az intézmény másik 
termében a szintén gyomai Bódi Ká-
rolynak, a paraszti élet festőjének em-
léktárlata látható.
A gyomaendrődi Kállai – kiállítást 
Hegedűs D. Géza Kossuth-díjas szín-
művész, a Kállai Alapítvány elnöke 
nyitotta meg.  Várfi  András, a város 
polgármestere köszöntötte a rendez-
vény díszvendégeit is, Moór Marianna, 
Kossuth-díjas, Dániel Vali Kállai-díjas 
színművészt, Pergel Zsuzsát, a Kállai 
Alapítvány titkárát, Sipos Imre, a Pesti 
Magyar Színház menedzser igazgató-
ját és Lamp Lajost, a Maszk Országos 
Színész Egyesület titkárát.
- A tárlat egyik egysége válogatás 
Kállai Ferenc színházi alakításaiból, 
többek között a Döglött aknák, A re-
vizor, A nép ellensége, a IV. Henrik,a 
Bánk Bán előadásai elevenednek meg 
a fotókon keresztül – hangsúlyozta Dr. 
Szonda István intézményvezető. – A 

művész Alan Bennett Kafka farka cí-
mű darabjában viselt jelmeze is látható, 
hasonlóan, egy Kállai-gyűrűhöz, ami 
Őze Áronnak, a Pesti Magyar Színház 
igazgatójának tulajdona.
A kiállítás hátsó része a művész pri-
vát szféráját, a dolgozószobáját jeleníti 
meg. A személyes tárgyakkal, köny-
vekkel berendezett enteriőr a művész 
halála után megmaradt, érintetlen ál-
lapotot mutatja. Ebben a részben he-
lyezték el a Prima Primissima díját, 
az íróasztalon az Erzsébet-díj mel-
lett látható egy henger alakú bortar-
tó, mely Törőcsik Mari színművésznő 
ajándéka volt Kállai Ferenc 70. szüle-
tésnapjára. Ugyancsak az íróasztalon 
található egy szárnyas kecskét mintázó 
domborművű díj, amit a Bölcs Bölény 
– ahogyan sokan nevezték a művészt 
– 1977-ben, a teheráni fi lmfesztivá-
lon kapott a Szépek és bolondok című 
fi lmben nyújtott alakításáért, megelőz-
ve Paul Newmant, Richard Chamber-
laint, és Gerard Depardieut. A tárlat 
kapcsán dr. Szonda István külön kö-
szönetet mondott Kállai Ferencnének, 
aki férje hagyatékát szülővárosának 
adományozta.

Az Endrődi Népház másik földszin-
ti termében Bódi Károly-emlékkiállí-

tás nyílt. Dr. Szonda István elmondta, 
Gyoma és Endrőd a 20. század első 
felében három nagy autodidakta mű-
vészt nevelt fel. Az első Papp Zsig-
mond, Gyoma ezermester őstehetsége, 
a második Uhrin Péter, az endrődi és 
a póhalmi paraszti élet festője, a har-
madik pedig Bódi Károly. Mindhárom 
művészt a polgárosodó paraszti öntu-
dat éltette, az a különleges közeg, mely 
jó táptalaja volt az önművelésnek és az 
őserejű alkotásnak.

Az 1902-ben Gyomán született Bódi 
Károly Kovács Mátyás szobafestőmes-
ternél kitanulta a szakmát, de olajké-
peket és falfestményeket is készített. 
A gyomai 48-as Kaszinó mennyeze-
tére paraszti életképekből kompozíciót 
festett. A gyomai városháza dísztermé-
nek mennyezetére ugyancsak a parasz-
ti élet jeleneteit festette fel. Az egykori 
Körösi Állami Gazdaság kultúrtermé-
nek, színpadhomlokzatát szintén az ő 
munkája díszítette. Endrődön a Homo-
ki-házban, mely ma a Rózsakert Idő-
sek Otthona, szépen megmaradt két 
falfestménye. Az egyiken szüret látha-
tó, a másik játszadozó medvebocsokat 
ábrázol.

(Forrás: Nyemcsok László, 
Békés Megyei Hírlap, 2014. május 19.)

A GYOMASZOLG KFT. A GYOMASZOLG KFT. 
szolgáltatási ajánlata szolgáltatási ajánlata 

lakossági ügyfelek részére is:lakossági ügyfelek részére is:

• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,• Épületek építése, felújítása, burkolatok cseréje, vakolatjavítás,

  kémények építése, javítása,  kémények építése, javítása,

• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje• Épületek hőszigetelése, tetőfedés javítása, cseréje

• Térburkolatok, járdák, parkolók építése• Térburkolatok, járdák, parkolók építése

• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése• Csapadékvíz csatornák és átereszek készítése

• Kerítésépítés, bontás• Kerítésépítés, bontás

• Betonszállítás (földnedves, mixer)• Betonszállítás (földnedves, mixer)

Tájékoztatás és ügyfélfogadás: Tájékoztatás és ügyfélfogadás: 
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Telefon: 66/386-269Telefon: 66/386-269

Hősök Napi 
megemlékezés

A Hősök napi megemlékezés május 
25-én szentmisével kezdődött a Szent 
Imre katolikus templomban. A szent-
beszédben Lengyel Antal plébános 
méltatta a hazáért életüket feláldo-
zó világháborúk hőseit. A gyomai és 
endrődi hősökre emlékezett ünnepi 
beszédében Várfi  András polgármes-
ter. A Gyomaendrődi Zenebarátok 
Kamarakórusának előadása után a 
Hősök terén koszorúzással emlékez-
tek a világháborúk áldozataira.
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25 éves Város Gyomaendrőd – Helytörténeti vetélkedő

25 évvel ezelőtt, 1989. március 
1-ével nyilvánították várossá Gyo-
maendrődöt. A jubileum alkalmá-
ból a Határ Győző Városi Könyvtár 

várostörténeti vetél-
kedőt rendezett. A 
vetélkedő 2013 ok-
tóberében indult és 
május 23-án zárult.  
Városunk iskolá-
inak diákjai 4 fős 
csapatokkal nevez-
tek be a vetélkedőre. 
Olyan nevet kel-
let választani, ami 
utal Gyomára, End-
rődre vagy Gyoma-
endrődre. Kilenc 
csapat három kor-

osztályban versenyzett. A vetélkedő 
során feladatlapokat kellett kitölteni, 
szócikkeket kellett írni a BékésWikihez 
és interjúkat, bemutatókat kellett ké-

szíteni. A vetélkedő eredményhirde-
tése május 23-án volt a Határ Győző 
Városi Könyvtárban. A zsűri tagjai La-
dányi Gáborné, Megyeriné Csapó Ildi-
kó és elnöke Dr. Szonda István voltak, 
akik igen lelkiismeretesen dolgoztak, 
alaposan, körültekintően értékelték a 
csapatok munkáját. A végleges sorrend 
a maximális, elérhető pontszám és az 
elért pontszám százalékarányából ala-
kult ki. Az oklevelek, díjak átadását 
követő kedélyes beszélgetéssel zárult 
a rendezvény. Mindenkinek köszönjük 
a részvételt! Őszintén reméljük, hogy 
a vetélkedőben részt vevő csapatok és 
felkészítő tanáraik sok érdekességet 
tudtak meg városunkról és a megszer-
zett ismeretek révén szorosabbá vált 
kapcsolatuk Gyomaendrőddel.

Helyezés Csapat neve Iskola Korcsoport Felkészítő pedagógus
I. Árvaházi Suhancok Kis Bálint Általános Iskola 5-6.o. Forgácsné Gyetvai Krisztina
II. Körös-parti Topelecek Rózsahegyi Kálmán Kist. Ált. 

Iskola
5-6.o. Sütő Györgyi

Tóth Magdolna
III. Hantoskerti Legények Kner Imre Gimnázium és 

Kollégium
középiskola Deliné Dobó Tünde

III. Csoze Csajok Rózsahegyi Kálmán Kist. Ált. 
Iskola

7-8.o. Szedlák Réka
Vaszkóné Dinya Erzsébet

IV. Kis Bálint Unokái Kis Bálint Általános Iskola 7-8.o. Balla Károlyné
V. Körösmenti Lánycsapat Szent Gellért Kat. Ált. Iskola 

és Óvoda
5-6.o. Mészárosné Kiss Katalin

VI. A Tanú

HATÁRozottak

Gyomaendrőd Gyermekei

Szent Gellért Kat. Ált. Iskola 
és Óvoda
Bethlen Gábor Szakképző 
Iskola és Kollégium
Szent Gellért Kat. Ált. Iskola és 
Óvoda

7-8.o.

középiskola

5-6.o.

Mészárosné Kiss Katalin

Kruchióné Hunya Adrienn
Ladányiné Rudner Anett
Mészárosné Kiss Katalin

A Kihívás Napja – IV. helyezett  lett  városunk
Gyomaendrőd nyolcadik alkalom-

mal csatlakozott a Kihívás Napja 
elnevezésű programsorozathoz, amely 
2014. május 21-én került megrendezés-
re. Reggeltől estig folyamatosan zajlot-
tak a pulzusszám növelő testmozgások, 
sportesemények, melyeknek köszön-
hetően több ezer ember mozdult meg 
a városban. 

Már a kora reggeli órákban el-
kezdődtek a különböző, játékos 
mozgásformák, sportvetélkedők a ne-
velési-oktatási intézményekben. A Ki-
hívás Napjához kapcsolódóan idén is 
megrendezésre került az Ovi Olimpia 
a Gyermekliget Óvoda szervezésében. 

Nem csak a nevelési-ok-
tatási intézmények vettek 
részt: sportoltak a különbö-
ző hivatalok, intézmények 
munkahelyi kollektívái, a 
civil szervezetek és sport-
egyesületek tagjai is. 

A programsoroza-
tot idén is az esti, vá-
rosi futás zárta, A LIDL 
illetve Penny áruház par-
kolóitól futottak a résztvevők a Kis 
Bálint Általános Iskola udvarára. 
Itt Várfi  András polgármester 
értékelte a nap eseményeit, majd 
átadta a résztvevők számára az 

emléklapokat. Átadta a Gyomaend-
rőd Város Sportjáért Elismerő Okle-
veleket, amelyeket Giriczné Darázsi 
Anna és Lakatos Tibor pedagógusok 
vehették át.

k Ki l kl k Á d
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A pályázat következő turisztikai att-
rakciója, amit ma bemutatok Önök-
nek, az ökoturisztikai fejlesztésen 
belül a „Bárka látogatóközpont”, mely 
a Templom-zugi holtág partján kap he-
lyet. Az új építésű épület tervezésénél 
nagy fi gyelmet fordítottunk a látogató-, 
családbarát kialakításra, az energia-
tudatos, és teljes körűen akadálymen-
tes tervezésre. Az épület a tervezett 
napelemes és hőszivattyús rendszer 
segítségével a fűtés és elektromos ener-
giaellátás tekintetében önellátó lesz. A 
szennyvíz biológiai tisztításával bizto-
sítjuk a fenntartható vízfelhasználást. 
Ezekkel az energiatudatos megoldá-
sokkal az épület működése mind építé-
szetileg, mind energetikailag meg fog 
felelni a mai kor követelményeinek és 
célkitűzéseinknek a fenntartható turiz-
mus terén .

A Bárka Látogatóközpont a Hár-
mas-Körös természetrajzával, a fo-
lyószabályozás ökológiai hatásaival 
ismerteti meg a látogatókat. A víz és 
az ember évezredeken átívelő együtt-
működését kiállítások, múzeumpeda-
gógiai foglalkozások, szakvezetések, 
múzeumi órák segítenek megismerni 
és megérteni. A Körös halászati hagyo-
mányainak bemutatása, a hal népi táp-
lálkozásban betöltött fontos szerepe, és 
a hal, mint kulturális szimbólum meg-
ismertetése a Bárka központi témája. A 
látogatók a modern ismeretátadás esz-
közeivel és a hagyományos kiállítások 
elemeivel kialakított oktatási és kö-
zösségi térben, élményszerűen sajátít-
hatják el az ökológiai gondolkodást, a 
környezetvédelem és a természetvéde-
lem elsődlegességét modern világunk-
ban. 

A látogatóközpont négy nagy egy-
ségből fog állni:

I. A főépület, melyben a kiállítás 
három fő egysége kap helyet:

1. Halászat a Körösök vidékén a neo-
litikumtól a 19. századig

2. A Körös természetrajza
3. A Körösök szabályozása

II. Halászati esz-
közök a kerengőben:

Itt lesz lehetőség 
elhelyezni a kisszer-
számos halászat ősi 
eszközeit műtárgy-
másolatok formájá-
ban.

III. Múzeumpeda-
gógiai foglalkoztató:

A főépület végé-
hez kapcsolódik egy 
konyha, hagyomá-
nyos tüzelőberen-

dezésekkel ellátva (kemence, katlan, 
berakott sártűzhely, halfüstölő).

A bemutatókonyha előtti tér mobil 
asztalokkal és padokkal rendezhető be, 
ahol 20-25 fős csoportok számára tart-
hatók foglalkozások.

IV. Foglalkoztató tó:
Az épület zárt udvarán kerül kialakí-

tásra egy 50-60 m2 alapterületű tó egy 
életnagyságú pákásztanyával és egy 
halfogó játékkal, ez múzeumpedagó-
giai és környezeti nevelési foglalkoz-
tatások színtere lesz. A körbejárható 
tóban az egyéni vagy csoportos látoga-
tók megvizsgálhatják a különböző ví-
zi élőhely-típusokat: nyílt víz, lebegő 
növényes parti zóna (sulyom, vízitök, 
tündérrózsa), nád és gyékény.

Nagyné Perjési Anikó, 
önkormányzati képviselő

”Lélekkel a Körösök mentén”
Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében

Vallási turizmus és a történelmi, kulturális örökség turisztikai hasznosítása
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A Kis Bálint Általános iskola hírei Iskolánk 3. c osztályos tanulója ve-
hette át a nem mindennapi díjat má-
jus 20-án a Csaba Centerben. Péteri 
Patrik rajzát a „Közlekedés gyer-
mekszemmel” című rajzpályázat 
zsűrije 4591 pályaműből találta alkal-
masnak a különdíjra. Gratulálunk!

A Szegedi Gábor Dénes Műsza-
ki és Környezetvédelmi Középisko-
la által rendezett XVII. Gábor Dénes 
Számítástechnikai Emlékversenyen 
Varjú Dániel 7. b osztályos tanu-
ló alkalmazói kategóriában országos 
10. helyezést ért el. Ugyanebben a 
kategóriában megyei 5. helyezett lett. 
Felkészítő tanára Palicskáné Szege-
di Katalin. A békéscsabai TIT által 
szervezett matematika levelezős ver-
senyen: megyei 1. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára Fekécs Éva.

2014. május 15-én Dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár asz-
szony ünnepélyes keretek között adta át Ágostonné Farkas Máriának az újabb 
öt évre szóló intézményvezetői megbízatást. Továbbiakban is eredményes mun-
kát kívánunk! Iskolánk nevelőtestülete és dolgozói, Szülői Munkaközössége, 
valamint a kis és nagydiákok.

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, szemé-
lyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Keretében a magyarországi iskolák 
tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszé-
dos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek 
a külhoni magyarságról. A Határtalanul! program keretében az iskola hetedik 
osztályosai Erdély legtávolabbi vidékeire is eljuthattak. 
Helyszín: Csíksomlyó, a Kegytemplom előtt.
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Tíz éves a 
Lengyelországi 
testvérkapcsolat
Iskolánk immár tíz éve ápol testvér-
iskolai kapcsolatot a lengyelországi 
Pilzno város gimnáziumával. Az idén 
is nagy örömmel és izgalommal fogad-
tuk négy napra szóló meghívásukat. 
A jutalomnak tekinthető utazás részt-
vevőit nyelvvizsgásaink, illetve az an-
gol nyelvben jeleskedő tanulók közül 
választottuk ki. Május 22-én indul-
tunk útnak, és nyolc óra utazás után 
érkeztünk meg Pilznoba. A lengyel is-
kola vezetése és tanulói nagy szeretet-
tel fogadtak bennünket, a családok is 
sokat készültek tanulóink fogadására. 
Pénteken közös kirándulásra mentünk 
Inwałdba és  Auschwitzba. 
A szombati nap során megtekintet-
tük vendéglátóink gyönyörű, modern 
iskoláját, bejártuk a jól felszerelt tan-
termeket és játszhattunk a hatalmas 
tornacsarnokban is. A tíz éves kapcso-
lat alkalmából az iskola igazgatónője 
köszöntött bennünket és rövid prezen-
tációban elevenítette fel az elmúlt évek 
legszebb közös pillanatait. Délután el-
látogattunk a pilznoi Csülök-fesztivál-
ra, ahol megnéztük testvériskolánk 
tanulóinak műsorát, valamint megkós-
tolhattuk a méltán híres golonkát. Nagy 
örömünkre, és még nagyobb meglepe-
tésünkre magyar és lengyel nyelven is 
köszöntötték kis csapatunkat a feszti-
vál szervezői.
A vasárnap hosszas búcsúzkodás után 
indultunk haza. Gyorsan eltelt ez a 
négy nap, de június végén ismét talál-
kozhatunk, mivel ekkor lengyel bará-
taink látogatnak hozzánk. 

Kirándulások
Iskolánk tanulói tanulmányi kirándulásaikon, korosztálytól függően, egy-
re messzebbre merészkedtek, hogy ismerkedjenek szép hazánk látnivalóival. 
Busszal, vonattal, kerékpárral látogattak el a Bónom-zugba, Dévaványára, 
Szarvasra, Békéscsabára, Ópusztaszerre, Poroszlóra, Parádra és Budapestre. 
A közös élmények és tapasztalatok jól hasznosíthatók az iskolai munkában is.

Történelem verseny
Iskolánkból ebben a tanévben is több 
tanuló vett részt a TIT Körösök Vi-
déke Egyesület levelezős történelem 
versenyén. Az öt forduló után öt ta-
nulót hívtak meg a megyei döntőre. A 
Békéscsabán rendezett versenyen az 
ötödikesek versenyében Veress Hu-
nor 2., Nemes Ágota 7. lett. Vaszkó 
Ágnes hetedikes tanuló 5. helyezést 
ért el, a nyolcadik osztályosok között 
Varju Tamás 3. míg Roszik László 7. 
lett.

XVIII. Rózsahegyi 
Napok

(az előző lapszám folytatása)

Az iskola fontosnak tartja, hogy kap-
csolata legyen civil szervezetekkel, 
mert az kaput nyit a világra. Endrődi-
ek Baráti Körével való együttműködés 
a legjelentősebb. A Baráti kör tagjai 
kötődnek szülőföldjükhöz, egykori is-
kolájukhoz, szívesen jönnek az iskola 
hívó szavára, amely támogatja a hely-
történeti, kulturális és közösségi tevé-
kenységüket. 
Ennek az együttműködésnek köszön-
hető, hogy a Rózsahegyi Napok prog-
ramjai között szerepelt a Baráti Kör 
által szervezett hídavató ünnepség. 
Az ebből az alkalomból készült, az 
endrődi hidak 100 éves történetét be-
mutató kiállítás a zsibongóban került 
elhelyezésre. A kiállítást Ladányi Gá-
borné állított össze. A Szent Imre díj-at 
az Endrődi Polgári Iskola volt tanulói 
alapították, 15 alkalommal adták át. 
Az idén a díjat utoljára adta át Fülöp 
Imréné és Hunya Zoltán öregdiák, a 
Szent Imre díj átadását a továbbiakban 
az Endrődiek Baráti Köre vállalta át. 

folytatás a köv. oldalon...
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XVIII. Rózsahegyi Napok
(az előző lapszám folytatása)

A második napon a gálaműsor-
ral folytatódott a program, amelyen 
270 gyerek lépett fel. Évről-évre szín-
vonalas produkciókkal kápráztatják 
el a közönséget, így volt ez az idén 
is. Ének, zene, tánc, jelenet, báb és 
bűvésztrükknek is beillő mutatványok 
követték egymást másfél órán át. A fel-
lépő gyerekeket a szülők vendégelték 
meg, a felnőttek pedig a Dombszögön 
egy baráti beszélgetéssel zárták a napot.

A Rózsahegyi Napok rendezvény 
díszvendége, Rózsahegyi Marika sze-
retetteljes fi gyelemmel vett részt a 
programok sokaságán.

GYOMASZOLG KFT. GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSASZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSELTEMETKEZÉSSEL  
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Kner Imre Gimnázium és Kollégium hírei

Ebben a tanévben rendhagyó módon 
április 30-án, szerdán rendezték meg a 
ballagási ünnepséget iskolánkban. Az 
alsóbb évfolyamosok virágba borították 
a termeket, folyosókat, így várták az 
ünnepelt végzősöket és hozzátartozóikat. 
17 órakor még utoljára megszólalt a 
ballagók számára a csengőszó és a 
felcsendülő dallamokra végigjárták a 
termeket, elbúcsúztak diáktársaiktól, majd 
iskolánk zászlója mögött osztályfőnökeik 
vezetésével kivonultak az őket ünneplők 
közé. A 13.A  osztályt Tóthné Stibán 
Erika tanárnő, a 12.B osztályt  Valuska 
Lajos tanár úr vezette. 

 Tóth Ferenc, megbízott igazgató úr, 
Várfi  András polgármester úr és Kepenyes 
András, a KLIK Gyomaendrődi tankerület 
megbízott igazgatója köszöntötték a 
ballagó diákokat. A végzősök nevében 
Paulik Natália (13.A) búcsúzott.  Az ünnepi 
műsorban a 11. évfolyamos diákok vettek 
részt, de fellépett a gimnázium és a Kis 
Bálint Általános Iskola közös énekkara is. 

Az ünnepség befejező részeként a 
nevelőtestületi dicséretek kiosztására 
került sor. 

Kiemelkedő tanulmányi 
eredményért nevelőtestületi 
dicséretben részesült:

13. A osztályból: Dajkó 
Nóra, Gonda Éva, László 
Loretta, Piltz Kitti

12. B osztályból: Zuba 
Klaudia

Kiemelkedő tanulmányi 
eredményért és közösségi 
munkáért részesült 
nevelőtestületi dicséretben:

Cselei Tamás, Hunya Gréta, 
Kéri Virág, Lakatos Fruzsina, 
Paulik Natália, Szentpéteri 
Balázs Boldizsár, Szonda 
Benjámin, Vitáris Alexandra 
(mindannyian 13.A osztályos tanulók)

Kiemelkedő közösségi munkáért 
kaptak nevelőtestületi dicséretet:

Dinya Julianna Ildikó 13.A, Kulik 
Andor 13.A, Csapó Vivien 12.B, Magyari 
Tünde 12.B, Rafael Róbert 12.B

Példás kollégiumi magatartásáért 
és közösségi munkájáért kapott 
nevelőtestületi dicséretet: Rafael Róbert 
12.B

Kiemelkedő sportteljesítményéért 
kapott nevelőtestületi dicséretet: Kovács 
Bence 13.A

Az iskolánk névadójáról elnevezett 
elismerést, a Kner-díjat Szonda Benjámin 
és Szentpéteri Balázs Boldizsár 13.A 
osztályos tanulók vehették át.

 A Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete által 
odaítélt Jó tanuló, jó sportoló díjat 
az V. korcsoportban Paulik Natália és 
Cselei Tamás 13.A osztályos tanulók 
kapták. Az ünnepség lezárása után 
a ballagó diákok megkoszorúzták a 
Kner-emlékművet.

Ballagás 2014.

„Fedezzük fel a várost a németek nyomán”
2014. május 21-én a Békés-Csong-

rád Megyei Német Iskolaegyesület 
hagyományaihoz hűen Gyomaendrő-
dön is megrendezte a „Fedezzük fel 
a várost a németek nyomán” elneve-
zésű német nyelvű vetélkedőjét, mely 
iránt igen nagy volt az érdeklődés. A 
versenyben a Kner Imre Gimnáziu-
mot egy lánycsapat képviselte, Almási 
Viktória, Nagy Kinga és Uhrin Ágnes 

11/A osztályos diá-
kok személyében. 

A vidéki verseny-
ző csapatok kisebb 
diákjai mellé pedig 
iskolánk közösségi 
szolgálatos tanulói 
szegődtek kísérőnek. 
A csapatoknak a fel-
adatok megoldására 

egy óra állt ren-
delkezésre, a helyi 
nevezetességek-
ről és a betelepült 
németekről kaptak 
kérdéseket. A ve-
télkedő jutalma-
zásához a megyei 

német nemzetiségi önkormányzatok 
járultak hozzá. A gimnázium csapa-
ta a középiskolások között a második 
helyet szerezte meg. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni az iskolaegyesület-
nek és a rendezvényt lebonyolító helyi 
nemzetiségi önkormányzatnak a lehe-
tőséget.
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Kner Imre Gimnázium és Kollégium hírei

2014. szeptember elsejétől a Szeged-
Csanádi Egyházmegye fenntartásában 
működik tovább a Kner Imre Gimnázium 
és Kollégium. A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ tájékoztatta 
a Gyomaendrődi Tankerület mb. 

igazgatóját, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának köznevelésért felelős 
államtitkárának döntése értelmében a 
Kner Imre Gimnázium és Kollégium 
fenntartói jogát a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye részére átadja.

Változás a Kner Gimnáziumnál

Nem voltam még kajakversenyen, 
pláne nem olyanon, ahol a világ leg-
jobbjai mérkőznek meg egymással. 
Nagy hatással volt rám az út. Elképesz-
tő látvány volt, ahogy a fi atalok utolsó 
leheletükig küzdöttek minden centi-
méterért, minden tizedmásodpercért. 
Ami külön öröm volt számunkra, hogy 
ott volt köztük a mi Tótka Sanyink is. 

Ezért a mindig mosolygó fi atalem-
berért utaztam el én is a gyomaendrődi 
csapatunkkal. Büszkeséggel töltött el, 
hogy részese lehetek a Körös Kajak-
os családnak és élőben szurkolhatok 
Sanyinak. Szombaton nagyon izgul-
tunk érte, ezen a napon voltak az elő- 
és középfutamok. Tudtuk, hogy Sanyi 
az előző héten betegség miatt kényte-
len volt kihagyni a Rasicei Világku-
pát, és még mindig nem heverte azt ki 
teljesen. Hatalmas örömünkre az esti 
órákban megérkezett a hír, a mi fi unk 
jól vette az akadályokat, bejutott az 
”A„ döntőbe, a legjobbak közé. 

Vasárnap reggel utaztunk Szeged-
re, köszönetet érdemelnek a szerve-
zők, amiért közösen tudtunk utazni. 
Utazás közben, a beszélgetések so-
rán egyre többet latolgattuk az esélye-
ket. Nálamnál szakavatottabb társaink 
még kis tájékoztatást is adtak az el-
lenfelek eredményeiről. Felnőtt világ-
bajnokok, olimpiai érmesek, igazán 
komoly rangok. Az előző Világku-
pa futamon Sanyi ezüstérmes lett, de 
tudtuk, hogy itt mindig minimális kü-
lönbségek döntenek. Jó társaságban re-
pül az idő, így gyorsan megérkeztünk a 
Maty-éri versenypályára. Több döntő-
ben is szurkolhattunk a fantasztikusan 
ügyes magyar fi ataloknak, egyre foko-
zódó izgalommal vártuk a 200 méteres 
férfi  döntőt. Pár perc múlva már a ka-
mera is megtalálta Sanyit, mi ezt ha-
talmas üdvrivalgással fogadtuk. Ezt ő 
is hallotta és el is mosolyodott kicsit. 
Eldördült a rajt, egy szempillantás alatt 
teljesítették a távot. Számomra szinte 

a teljes mezőny egyszerre ért be a cél-
ba. Sanyi kiintegetett nekünk, felemelő 
pillanatok voltak ezek. Később a ki-
írásban láttuk, hogy 7. helyen ért célba. 
A teljes mezőny beért 1 másodpercen 
belül, és a tizedek a mi szempontunk-
ból most kicsit a rossz oldalon álltak. 
Egy pillanatig nem tudtuk miként érté-
keljük az eredményt, de Sanyi edzője, 
Tóth Tibor rögtön megadta a választ. 
Mosolyogva tájékoztatta csapatunkat: 
- Látjátok, a világ élvonalában van, jö-
het érettségi, betegség, fáradtság nem 
engedünk teret a kételyeknek! Ha ilyen 
állapotban is ilyen szépen muzsikált a 
fi ú, akkor gondolhatjátok mi lesz még 
itt, mikor minden tökéletesen alakul. 
Senki sem mentheti meg a sikertől!  

Így zártuk mi ezt a versenyt, bará-
tokra találtam és megismerhettem egy 
új világot. Szeretettel ajánlom mind-
annyitoknak, fedezzétek fel ezt a kö-
zösséget!

Baráti üdvözlettel: 
egy lelkes szurkoló 

Szeged Világkupa

Kitüntetett  
pedagógusaink
Az elmúlt napokban intézményünk 

négy pedagógusának kiemelkedő 
munkáját részesítette elismerésben 
a KLIK Gyomaendrődi tankerülete: 
Hüse Julianna, Malatinszky Zita, 
Bela Tibor és Valuska Lajos tanárokat 
részesítette elismerő oklevéllel a városi 
pedagógusnapi ünnepségen.

Az elismerésben részesített diákoknak 
és tanároknak gratulálunk!
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Dobogós helyezések a mazsorett ek versenyén
A szólótáncosok sikerei után április 
25-én Siófokra utaztak az együttes 
legnagyobb táncosai. Itt rendezték 
meg a X. Mazsorettek Vándor-
kupa Versenyét. A gyomaendrődi 
Színfolt Mazsorett Csoportnak 
két arany és két ezüstérmet ítélt a 
zsűri.
- Jónás Izabella: pompon szóló – 
első hely
- Piroska Attila: botos tánca – 
első hely
- Hanyecz Lívia, Kovács Kinga, 
Piroska Attila - trió: második hely
- Botos mini formáció: szintén 
második helyezés
A Színfolt Mazsorett az idén 
ünnepli fennállásának 20. évfor-
dulóját. November 8-án nagysza-
bású gálaműsorral, az alapító tagok 
táncával, valamint több meglepetés 
produkcióval szeretnék emlékeze-
tessé tenni az együtt – táncolást.

Hunya Jolán
Színfolt Mazsorett vezetője

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

ZÁLOGFIÓKUNK 
kiemelten magas 
záloghitelt nyújt.

Csökkent kamat és 
kezelési költséggel.

A RUTIN AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 

TANFOLYAMOT INDÍT
Időpont: 2014. július 2, szerda, 17 óra.
Helyszín: Katona József Műv. Központ

Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!

INGYENES KRESZ és tesztkönyv használat!
INGYENES számítógépes teszt használat!
A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó 

elméleti és gyakorlati képzés!
E-learing felkészülési lehetőség:
 otthon, egyénileg saját gépen,

interneten kersztül történő felkészülés!
Teljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.hu

Bosnyák József tanfolyamszervező 
Tel.: 0630/409-2868

OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020
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Az Országos Diákolimpián is folytatódott  az 
éremgyűjtés a KSI Gyomaendrőd csapatánál

Az elmúlt hétvégén rendezték a kaja-
kosok Országos Diákolimpiáját a Ve-
lence-tavi Sukorón. A napról napra 
gyarapodó KSI Gyomaendrőd csapa-
ta nagy létszámmal képviselte magát a 
versenyen.  Huszonhét versenyző uta-
zott el a Velencei-tóra,  ahová  a szurko-
ló szülők és hozzátartozók is elkísérték 
a fi atal sportolókat valamint edzőiket, 
így körülbelül hetven fős lett a csapat. 
Egyre jobban összekovácsolódik a KSI 
Gyomaendrődi csapata. A diákolimpia 
szakmailag és csapatépítés szempont-
jából is nagyon jól sikerült. A együtt 
izgulva, szurkolva és egymást segítve 
töltöttük el a sukorói két és fél napot.
A diákolimpiáról elmondható, hogy 
az Országos Kajak – Kenu Diákolim-
pia igazolt és szabadidős versenyzők 
részére megrendezett versenyszámai 
is bekerültek a hivatalos, Magyar Di-
áksport Szövetség által elismert di-
ákolimpiai versenyek közé. Így a KSI 
Gyomaendrőd versenyzői most nem az 

egyesületük, hanem az iskolájuk szí-
neiben versenyeztek a Diákolimpián, 
ami országos döntő. A versenyen ered-
ményesen szereplő tanulók jogosultak 
lesznek a továbbtanulási többletpontok 
beszámítására is!

Ezúton is köszönjük az érintett isko-
lák igazgatóinak, hogy a tanulók Diák-
olimpián való részvételét és esetleges 
iskolából való távolmaradásukat enge-
délyezték!

ül ük h i k láj k í E ú i kö ö jük é i i k

Eredmények:
Gecsei Gergő és Szántó Milán K-2 kölyök fi ú IV. évf. 1000 m 
1. hely (Diákolimpiai bajnokok)
Fodor Bence MK-4 gyermek fi ú I-II. évf. 2000 m 2. hely 
Kalmár Lilla és Rau Mariann MK-4 kölyök leány III. évf. 
2000 m 3. hely
Kalmár Lilla MK-1 kölyök leány III. évf. 2000 m 9. hely
Szántó Milán K-1 kölyök fi ú IV. évf. 2000 m 9. hely
Gecsei Gergő K-1 kölyök fi ú IV. évf. 2000 m 19. hely
Rau Mariann MK-1 kölyök leány III. évf. 2000 m 29. hely
Szabadidős versenyzők:
Gecsei Norbert MK-1 fi ú gyermek I. évf. 500 m 1. hely 
Veres Gábor Zalán MK-1 fi ú gyermek I. évf. 500 m 2. hely 
Csikós Gergő K-1 férfi  kölyök IV. évf. 500 m 2. hely 
Fodor Napsugár MK-1 leány gyermek 0. évf. 500 m 2. hely
Gyetvai Máté Csaba MK-1 fi ú gyermek 0. évf. 500 m 2. hely
Szántó Jázmin Réka MK-1 leány kölyök III. évf. 500m 3. hely 
Rau Zsolt MK-1 fi ú gyermek I. évf. 500 m 3. hely 
Valent Zoltán MK-1 fi ú gyermek I. évf. 500 m 4. hely 
Berta Bence MK-1 fi ú gyermek I. évf. 500 m 4. hely

Nagy Kristóf és Dékány Gergő Zsolt MK-2 fi ú gyermek I-II. 
évf. 500 m 4. hely
Gaál Rebeka MK-1 leány kölyök III. évf. 500 m 5. hely
Fodor Napsugár, Izsó Éva, Juhász Erika Anikó, Sági Aliz  
MK-4 leány gyermek I-II. évf. 500 m 5. hely
Gaál Rebeka és Szántó Jázmin Réka MK-2 kölyök női III-IV. 
kcs. 500m 6. hely
Juhász Erika Anikó MK-1 leány gyermek II. évf. 500m 6. h.
Poják László, Rau György MK-2 férfi  kölyök III. évf. 500m 6.h.
Sági Aliz MK-1 leány gyermek 0. évf. 500 m 6. hely
Gecsei Norbert , Veres Gábor, Nagy Kristóf, Dékány Gergő 
MK-4 fi ú gyermek I-II. évf. 500 m 6. hely
Izsó Éva MK-1 leány gyermek 0. évf. 500 m 7. hely
Csikós Gergő és Szabó Bence K-2 férfi  kölyök IV.évf. 500m 7.h.
Rau Zsolt és Berta Bence, Gyetvai Máté, Valent Zoltán 
MK-4 fi ú gyermek I. évf. 500 m 7. hely
Rau György MK-1 fi ú gyermek III. évf. 500 m 8. hely
Szabó Bence K-1 férfi  kölyök IV. évf. 500 m 9. hely
Poják László MK-1 férfi  kölyök III. évf. 500 m 9. hely
Nun József MK-1 fi ú gyermek 0. évf. 500 m 10. hely

Cegléden rendezték meg a judósok 
országos diákolimpiai döntőit, 
amelyen a Gyomaendrődi Judo Klu-
bot két fi atal leány képviselte. Sóczó 
Rebeka a tavalyi aranyérem után ismét 
a dobogó legfelső fokára állhatott a 

diák B korosztály 44 kg-os kategóriá-
jában. Németh Regina első komolyabb 
megmérettetésén a Diák A korcsoport 
35 kg-os súlycsoportjában végzett az 
5. helyen.

Sóczó Rebeka újra a 
diákolimpiai bajnok!
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A Bethlen Szakképző Iskola hírei

A Pro Vértes Természetvédel-
mi Közalapítvány országos fotó- és 
videópályázatot hirdet ett általános is-
kola felső tagozatos és középiskolás 

diákok számára „Fedezd fel a helyi 
természeti értékeket!” címmel. A ver-
senyre olyan fotókkal, videókkal és 
animált GIF-ekkel nevezhettek a fi a-

talok, amelyeket a megyéjükben vagy 
más megyében található helyi jelentő-
ségű természetvédelmi terület vala-
melyikén készítettek. 
A versenyre 777 pályázó, több, mint 
3000 pályaművet készített. Iskolánk 
környezetvédelmi és vízgazdálkodási 
szakos tanulói Molnár István Tanár Úr 
vezetésével részt vettek a versenyen, 
amire 35 fotót küldtek be. A díjátadó 
ünnepség 2014. május 23-án Budapes-
ten történt, amin tanulóink kimagasló 
teljesítményükért elismerő oklevélben 
és 45.000 ft. értékű könyvutalványban 
részesültek.
A tanulók a vásárlási utalványt fel-
ajánlották a tanévzáró ünnepség 
könyvjutalmainak beszerzésére.

 A  lengyel Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztérium küldöttsége 
szakmai program keretében tartózko-
dik Gyomaendrődön.
A 37 tagú delegáció mezőgazdasági 
szakképző iskolák és képző központok 
igazgatóiból, szakértőkből és szakta-
nácsadókból tevődik össze.
A küldöttséget a lengyel Minisztéri-
um Szakképző Osztályának igazgatója 
Sofi a Stypisnska Asszony vezeti.
Lengyel partnereink szakmai útjuk so-
rán megismerik a magyar mezőgazda-
ság szerkezetét, termelési struktúráját, 
a szakképzés aktuális helyzetét.
Partnereink részt vettek a Bethlen 

Szakiskola diákjainak 
vizsgaeredményei-
nek értékelésén, talál-
koztak az intézmény 
szakmai hálózatának 
tagjaival.
Fontosnak tartják a 
diák és szakoktatói 
Mobilitás kiszélesíté-
sét a magyar és len-
gyel mezőgazdasági  
és élelmiszeripari is-
kolák között, pályá-
zati tevékenységeket 
Uniós programok ke-
retében.

Lengyel minisztréiumi küldött ség 
a Bethlen Gábor szakiskolában

2014. június 21.-én ismét Sutt yomba Fesztivál
A Suttyomba Alapítvány 13. alkalommal szervezi meg népzenei fesztiválját Gyomaendrődön, 2014. június 21.-én a 

Katona József Művelődési Központban. A rendezvényhez kapcsolódik az „Értékeink a Kárpát-medencében” 
Suttyomba Népművészeti Verseny - a megyei általános és középiskolások részére - amely az idén második 

alkalommal kerül megrendezésre, s amelyre már előzetesen is nagy érdeklődés mutatkozik.
2014. június 21. programja:

15.00 órától Értékeink a Kárpát-medencében II. Suttyomba Népművészeti verseny
18.00 órától Együtt a Kárpát-medencében XIII. Suttyomba Népzenei Fesztivál

18.00 óra Berbécs Zenekar
18.30 óra Cimbali Band koncertje

20.00 óra Suttyomba Zenekar
21.00 óra Tűzugrás

Hajnalig tartó táncház a Berbécs és a Suttyomba Zenekarokkal.
A programok a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 

támogatásával valósulnak meg.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a szervező Suttyomba Közhasznú Alapítvány!
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Kis Bálint Emléknapok – 2014
Rendhagyó órákkal és a Békés Ban-
da koncertjével kezdődött a Kis Bálint 
Általános Iskola névadójának emléké-
re rendezett programsorozat. Az em-
lékünnepségen köszöntőt Kepenyes 
András mb. tankerületi igazgató, ün-
nepi beszédet Ágostonné Farkas Mária 
igazgató mondott. Átadásra kerültek a 
Kis Bálint Díjak: Balla Károlyné pe-
dagógus és Kruchió Adrienn 8. osz-
tályos tanuló részére. A különböző 
emlékversenyek díjátadása után kide-
rült, hogy az év pedagógusa Kovács-
né Szabó Mária, az év diákja Tari Edit 
lett.  A Halász István díjat az iskola IV. 
korcsoportos, lány kézilabda csapata 
nyerte el. 

(Folytatás a következő lapszámban)


