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Hídavatás
Nem mindennapi eseményen, hídavató 

ünnepségen vett részt több száz érdeklődő 
Gyomaendrődi és elszármazott. A 
Rózsahegyi Napok rendezvénysorozatához 
kapcsolódott az Endrődiek Baráti Körének 
kezdeményezésére, szervezésében 
megvalósított ünnepség. A 100 éve épült 

endrődi hídról megemlékezve, kapcsolódva 
Gyomaendrőd várossá avatásának 25 
évfordulójához, került sor az ünnepélyes 
névadásra. Várfi  András polgármester 
köszöntő szavai után a híd történetét Dr. 
Erdész Ádám a Békés Megyei Levéltár 
igazgatója mutatta be. A Rózsahegyi Iskola 

leánykara endrődi 
népdalokat énekelt. 
A hidat felszentelte 
Iványi László 
tb.kanonok, plébános. 
A szalagátvágás 
után a Körösmenti 
Táncegyüttes tagjai 
végig táncolták a hidat, 
majd hordót gurítottak. 
Az ünnepség  lovasok 

vonulásával zárult. A jó hangulatot fokozta 
a Szarvasi Fúvószenekar muzsikája 
is. A hídavatás végén, hídavató sörrel 
ünnepeltek a Gyomaendrődiek.

Fotó: Paróczai Zoltán

Fotó: Megyeri László

Fotó: Megyeri LászlóFotó: Paróczai Zoltán



2

Bethlen - Napok - Amit Gyoma elve-
szített, azt Gyomaendrőd visszaszerez-
te
Gyomaendrőd várossá válásának 25. 
évfordulójáról, a helyi két középisko-
la ballagásáról szólt a kedd, és a szer-
da és csütörtök a településen, és ez 
már átvezetett a hivatalosan ma nyíló 
nemzetközi sajt- és túrófesztiválhoz. 
Nagyenyed Bethlen- kollégiumából is 
érkeztek vendégek, és személyesen je-
len volt Bethlen Gábor.
Gyoma és Endrőd 1982-ben egye-
sült, Gyomaendrőd 1989. március 
1-jével nyerte el a városi címet. Várfi  
András polgármester hangsúlyozta, a 
település eleget tesz a városi követel-
ményeknek, kiváló gazdaságföldrajzi 
adottságokkal, főközlekedési vasútvo-
nallal rendelkezik – melynek jelenleg 
a korszerűsítése zajlik -, és kétszámje-
gyű főút, a 46-os megy keresztül rajta.
- Oktatási, kulturális értékeink is meg-
felelnek a városi rangnak – magyaráz-
ta Várfi  András.
- Az általános iskolák mellett két közép-
iskola működik, a Kner Gimnázium, 
valamint a Bethlen Gábor Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari Szakképző Isko-
la és Kollégium. A városnak jelentős a 
kulturális múltja, sok híres ember szár-

mazik innen. Több kulturális rendez-
vény is szolgálja Gyomaendrőd lakóit, 
a környékről idelátogatókat. Büszkék 
lehetünk, és büszkék vagyunk a vá-
rosra, és gyomaendrődiségben gondol-
kodunk. A polgármester szólt arról, 
fontos mozzanat, hogy amit Gyoma 
1966-ban elveszített, azt Gyomaend-
rőd tavaly visszaszerezte, vagyis, járá-
si székhely lett.
Erdélyi testvérvá-
rosunk, Nagyenyed 
polgármestere, Mi-
hai Horatio Josan 
és Szőcs Ildikó, a 
Nagyenyedi Bethlen 
Kollégium igazgató-
ja is megtisztelte a 
Bethlen-napok ren-
dezvénysorozatát. 
Hasonlóan az erdé-
lyi fejedelem nevé-
vel egyező Bethlen 
Gáborhoz, valamint 
St ipsicz-Beth len 
Károlyhoz. Termé-
szetesen az előadások is kötődtek a 
Bethlenekhez és a gyomaendrődi is-
kolához. Gubucz József nyugalmazott 
főigazgató, a Bethlen Alapítvány kép-
viselője elmondta, 1922-ben jött létre 
a Gyoma Községi Önálló Mezőgazda-
sági Népiskola, mely 1954-ben azzal 
az indokkal szűnt meg, hogy az isko-
la helyén Gyomai Járási Humán kórhá-
zat alakítanak ki. Ez viszont különböző 
okok miatt meghiúsult. A szakképzés 
1967-ben indult újra, Gubucz József a 
kezdetektől itt tanított, 1992-től volt 
igazgató, majd 2008-tól a hat kelet-ma-
gyarországi agrárszakképző iskola fő-
igazgatója.

A rendszerváltás után fejlesztették 
Gyomaendrődön a tangazdaságot. 
Davidovics László, az intézmény jelen-
legi igazgatója elmondta, Bethlenből 
Tisza Kálmán, majd a közelmúlttól új-
ra Bethlen Gábor lett a gyomaendrődi 
intézmény neve, fenntartója a Vidék-
fejlesztési Minisztérium. Az iskola a 
megyei agrárszakképzés egyik oktató-
központja.
Kovács Károly, az intézmény nyu-
galmazott igazgatóhelyettese a Beth-

lenek gyomaendrődi kötődéséről is 
beszélt, az erdélyi fejedelem ősei, az 
úgynevezett iktári Bethlenek rendel-
keztek itt földbirtokkal. – A vissza-
kapott Bethlen-név, az iskola múltja 
is azt bizonyítja, hogy ez a közösség 
nem hagyja magát, hű az eredeti célok-
hoz, az agrárszakemberek képzéséhez 
– magyarázta Gubucz József. – Olyan 
gazdálkodási ismereteket is ad, melyek 
birtokában önálló mezőgazdasági te-
vékenységre is képessé válnak a tanu-
lók. 
(Forrás: Nyemcsok László – Békés Me-
gyei Hírlap, 2014. május 2.)

Várossá válást ünnepeltek

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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Munkába álltak 
az adóellenőrök

Tótka Sándor, a gyomaendrődi Kö-
rös Kajak SE kitűnő kajakosa április 
30-án elballagott a Kner Gimnázium 
tanulójaként, majd másnap reggel 
repülőre ült, hogy részt első Világku-
pa versenyén. Milánóban rendezték 
meg az első Kajak-Kenu Gyorsasági 
Világkupát, amelyre 5 kontinens 38 
országából érkeztek versenyzők.
Sok világklasszis szerepelt ezen a 
versenyen. Sanyinak az idei év 

első rangos nemzetközi megméretteté-
se volt. Ezen a versenypályán azért is 
fontos volt rutint szerezni, mert 2015 
évben itt fogják rendezni a 2016-os 
Rió de Janeiró-i olimpiára kvalifi ká-
ló Világbajnokságot. Szombaton (2014. 
május 3-án), felnőtt K1 200 méteren, 
ült hajóba, továbbjutott az A-döntő-
be.  A világ legjobbjaival összemérve 
tudását, a vasárnapi végjátékban ki-
tűnő teljesítménnyel szerezte meg az 
az első felnőtt, egyéni ezüstérmet, 
miközben a Körös Kajak SE verseny-
zője még nincs 20 éves. Úgy tűnik jól 
sikerült a téli alapozó felkészülés és az azt 
követő vízi edzések a Fűzfás-zugi 
pályánkon. Egyesületünk új edzőjé-
vel Tóth Tiborral, tökéletes összhang-
ban végzik az edzésmunkát készülve 
a következő versenyekre. Tótka Sán-
dor július közepén a szegedi U23-as 
világbajnokságon indul, a felkészülés 
közben - nem mellesleg- érettségizik 
is.

Körös-Kajak SE

Tótka Sándor Világkupa ezüstérmes!

Tótk Sá d d ődi Kö

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

BALLAGÁSI AKCIÓ
a Berill Ékszerüzletben

Arany és Ezüst ékszerek:
10-20-30 % 
kedvezménnyel

Törtarany beszámítás és 
fazondíjas vásárlási lehetőség.

Megbővített karikagyűrű 
készletünk párnapos 

határidővel rendelhető.
Szeretettel várjuk a kedves 

vásárlókat!

2014. május 1-vel két fő adóellenőr 
kezdte meg munkáját a Gyomaendrő-
di Közös Önkormányzati Hivatalnál. 
Feladatuk az idegenforgalmi adó be-
jelentésével, bevallásával kapcsolatos 
helyszíni ellenőrzés. A két adóellenőr – 
Kónyáné Lukács Éva és Virág Katalin 
– augusztus végéig fogja ellenőrizni a 
bel- és külterületi szállásadókat, nyara-
ló tulajdonosokat, mennyiben tesznek 
eleget az idegenforgalmi adó beszedési 
kötelezettségüknek. Az ellenőrök fény-
képes igazolvánnyal és megbízólevéllel 
kerültek ellátásra, amivel igazolják ma-
gukat. Kérjük munkájuk megértését és 
segítését.

Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal Adó Osztály

Városunk újabb tehetséges, ügyes kezű lakóinak munkáival 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők: 
Gál Lívia és Beinschróth Károly 

mutatkozik be. 
A „minivilágba” pillanthatunk be, amikor Gál Lívia 

gondosan megmunkált apró tárgyait nézegetjük. 
Beinschróth Károly makettjei pedig városunk épületeiről készültek. 

A kiállítás május 19-én 15 órakor nyílik, június 14-ig tekinthető meg 
a könyvtár nyitvatartási idejében 

(hétköznapokon 9-17 óra, szombatonként 9-12 óra között)

MEGHÍVÓ
Miniatúrák és makett ek kiállítása 

a Határ Győző Városi Könyvtárban
Nyári szabadtéri 

játékaink:

Futóbicikli, 
kismotorok, hinták, 

dömperek, 
kagylóhomokozó, 

medencék, 
strand játékok.
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Impozáns körülmények között, 2014. 
április 25-én az Endrődi Népház kiállí-
tó termében megnyílt „Kállai Ferenc a 
Nemzet Színésze” című emlékkiállítás. 
A művész hagyatékából és a Nemze-
ti Színház fotóarchívumából szárma-
zó előadásfotókkal kiegészített tárlatot 
Hegedűs D. Géza Kossuth-díjas szín-
művész, a Kállai Alapítvány elnöke 
nyitotta meg. Várfi  András polgármes-
ter köszöntötte a rendezvény díszven-

dégeit: Moór Mariann Kossuth-díjas 
színművészt, Dániel Vali Kállai-díjas 
színművészt, Pergel Zsuzsát a Kállai 
Alapítvány titkárát, Sípos Imrét a Pesti 
Magyar Színház menedzser igazgató-
ját és Lampl Lajost a Maszk Országos 
Színész Egyesület titkárát. A meg-
nyitón felidéztük Kállai Ferenc egyik 
felejthetetlen alakítását egy rövid fi lm-
részlettel Moliere: Úrhatnám polgár 
darabjából. A művész két kedvenc nó-
táját Botos János és Puj Ferenc adták 
elő. A kiállítás megnyitójára több mint 
száz ember volt kíváncsi, akik nagy ér-
deklődéssel tekintették meg a különle-
ges tárlatot. 

A kiállítás egyik egysége Kállai Fe-
renc színházi alakításaiból közöl válo-
gatást, ahol a Döglött aknák, a Revizor, 
a Nép ellensége, a IV. Henrik, a Bánk 
Bán, stb. előadásai elevenednek meg 
a fotókon keresztül. A fotók és szín-
házi plakátok sajátos, a görög színház 
hangulatát idéző installáción helyez-
kednek el. Alan Bennett: Kafka far-

ka című daradjában 
Kállai Ferenc a Pa-
pa szerepét játszot-
ta, melynek jelmeze 
látható a kiállítás-
ban. A jelmezt a Pes-
ti Magyar Színháztól 
kölcsönöztük. A má-
sik kölcsön tárgy egy 
Kállai gyűrű, pedig 
Őze Áron színház-
igazgató tulajdona, 
aki egy levél kísére-
tében küldte el a kiállításra. A 
mintegy 50 négyzetméteres alapterüle-
tű kiállítás hátsó része a művész privát 
szféráját, a dolgozószobát jeleníti meg. 
A személyes tárgyakkal, könyvekkel 
berendezett enteriőr a művész halála 
után megmaradt, érintetlen állapotot 
mutatja. Ebben a részben helyeztük el 
a Prima Primissima díjat , a Kincsem 
világbajnok ló alakját megörökítő kis-
plasztikát. Az íróasztalon, az Erzsé-
bet-díj mellett látható egy henger alakú 
bortartó, mely Törőcsik Mari szín-
művésznő ajándéka volt Kállai Ferenc 
70. születésnapja alkalmából. Ugyan-
csak az íróasztalon található egy szár-
nyas kecskét mintázó domborművű 
díj, melyet a művész 
1977-ben a Teheráni 
Filmfesztiválon ka-
pott a Szépek és bo-
londok című fi lmben 
nyújtott alakításá-
ért, megelőzve Paul 
Newmant, Richard 
Chamberlaint és 
Gerard Depardieut. 
Csak néhány érde-
kességet emeltem 
ki a tárlatból, de a 
látogató még sok 
jelentős díjat, emlék-
tárgyat, fi lmszerepe-
ket megidéző fotót és 
dokumentumot lát-
hat a kiállításon. 

Köszönetet sze-
retnék mondani 
mindazoknak, akik 
segítették az emlék-
kiállítás megnyitá-
sát, de különösen 
Kállai Ferencnének, 
aki férje hagyaté-
kát szülővárosának 
adományozta, va-
lamint Hegedűs D. 
Géza színművész-
nek, Pergel Zsuzsá-

nak a Kállai Alapítvány titkárának, a 
Nemzeti Színház és a Pesti Magyar 
Színház vezetőségének, az Országos 
Színháztörténeti Intézet és Múzeum 
munkatársainak. Ezúton köszönöm 
támogatásukat a színházi fotók köz-
léséért Keleti Éva, Ikládi László és 
Ilovszky Béla fotóművészeknek és a 
Theater.hu-nak.

A kiállítás várja látogatóit hétfőtől 
péntekig, 9-16 óráig a Blaha Lujza út 
21. sz. alatti Endrődi Népház kiállító-
termébe. A nyitva tartási időn kívül, 
előzetes bejelentkezésre is látogatható; 
bejelentkezni a 06-20-238-0046-os te-
lefonszámon lehet. 

Írta: Szonda István

Megnyílt a Kállai Ferenc emlékkiállítás

I á kö ül é k kö ött 2014

dégeit: Moór Mariann Kossuth díjas
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Elsőként a vallási turizmus része-
ként megvalósuló Szent Antal za-
rándokszállást, a kulturális örökség 
ápolása keretében felújításra kerü-
lő Szent Antal kenyérsütő házat és a 
hozzá tartozó turisztikai programokat 
szeretném ismertetni Önökkel. Válasz-
tásom azért esett először erre a témára, 
mert 2014. május 15-én harmadik alka-
lommal indul Gyomaendrődről a Szent 
László zarándoklat Nagyváradra. 

A pályázat segítségével a már el-
indított Szent László zarándokút 
gyomaendrődi állomását fogjuk kiala-
kítani, mely szolgáltatásaival elősegí-
ti a zarándokok lelki elmélyülését és a 
zarándok turisták számszerű növeke-
dését. 

A zarándoklat segíti a két régió val-
lási és kulturális kapcsolatait, valamint 
szorosabbá teheti a gazdasági és társa-
dalmi együttműködést Magyarország 
és Románia, a Nagyváradi Egyházme-
gye és a Szeged-Csanád Egyházmegye 
egyházközségei között is. A zarán-
doklatot a későbbiekben a szervezők 
Somogyvárról, majd Zágrábból szeret-
nék indítani, így a gyomaendrődi za-
rándokszálláshely fontos állomás lesz, 
mely az Endrődi Népház épületegyüt-
tesében valósul meg. 

A 21 fő számára kialakított szállás-
hely a Szent László zarándoklat pihe-
nőhelyeként működik majd, és várja 
más zarándoklatok résztvevőit is. Aki 
szeretne 1-2 napos pihenőt tartani, 
annak biztosítani tudjuk nemcsak a 
szállást, hanem a várost és környékét 
megismertető programokat is. 

Gyomaendrőd endrődi településré-
sze római katolikus vallású. Templo-
ma 1804-ben épült a község főterén. 
Az egykori buzgó vallási életről szak-

rális köztéri emlékek 
tanúskodnak. Jelen-
tős a bel- és külterü-
leten lévő fogadalmi 
keresztek, útmenti fe-
születek száma. A pá-
lyázat segítségével 
ezek a szakrális épít-
mények - melyek a 
zarándokút vonalán 
helyezkednek el - fel-
újításra kerülnek.

A zarándokszál-
lás területén is ki-
alakítunk turisztikai 
attrakciókat, melyek 
kapcsolódnak a Szent László és a Szent 
Antal kultuszhoz.

A Népház kiállító termében a Né-

pi vallásosság emlékeiből állandó ki-
állítás nyílik. Az udvaron kenyérsütő 
kemencét és pihenőhelyet építünk, 
melyhez „szentantal kenyere” sütő-
program fog kapcsolódni. 

A zarándoklatok 
mindig kötődnek a 
gyógyuláshoz, a lel-
ki egészséghez, fo-
gadalmakhoz. A 
zarándok szállás-
hely épületében be-
rendezzük a „Szent 
Antal Herbária” bol-
tot, ahol a zarándok-
lat során megismert 
gyógynövényekből 
előállított készítmé-
nyeket vásárolhatja 
meg a zarándok és 
a turista. A Népház 

udvarán egy gyógynövény kertet ala-
kítunk ki. 

Az egykori Endrődön, Páduai Szent 

Antalnak különösen hangsúlyos kultu-
sza volt.  A hagyományos paraszti la-
kóterekből nem hiányozhattak a Páduai 
Szent Antal ábrázolások. A szent tisz-
teletére 1903-ban szentelték fel a Szent 
Antal kenyerének sütőházát. A házban 
nagyobb ünnepeken kalácsot és kenye-
ret sütöttek a falu szegényeinek.

A kialakítandó zarándokszálláshely 
szomszédságában lévő Szent Antal sü-
tőház eredeti állapotának megfelelően 
kerül helyreállításra a kenyérsütő ke-
mencével. 

A megújult sütőházban sütött kenye-
ret vihetik majd magukkal a zarándo-
kok. A Szent Antal ház udvarán kerül 
kialakításra a Szent Antalhoz írt kéré-
sek, búcsú tárgyak elhelyezésére szol-
gáló fal. 

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

i llá á lék iből áll dó ki Antalnak különösen hangsúlyos kultu
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Száz éve született  Haiman György
1914.május 26-án született Haiman 

György, Kner Izidor első unoká-
ja. Édesanyja Kner Ilona, édesapja 
Haiman Hugó tanár volt. Bár szüle-
ivel Budapesten élt, élete és munkás-
sága szorosan kötődött Gyomához és 
a Kner-nyomdához, sok időt töltött 
nagyszüleinél, rokonainál. Tanítója és 
mestere nagybátyja, Kner Imre volt, 
akitől a betűszedés, könyvtervezés, 
nyomdai ismeretek és az üzemveze-
tés titkait és fortélyait megtanulta. Az 
Atelier művészeti tervező és műhely-
iskola grafi kai szakán tanult, dolgo-
zott a Kner-nyomdában és a budapesti 
Hungária Nyomdában. Kner Mihály 
tragikus halála után ő lett a nyom-
da vezetője, itt élt 1948 őszéig, ekkor 
a megalakuló Nyomdaipari Tröszt ve-
zetője lett. Az államosítások, a szoci-
alista vállalatok megalakulása, majd a 
rendszerváltás utáni privatizáció után 
is kapcsolatban maradt családja egyko-
ri nyomdájával. 

Ha munkásságát néhány szóval fe-
jeznénk ki: a nyomdászat, könyv-
tervezés, tanítás és a kutatás a 
legjellemzőbbek. A Magyar Iparművé-

szeti Főiskola – napjainkban MOME, 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – 
Typo-grafi kai tanszékén dolgozott, ti-
pográfusok nemzedékeit tanította. 
Sok-sok könyvet, plakátot, alkalmi 
nyomtatványok tervezett. Tipográfi ai 
munkáival hazai és nemzetközi kiállí-
tásokon szerepelt, tervezői munkássá-
gát rangos díjakkal ismerték el.

Tudományos munkássága a betűtör-
ténethez, Tótfalusi Kis Miklós, a Kner 
–nyomda és a Nagyszombati Egyetemi 
Nyomda történetéhez kapcsolódott. A 
magyar nyomdatörténettel kapcsolat-
ban előadásokat tartott itthon és kül-
földön, publikációi önálló kötetekben, 
hazai és nemzetközi folyóiratokban je-
lentek meg. 1973-ban az irodalomtudo-
mányok kandidátusa, majd 1993-ban 
a nagydoktori tudományos fokozatot 
szerezte meg, a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia alapító tagja volt. 
1996-ban városunk díszpolgári címet 
adományozott neki. 

Munkásságát a magas szakmai szín-
vonal, a precizitás, alaposság jelle-
mezte, a kiadványok tervezésekor a 
tartalom és a forma egységének meg-

teremtésére törekedett. A legnagyobb 
magyar könyvművészek egyike. 1996.
augusztus 13-án hunyt el.

Centenáriuma alkalmából emlékkö-
tet jelenik meg és 2014. május 28-án 17 
órakor Budapesten, a Petőfi  Irodalmi 
Múzeumban nyílik meg az életművét 
bemutató kiállítás.

Újabb nyertes pályázatot valósított  meg a GYÜSZ-TE 
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 2013.06.21-én nyújtott be pályázatot a 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetén belül, térségi és nemzetiségi hagyományok ápolását 
célzó komplex programok megvalósítása, természeti és kulturális értékek fenntartható fejlesztése a 
XVI. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál infrastruktúrális és tárgyi eszköz hátterének 
fejlesztésére, mely jogcímen 2 987 605 Ft vissza nem térintendő állami támogatásban részesültünk. 

A pályázati pénzből a következő tárgyi eszközök gazdagították a város legnagyobb rendezvényét: 
rendezvénysátor (mely a rendkívüli időjárásban bizonyította hasznosságát), 36 garnitúra sörpad, 
szelektív hulladékgyűjtő állványok, (mellyel szeretnénk rendezvényeink környezeti fenntarthatóságát 
növelni),  4x2.3m-es sajtófal és 3 db rollup a város népszerűsítésére, kis projekttábla, ill. 100 alkalommal 
hirdethettük rendezvényünket a Rádió1 hullámhosszán.

GYÜSZ-TE
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Változó utcanevek 

Dávidházy Bekes Sámuel (név-
változat Dávidházi) Poroszlón szüle-
tett 1789. július 1-én, Gyomán hunyt 
el 1862. április 23-án. A reformá-
tus lelkész, tanító családból származó 
Dávidházi gimnáziumi tanulmánya-
it Hódmezővásárhelyen végezte, majd 
Debrecenben végzett hittan szakon. 
Göttingenbe, majd Utrechtbe ment 
ösztöndíjas tanulónak, ahol az Új Tes-
tamentum görög szövegét magyarázta 
hallgatótársainak. Hollandiai utazásai 
után először ágyai, majd gyomai lel-
késznek rendelték. 1818-ban időközi, 
1819-ben rendes lelkésszé választot-

ták. Negyvennégy évig közösségfor-
máló, emberbarát, tevékeny emberként 
szolgálta a gyülekezetet. Egyéniségét 
–öltözködéstől kezdve a beszédmódján 
keresztül- az egyszerűség és a szigo-
rú erkölcs jellemezte. Lelkészi hivatá-
sának gyakorlása mellett rengeteg időt 
fordított Gyoma hiteles történetének 
megírására. Az akkor élt emberek visz-
szaemlékezéseit írta le, melynek ered-
ménye lett a felbecsülhetetlen értékű 
munka. 

(Forrás: Gyomaendrődi 
Ki-Kicsoda,2004 – HGYVK)

A Zalka Máté utca közterületi megnevezés 
Dávidházi Sámuel utca névre változott

2014. június 7. szombat 
Gyomaendr d (Öregsz l ), Kondorosi út 1. 

(a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen) 

Nevezési kategóriák:
paprikás krumpli (minden változatban), 
egyéb (ami a bográcsba belefér). 

Jelentkezés a f z versenyre: 
2014. június 5-ig 

személyesen a Rózsahegyi Házban, 
vagy a 66/282-659, 30/37339-78 telefonszámokon. 

Nevezési díj: 2000 Ft/csapat. 

Egész napos programmal, 
gyermeknapi meglepetésekkel várunk mindenkit. 

(A részletes programról kés bb adunk tájékoztatást.) 
www.gyomaendrod.huwww.gyomaendrod.hu
www.gyomaendre.huwww.gyomaendre.hu

www.ligetfurdo.huwww.ligetfurdo.hu

A RUTIN AUTÓS ISKOLA
SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 

TANFOLYAMOT INDÍT
Időpont: 2014. május 23, péntek, 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

Berill Ékszerüzlet
Fő út 222. 

Tel.: 70/354-8915
 

Zálogfi ókunk kiemelten 
magas záloghitelt nyújt.

Csökkent kamat és 
kezelési költséggel.
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Kis Bálint Általános Iskola hírei

Vigyázz, Kész, 
Pénz!

A 2.a osztály öt tanulója: Kézi Zol-
tán, Munkácsi Márk, Szilágyi Adri-
enn, Földvári Nóra és Medve Gergő 
megnyerte a K&H Bank által kiírt 
Vigyázz, Kész, Pénz! című vetélke-
dő területi fordulóját, így iskolánkat 
Budapesten képviselik az országos 
döntőn.

Gratulálunk és szurkolunk nekik! 
Felkészítőik: Kereki Irén és Kovács 
Ildikó.

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

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásával a Kis Bálint Általános 

Iskola hatodik alkalommal rendez-
te meg kézműves délutánját, ahol az 

alsós és felsős diákok húsvéti 
dekorációkat, ajándékokat készítettek, 
valamint megismerkedhettek az ehhez 
kapcsolódó népi hagyományokkal.

Kézműves délután

2014. június 1. és 5. között a Gyoma-
endrődi Kis Bálint Általános Iskola 
31 hetedik osztályos diákja és 4 pe-
dagógusa Erdély magyarlakta terü-
leteire kirándul az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma által kiírt Határta-
lanul! pályázati program keretében. 
A program célja a magyarországi és 
a külhoni magyar fi atalok közötti 
kapcsolatok kialakítása, erősítése. 
Az erdélyi magyarlakta területek 
bebarangolása, a természeti és épített 
környezet megismerése, a történelmi 

és kulturális emlékek meglátogatása. 
Mindezek az élmények lehetőséget 
nyújtanak a tanulók ismereteinek bő-
vítésére, a magyarságtudat ápolására, 
a hazaszeretet elmélyítésére.
Az öt napos kiránduláson a 
gyerekek állami támogatással – 
melynek összege: 774.800 Ft - jutnak 
el a Székelyföld és a Keleti-Kárpátok 
legtávolabbi vidékeire.

Ágostonné Farkas Mária, 
intézményvezető

„Kisbálintos” diákok Erdélyben
Sulikóstoló

Áprilisban a nagycsoportos óvodá-
sok látogatták meg a Kis Bálint Ál-
talános Iskola kisdiákjait. Játékos 
magyar, matematika, kézműves és 
testnevelés órából kaptak ízelítőt a 
tanító nénik segítségével. Az ovi-
sok együtt énekelhettek leendő is-
kolatársaikkal.
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Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Iskolánk az idén tizedik alkalommal 
kapott meghívást Mezőberénybe, a 
helyi általános iskola által szerve-
zett - ezúttal is színvonalas - nemzet-
közi matematikaversenyre, melyen a 
Rózsahegyit négyfős hetedikes (Dá-
vid Adrienn, Szerető Dorottya, Vasz-
kó Ágnes, Wéber Dorina) és négyfős 
nyolcadikos (Dobák Dóra, Lövei Zsu-

zsanna, Szujó Róbert, Varjú Tamás) 
csapat képviselte. A nyolcadikosok a 
4. helyen végeztek, az egyéni verseny 
legjobb helyezését Dobák Dóra érte 
el, aki ötödik lett.
Békéscsabán, a Teleki Pál Országos 
Földrajz, Földtan Verseny megyei for-
dulóján iskolánkat Vaszkó Ágnes és 
Lövei Zsuzsanna képviselte. A hete-

dikesek között Ági 11., a nyolcadiko-
sok versenyében Zsuzsi 5. helyezett 
lett. Tanulóinknak az egész éves tan-
anyagból, a Természetbúvár cikkeiből 
és Teleki Pál életéből szerzett tudá-
sukból kellett számot adni.
Meszlényi Jázmin 3.b osztályos tanu-
ló országos különdíjas lett a Magyar 
Asztronautikai Társaság által kiírt 
rajzpályázaton, melynek témája: Űr-
turizmus - civilek a világűrben! Gra-
tulálunk minden versenyzőnek!

Verseny eredmények

Idő szűke miatt csak az alsósok mu-
tathatták be műsorukat a tavaszi 
szünet előtt, de így is tíz remek mű-
sorszámmal szórakoztatták a kortár-
sakból és szülőkből álló közönséget. 
Énekeltek, zenéltek, táncoltak, sze-
repeltek, báboztak, sőt még lakodal-
mast is előadtak. A szünet 
utáni első napon a felsősök versenye 
következett. Nagy örömünkre mind-
egyik osztály szerepelt, sőt ezen túl 
még több kisebb-nagyobb csoport is 
megmutatta tagjainak tehetségét és 
felkészültségét. Az énekkar bemuta-
tóját, hangszeres zenészek, majd ze-
nés-táncos produkciók, bábelőadás, 

szinkronúszás és prózai jelenetek kö-
vették. Aki elmulasztotta, a legjobba-
kat megnézheti a Rózsahegyi Napok 
gálaműsorán. 

Ki mit tud?

Mint valami illatos répamezőn, csak 
gyűltek, csak gyűltek a nyulak az is-
kolai könyvtárban. A kockásfülű nyúl 
és Zsuzsa néni meghívására több mint 
200 nyuszi hozta el kisgazdáját a nyu-
szi buli megnyitójára. Egy hétig ör-
vendeztek a sok látogatónak, majd 
húsvétra hazamentek tojást festeni.

Nyuszi buli

A kecskeméti Katona József Könyv-
tár, az Alternative English School és a 
Dél-alföldi Europe Direct Informáci-
ós Hálózat idén 9. alkalommal hirdet-
te meg 5-6. és 7-8. osztályos diákok 
számára az Európa Nyelvi Díjat nyert 
„Mesélj Európa! – Tales from Euro-
pe” elnevezésű angol nyelvű vetélke-
dő sorozatot. Iskolánk több csapattal 

is nevezett a több fordulós verseny-
re, melyből három csapat jutott be az 
április 24-én Békéscsabán megrende-
zett első elődöntőre. Mindkét korosz-
tályban 6-6 csapat versenyzett mese, 
illetve történelmi esemény dramati-
zálásával és angol nyelvű előadásá-
val Békés, Csongrád és Bács-Kiskun 
megyéből. Iskolánk két csapata első 
helyen végzett a rangos mezőnyben, 
ezzel részt vehettek a május 10-én 
megrendezésre kerülő döntőn Kecs-

keméten. Az ötödikes csapat tagjai: 
Karácsony Tamara, Paróczai Ben-
ce, Nemes Ágota, Szalóki Valentin, 
Veress Hunor 5.a osztályos tanu-
lók. A hetedikes csapat tagjai Dudics 
György, Orbán Renáta, Paróczai 
Gergő, Vaszkó Ágnes és Wéber Do-
rina 7.b osztályos tanulók. A harma-
dik csapat tagjai Dógi Csenge, Gellai 
Fanni, Starron von Boxtel, Orovecz 
Odett, Parragh Viktória. Hajrá Ró-
zsahegyi!

Mesélj Európa!
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A Kner Gimnázium hírei

2014. április 14-15. között megemlé-
keztünk iskolánk, a Gyomaendrődi 
Kner Imre Gimnázium és Kollégi-
um fennállásának 60. évfordulójáról. 
A két napos rendezvény színvonalas 
megrendezése nem valósulhatott vol-
na meg úgy ahogy mi szerettük volna, 
ha nincsenek segítőink, támogató-
ink. Ezúton szeretnénk megköszön-
ni mindazoknak a közreműködését, 
akik a sportdélutánon, az ünnepé-
lyes műsoron jelenlétükkel, tanulóink 
felkészítésével, az iskolatörténeti ki-
állításhoz emlékeiket eljuttatva meg-
tiszteltek bennünket vagy egyéb más 
úton segítették rendezvényünk meg-
szervezését. 

Köszönetnyilvánítás

 
2014. 04.15-én Tóth Ferenc, megbízott igazgatónk ünnepi 
szavai nyitották meg azt a műsort, melyet iskolánk fennál-
lásának 60. évfordulója alkalmából rendeztünk meg a Ka-
tona József Művelődési Házban. A műsor intézményünk 
múltját és jelenét fogta össze. Megemlékeztünk névadónk, 
Kner Imre életútjáról, majd iskolánk egykori diákjai kö-
zül Dr. Kovács Béla és Szujó Zoltán idézték fel gimnáziu-
mi élményeiket. Ezt követően jelenlegi diákjaink mutatták 
be, hogy a tanulás mellett egyéb más területen is tehet-
ségesek. Délután az iskolatörténeti kiállítást és a nyelvi 
délutánt tekinthették meg az érdeklődők. Az ünnepséget 
megelőző nap délutánján barátságos kézilabda és kosár-
labda mérkőzéseken találkozhattak egymással régi és je-
lenlegi diákjaink. Az öregdiákok csapatát erősítette Szujó 
Zoltán sportriporter, iskolánk egykori diákja is. 

Kner-napi emlékezés
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Ballagás a Bethlen Szakképző Iskolában
„ Nem kívánom senkitől,

hogy csodás dolgot tegyen,
 de joggal elvárom mindenkitől,

hogy mindig ember legyen.”

Ismét eltelt egy év. 2014. április 30-
án 9 órakor elballagtak a Bethlen Gá-
bor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégium végzős 
diákjai. Virágtól illatozó folyosón, al-
sóbb évfolyamosok sorfala között utol-
jára járták körül iskolánkat. 

A ballagási ünnepségen Lengyelor-
szágból, Franciaországból és Románi-
ából érkezett vendégek is részt vettek. 
Megtisztelték jelenlétükkel az ünnep-
séget a társintézmények képviselői is. 
Az ünnepséget Gyomaendrőd polgár-
mesterének ünnepi szavai nyitották 
meg, majd ezt követően iskolánk igaz-
gatója, Davidovics László köszöntötte 
a ballagó diákokat és a megjelent ven-
dégeket.

A végzős diákok megkoszorúzták 
iskolánk udvarán álló Bethlen Gábor 
szobrot. Meghallgathattuk Rakovics 

Erika 12/A osztályos tanulótól a vég-
zősök beszédét. Oláh Evelin 9/A osz-
tályos tanuló mondta el az alsóbb 
évfolyamosok nevében a búcsúztatót. 

Mint minden évben, idén is, kiosz-
tásra került a Cselei-díj, melyet Zrena 
Fanni végzős pincér tanuló kapott.  A 
Bethlen Alapítvány díját Kéki Kata és 
Winter Róbert érdemelte ki. Igazgatói 
dicséretben több végzős tanuló is ré-
szesült. 

A ballagás zárásaként meghallgat-
tuk, az ajándékul szánt, Kovácsovics 

Fruzsina: Hazatalálsz  című dalát, me-
lyet Darvasi Rebeka 9/A osztályos ta-
nuló énekelt el. A dal utolsó refrénjénél 
léggömböket eresztettük fel, melyek 
szimbolikusan fehér-kék színben száll-
tak föl az égbe. 

„Ha nevetsz, a világ mindig 
visszamosolyog rád

s a tiéd, amit vársz, egyszer 
úgy is hazatalálsz!”

Sok szerencsét és sok sikert 
az elkövetkezendő évekre!

Április 19-én Gyomaendrőd adott 
otthont a Közép-magyarországi Re-
gionális Judo Szövetség égisze alatt 
megrendezett regionális diákolim-
piának. A betegségek miatt a hazai 
csapat ugyan foghíjas volt, ám így 
is 17 judoka indult a Gyomaendrődi 
Judo Klubból. 

A versenyt immár második éve ren-
dezi meg a Körös-parti klub. Az elmúlt 
években megrendezett versenyeken 
ilyen induló létszám még nem volt, 
ami bizonyítja, hogy a megméretteté-
seknek presztízse van. A tavalyihoz 
hasonlóan ismét ez a verseny adott ott-

hont a bírói vizsgának.
A gyomaendrődi versenyzők igye-

keztek követni a példát, s egymás után 
hozták meccseiket és szereztek érme-
ket. A verseny egyik legpikánsabb 
összecsapása Sóczó Rebekához kap-
csolódik, aki az aranyéremért a Ma-
gyar Kupa döntő visszavágóját vívta 
meg! A hazai szurkolók legnagyobb 
örömére fölényes győzelmet aratott. 
A rutinosabb versenyzők közül szin-
te mindenki a lehető legjobbat hozta ki 
magából, míg a fi atalok igyekeztek kö-
vetni őket, így összességében eredmé-
nyes versenyt zártak.

A házigazdák mestere, 
Varga István edző így foglal-
ta össze a látottakat: „Nagyon 
örülök, hogy a versenyeink 
egyre erősebb mezőnyt vo-
nultatnak fel. A régióban igen 
nagy szerepet vállalok fel én 
is és a klub is, ami valószí-
nűleg komolyan befolyásol-
ja, hogy városunkba is ennyi 
egyesület és versenyző lá-
togat. A hazai pálya olykor 
motivál, ám sajnos most is ta-
pasztaltam, előfordult, hogy 
a nagy igyekezet hibát szült. 

Ettől a néhány esettől eltekintve ver-
senyzőim ismét bizonyították, hogy 
komoly, eredményes csapat. Nehéz ki-
emelni bárkit is, hiszen mindenki ha-
talmas szívvel igyekezett teljesíteni a 
magasra tett mérce szintjét. Talán a lá-
nyok teljesítményét lehet külön meg-
említeni, hiszen számos aranyérmet 
szereztek. Sóczó Rebeka a Magyar Ku-
pa megismételt döntőjét vívta meg az 
aranyéremért, ám ezúttal a mérkőzés 
végét nem várta meg, ippont érő akci-
óval lett aranyérmes. A következő he-
tek sűrű programjához jó előjel volt, 
hogy többen kiemelkedtek a kemény 
mezőnyből.”

A gyomaendrődiek eredményei:
Diák D korosztály: 20 kg: 3. Vinc-
ze Virág. 29 kg: 2. Tamási Ferenc. 30 
kg: 2. Péteri Patrik. 35 kg: 2. Fehér Dá-
vid. 40 kg: 2. Rideg Zalán. +45 kg: 1. 
Nagy Gergő. Diák C korosztály. +55 
kg: 1. Beinschrót Balázs. Diák B kor-
osztály. 44 kg: 1. Sóczó Rebeka. 49 kg: 
1. Tamási Nikoletta. +60 kg: 1. Rideg 
Zoltán. Diák A korosztály. 35 kg: 1. 
Németh Regina. 41 kg: 1. Veress Hu-
nor. 54 kg: 2. Fehér Attila. Serdülők. 57 
kg: 1. Lövei Zsuzsanna. 57 kg: 3. Fehér 
Dóra. 66 kg: 1. Hidasi Tamás. 73 kg: 3. 
Nagy Zoltán.

(http://judogimagazin.blogspot.hu)

Judo sikerek hazai pályán
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A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója 
Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a Kállai Fe-
renc Alapfokú Művészeti Iskola várja 
régi és új tanítványainak jelentkezését 
a 2014/2015-ös tanévre, mind a hang-
szeres tanszakokon (zongora, hege-
dű, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, 
trombita, kürt, gitár), mind a csoportos 
néptánc, színjáték, képzőművészeti, il-
letve kézműves tanszakokon.

Ki iratkozhat be a művészeti isko-
lába?

A művészetoktatást 6-22 év közötti, 
elsősorban általános iskolás és közép-
iskolás tanulók vehetik igénybe. 

Hogyan lehet beiratkozni?
A jelentkezési lapok leadásával au-

tomatikus a felvétele azoknak, akik 
már az előző tanévben is tanultak isko-
lánkban. Új növendékeink 2014. június 
13-ig jelentkezhetnek az iskola titkár-
ságán (5500 Gyomaendrőd, Kisréti 
utca 27.) . Ha a jelentkezők száma meg-
haladja a férőhelyekét, akkor képesség-
felmérést tartunk. Ennek időpontjáról, 
a felvételi döntésről, a beiratkozás he-
lyéről, időpontjáról írásban értesítést 
küldünk. Ha nagyobb gyerekek maga-
sabb évfolyamra kérik felvételüket, az 
évfolyamba sorolásuk 2014. szeptem-
ber 1-és 15-e között, különbözeti vizs-
gán történik.

Mi a térítési díj és a tandíj?
A művészetoktatásért egy szak ese-

tén térítési díjat kell fi zetni. Aki több 
tanszakon tanul, annak a főtanszakon 
felüli tanszakokon tandíjat kell fi zet-
nie. A díjak pontos összegéről a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ 
rendelkezéseit követően tudunk tájé-
koztatást adni.

A díjkedvezményekről információ 
kérhető az iskola pedagógusaitól és a 
titkárságon (telefonszám: 66/581-830).

Ingyenes a művészetoktatás a hátrá-
nyos és halmozottan hátrányos helyze-
tű, a testi, érzékszervi, középsúlyos és 
enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az 

autista tanulók számára egy tanszakon.
Ha érdekel a rajzolás, festés, 

tárgyalkotás…
Szeretettel várjuk azokat, akik szeret-
nek közösségben lenni, érdeklődnek a 
vizuális kultúra iránt. Örömmel vár-
juk a lazákat és a szorongósakat, a vic-
ceseket és a komolyakat - egyszóval 
mindenkit, aki szívesen csatlakozik 
hozzánk! A képzőművészeti tanszak 
tanterve lehetőséget nyújt az ízlés és 
igényesség alakítása mellett a kreati-
vitás fejlesztésére, valamint új techni-
kákkal ismertet meg. Az érdeklődésre, 
tapasztalatokra építve kialakítja a ké-
pességet a gondolatok, érzések kifeje-
zésére. 
Oktatók: Hevesi-Nagy Anikó, Szent-
péteriné
Uhrin Ildikó, Varju-Batki Rita 
Miért válaszd a néptánc tanszakot?

Azért, mert:
- Rengeteg népi gyermekjátékot, 
mondókát, népdalt tanulhatsz és 
megismerkedhetsz a színpad törvény-
szerűségeivel.
- Fejlődik ritmus- és térérzéked, krea-
tivitásod.
- A foglalkozásokon erős közösség ala-
kul ki.
- Megismerkedhetsz a népi viseletek-
kel, melyeket műsorok alkalmával ma-
gadra is ölthetsz.
- Az itt szerzett ismeretek 
kiegészítik a közismereti 
tárgyak tananyagát, így 
segíti azok tanulását is.
- Rendszeres résztvevő-
je lehetsz Gyomaend-
rőd kulturális életének. 
Oktatók: Kiszely Erika, 
Kovács Sándor, Weigert 
László

Színjáték tanszak
A tanszak tantárgyai, 

a drámajátékok, mozgás-
gyakorlatok, beszédgya-
korlatok és a vers – és 
prózamondás az egész 
személyiség harmoni-

kus fejlesztését célozzák meg. Megta-
nulnak a csoportban együttműködni, a 
közösségért tenni, gazdagodik ön – és 
emberismeretük, fejlődik testi és térbe-
li biztonságuk, mozgásuk és beszédük 
tisztává, kifejezővé válik.

Nem kis színészek képzése a cél, ha-
nem az EMBER fejlesztése. Természe-
tesen az elhivatott tanulók pályára való 
felkészítése, azaz a tehetséggondozás 
ugyanolyan fontos feladat.
Oktató: Boldis Julianna

Jó zenét hallgatni öröm, játsza-
ni dupla öröm, közönség előtt játszani 
tripla öröm…” Borbély Miklós

A hangok világa végtelen kincses-
bánya - minél inkább elmélyülünk 
benne, annál inkább gazdagodik ér-
zelmi világunk. A zenetanulás értelmi 
képességeinkre is pozitívan hat, erősí-
ti a két agyfélteke közötti kapcsolatot, 
harmonikus fejlődésüket. A rendszeres 
gyakorlás jellemformáló, fejleszti a ki-
tartást, türelmet, az együtt zenélés pe-
dig közösségformáló erővel bír, segíti 
beilleszkedésünket a társadalomba. 

Oktatók: Borbély Miklós, Gulyás 
Dóra Eszter, Halász János, Halász Va-
léria, Papp Gábor, Pappné Németh 
Hedvig, Tóth Richárd Zoltán, Vozár 
Márton Krisztán, Gyumbier Adrienn, 
Lajtos Anna

Azért mert:

H l h t b i tk i?
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Fogja, főzi, eszi a halat
A Körös kulcsszó a gyomaendrődi Tímár Albin életében

Mesterszakácsi címet szerzett a mi-
nap, az olimpiai és világbajnoki sike-
rei is hozzájárultak, hogy kinevezték 
az idei luxemburgi gasztronómia vi-
lágbajnokságra készülő Békés Megyei 
Culinary Team csapatkapitányának. 
Mindezért lapunknál Tímár Albin, a 
gyomaendrődi  Körös Szálloda és Ét-
terem executive séfje a hét embere.

Névjegy
Tímár Albin 1974-ben született 

Gyomán. A hódmezővásárhelyi ven-
déglátó- ipari szakközépiskolában 
érettségizett, szakács, cukrász, felszol-
gáló, középfokú üzletvezetői és szállo-
dai recepciós végzettséget is szerzett. 
Szakácsként dolgozott Ausztriában és 
Amerikában. Jelenleg a családi vállal-
kozásban működő gyomaendrődi kö-
rös Szálloda és étterem executive séfje. 
Gasztronómiai világversenyeken olim-
piai bronzérmet, világbajnoki ezüstér-
met is szerzett. Hobbija a horgászat és 
a labdarúgás, futballozik és szurkol 10 
éves Olivér fi ának.

- Atletico vagy Reál Madrid?
- Inkább Csárdaszállás. Az közelebb 
van, és ott futballozok a megyei har-
madik osztályban. Ha viszont bajno-
kok Ligája, akkor Real Madrid.
- Amerika ugyanakkor nincs valami 
közel.
- Dél-Karolinában, Greeville vá-
rosában dolgoztam, de aztán köze-
lebb kerültem Gyomaendrődhöz, a 
„sógorokhoz”Ausztriába. Világot lát-
tam, megismerhettem más kultúrák 
gasztronómiáját, szerintem nem vált 
hátrányomra a külföldön töltött idő-
szak.
- Mindezt akár az idei luxemburgi vé-
bén is kamatoztathatja. Milyen ered-
ménnyel lenne elégedett?
- A legfényesebb éremért megyünk, 
aztán a helyszínen majd kisül, hogy 
a teljesítményünk mire elég. Minden 
tőlünk telhetőt meg kell tenni a fel-
készülés során, és akkor bármilyen 
eredmény is születik, nem okolhatjuk 
magunkat.
- Kik alkotják a csapatot?
- Horváth Ferenc, Kovács Csaba, - aki-
vel együtt szereztük meg a mestersza-
kácsi címet – Fodor Mihály, valamint 
Doktor Zoltán mestercukrász. Segít-
ségünkre lesz édesapám is, akitől át-
vettem a stafétabotot, vagyis a Békés 

Megyei Culinary Team 
csapatkapitányi tisztét. 
Mellette sokat köszön-
hetek Prohászka Bé-
la és Ambrus György 
Venesz- díjas mester-
szakácsoknak, hiszen ők 
biztosítottak lehetőséget 
a versenyzésre. Örömte-
li az is, hogy a nemzeti 
válogatott gerincét Bé-
kés megyei szakemberek 
adják, így többen méret-
tethetjük meg magunkat.
- Gondolom, a halak 
most sem hiányoznak 
majd az ételremekek 
közül. A világbajnoki 
ezüstérmet eredménye-
ző nyolcszemélyes dísz-
tálján is vezető szerepet 
játszottak.
- A Körösben dolgozom, 
a Körös mellett élek, így 
a halételek az életem 
hétköznapjait és ünnep-
napjait is jelentik. Biz-
tos vagyok abban, hogy 
a hal a mostani verseny-
művünkben i s szerepel 
majd.
- Csak főzi, süti, és eszi a 
halat, vagy fogja is?
- Hobbim a horgá-
szat, egy 5,5 kilós tü-
körponty volt az eddigi 
legnagyobb zsákmány. 
Halászlevet főztem belő-
le, vagy 30-an jóllaktunk 
a természetesen körösi módra elkészí-
tett ételből.
- A körösi halászlé idő-és munkaigé-
nyes, de egy-egy olimpiai, világbajno-
ki étel sem egyszerű. Mennyi időt vesz 
ez igénybe a helyszínen?
- Akár 50 órát egyfolytában, fontos a 
megfelelő esztétikai kivitelezés is. Volt 
olyan, hogy az eredményhirdetési ce-
remóniánál, amikor már kiengedhet az 
ember, el-elbóbiskoltam.
- Azt beszélik, hogy a halak mellett a 
sertéshúsnál is van egy specialitása.
-A disznóvágás hagyományát őrizzük, 
ezt azért is érdemes megtartani, mert 
a sertés minden része felhasználható. 
Így a hízó feje is, akár sajtba, akár füs-
tölés nélkül, hideg előételként. Miu-
tán leszedem a fejről a húst, a fület, sós 
abalébe teszem, majd amikor megfőtt, 

fokhagymával, borssal fűszerezem, 
préselem. Ha kihűlt, 24 órába a hűtő-
be rakom, aztán szeletelem. Fenséges 
csemege, az íze hasonlít a disznósaj-
téhoz. A disznótorban ugyanakkor a 
reggeli hagymás vér a kedvencem sok 
borssal, kovászos uborkával. Ameri-
kában és Ausztriában is megtapasztal-
tam, mennyire népszerű a sertéshús. A 
„sógoroknál” a disznóhúsból is készí-
tett bécsi szelet mellett az egyben sült 
bőrös karajt, tarját, Amerikában a sült, 
csontos karajt, oldalast kedvelik.
- Olyan szépen beszél az ételekről, 
hogy szerintem már ez hizlal.
- Le kell mozogni. Indulok én is Csár-
daszállásra, de azért hajrá, Real Mad-
rid!

(Forrás: Nyemcsok László 
Békés Megyei Hírlap, 2014. május 2.)
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Minden várakozást felül múló eredményekkel kezdte a 
szezont a KSI - Gyomaendrőd kajak szakosztálya

Április 26.-án kezdetét vette az idei 
versenyszezon a kajak – kenusoknál. 
Ezen a napon Budapesten a KSI ren-
dezte az Öböl kör bajnokságot, ame-
lyen országos bajnoki színvonalú 
mezőny gyűlt össze. Másnap Szege-
den a Démász kupa, Hanzok Örs em-
lékverseny futamai bonyolódtak. A 
KSI Gyomaendrődi kihelyezett tago-
zata mindkét versenyen képviselte ma-
gát. Az elért eredmények alapján pedig 
elmondható, hogy az egyre nagyobb 
sportolói létszámmal büszkélkedhető 
klub az eredményesség terén is kiemel-
kedőt tud nyújtani az idei évben. A hét-
végén megszerzett érmek jelzik, hogy 
nagyon jó úton jár az első évadát kezdő 
KSI Gyomaendrőd kajak szakosztály.

A csapat nagy része részt vett a 
„Megye Futás 2014” elnevezésű ren-
dezvényen, amit a futás népszerűsítése 
érdekében szerveztek. Mivel a kajako-
sok a téli felkészülésük idején rend-
szeresen űzik ezt a sportot, örömmel 
vettek részt az eseményen. Az idő-

sebb versenyzők a 
Gyomaendrőd táb-
lánál csatlakoztak 
a kisebbek pedig 
a vasúti átjárónál. 
Az Önkormányza-
ti hivatalnál pedig 
frissítővel várták a 
résztvevőket.

A májusi prog-
ram: A KSI 
Gyomaendrőd ver-
senyzői folytatják 
a felkészülést az 
Országos Maraton 
Magyar Bajnok-
ságra, amit ha-
sonlóan az elmúlt 

évekhez ,Győrben rendeznek meg má-
jus közepén. A másik fő verseny az 
Országos Diákolimpia lesz május 30. 
és június 1. között. Ezen a versenyen 
nemcsak Gyomaendrődöt, hanem az 
egyesületet, és az iskolájukat is képvi-
selik a gyerekek.

Május elsejére családi napot szer-
veztek a szülők és az edzők. A helyszín 
a lassan elkészülő vízi és szabadidő 
központ volt a Holler mögött, a gyalog-
híd mellett. A babgulyás főzés mellett, 
házi kajak – kenu versenyt rendeztek 
a gyerekeknek, a szülők és a felnőttek 
pedig különböző vízisportokkal ismer-
kedhetnek meg.  A résztvevők pon-
tos számát nem tudjuk, de jóval száz 
fő felett volt a rendezvényre kilátoga-
tó sportszerető. Nagyon jól sikerült a 
rendezvény, öröm volt nézni a sok mo-
solygó gyerek arcot, és a kikapcsolódó 
felnőtteket. 

Továbbra is várja a sportolni vágyó-
kat a KSI Gyomaendrőd szakosztá-
lya. Aki szeretne megismerkedni, vagy 
netán csak nézelődni telephelyünkön 
az bátran sétáljon le a Holler mögötti 
kishídhoz és keresse az edzőket. Sze-
retettel vár mindenkit a KSI - Gyoma-
endrőd csapata!

Érdeklődni: Kovácsné Kozma Diá-
na edzőnél: 06-30-291-36-26

KSI-Gyomaendrőd

Eredmények:
Újpesti Öböl:  
 K-1 kölyök fi ú 2500m  Szántó Milán  1. hely
 K-1 kölyök fi ú 2500m  Gecsei Gergő  4. hely
 MK-1 törpe fi ú 500m  Nagy Dominik  2. hely
 MK-1 gyermek fi ú 2500m Fodor Bence  4. hely
 MK-1 kölyök leány 2500m Kalmár Lilla  8. hely
 MK-1 kölyök leány 2500m Rau Mariann  12. hely
Szeged, Olimpiai központ: 
 K-1 kölyök fi ú 4000m  Szántó Milán  1. hely
 K-1 kölyök fi ú 4000m  Gecsei Gergő  5. hely
 MK-1 gyermek fi ú 4000m Fodor Bence  2. hely
 MK-1 kölyök leány 2500m Kalmár Lilla  2. hely
 MK-1 kölyök leány 2500m Rau Mariann  4. hely
 MK-1 előszítő fi ú 500m  Nagy Dominik   1. hely
 MK-1 gyermek leány 500m Fodor Napsugár  1. hely
 MK-1 gyermek fi ú I.évf.500m Gyetvai Máté  2. hely
 MK-1 gyermek fi ú II.évf.500m Gecsei Norbert  3. hely

Máj l jé ládi t
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Tavaszi Sportgála
75 fővel, összesen 15 csapattal vet-

tünk részt 35. Tavaszi Sportgálán, 
Békéscsabán tanulóink, ahol a nagy 
nemzetközi gyalogló verseny keretén 
belül került megrendezésre az általá-
nos iskolások 5x1000m-es versenye. A 
nagy létszámú versenyen ismét kitettek 
magukért sportolóink, hiszen 3 csapa-
tunk is dobogóra állhatott! A csapato-
kat 3 fi ú és 2 lány alkotta, minden célba 
érkező jutalma egy csokoládé volt. Az 
5-6 osztályosok versenyében 32 csapat 
nevezett, a Gyomaendrőd „A” csapa-
ta (tagjai között 3 alsóssal!) szó sze-

rint utcahosszal verte meg a mezőnyt 
18:53.p-es időeredményük lenyűgöző! 
Ebben a korosztályban a „B” csapa-
tunk lett a második, ami szintén kiváló 
teljesítményt jelent. A kisebbek mező-
nyében immár 4 éve nem találunk le-
győzőre a megyében!

„A” csapat: Hartmann Bence, 
Szendrei Boglárka, Szlancsik Bence, 
Nyemcsok Judit és Kónya Frigyes

„B” csapat: Rafael Roland, Kovács 
Ágnes, Karsai Gábor, Nemes Ágota és 
Barna Viktor

A 7-8 osztályosoknál nagy küzde-

lemben a csapatunk a II. helyen vég-
zett!

Csapattagok: Szendrei Balázs, Nán-
dori Nikolett, Nagy József, Bán Niko-
letta és Szendrei Balázs.

A mezőny legfi atalabb indulója a 
nagycsoportos óvodás Vaszkán Milán 
volt, aki 4:35p alatt teljesítette a távot!

A versenyre történő beutazásunkat 
Várfi  András, Gyomaendrőd város pol-
gármestere ajánlotta fel.

Az atléták felkészítője Vaszkán Gá-
bor testnevelő tanár, atlétika szakedző

GYOMASZOLG KFT. GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSASZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSELTEMETKEZÉSSEL  
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSKA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

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

Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, 
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XVIII. Rózsahegyi Napok
Kepenyes András tankerüle-

ti igazgató megnyitó szavaival 
elkezdődött a XVIII. Rózsahe-
gyi Napok rendezvénysorozata. 
Farkas Zoltánné intézményveze-
tő a névadó, Rózsahegyi Kálmán 
endrődi kötődését elevenítette 
fel, az endrődi népdalokat adott 
elő a gyermekkórus és az iro-
dalmi színpad Rózsahegyi élet-
útját mutatta be. A délelőtti 
program keretében az alsósok 
Széll Ádám vezetéével Madarak 
és fák napja programban és vetél-
kedőn, míg a felsősök Rózsahe-
gyiről szóló vetélkedőn, valamint 
rendhagyó órákon vettek részt. 

Közben zajlott a VI. Rózsahegyi 
Kupa. Este tábortűz és majális 
várta az érdeklődőket a rideg-
városi játszótéren. Folytatás a 
következő lapszámban. (Fotó: Pa-
róczai Zoltán és Gellai József)

Előadók voltak: Prof. Dr. Dinya 
László egyetemi tanár, Giricz Lász-
ló mérnök, fotográfus, Dr. Szilágyi 
Ferencné nyugdíjas könyvtárveze-
tő és Mészáros Mihály színművész.

Rózsahegyi Díjat kapott 
Lehóczkiné Timár Irén, Gellainé 
Tuboly Zsuzsanna és Takács Má-
tyás pedagógus. Az „Öreg diákok” 
Szent Imre díját Farkas Zoltánné 
igazgató vehette át.


