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

Ünnepélyes átadással, szalag-
vágással zárult Gyomaendrőd város 
eddigi legjelentősebb turisztikai 
projektje. 2015. július 10-én 10 órakor 
a Körös Látogatóközpontban a Színfolt 
Mazsorett együttes bemutatójával 
kezdődött az avatóünnepség. A 
műsorban felléptek még a Körösmenti 
Néptáncegyüttes tagjai és Kállai 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
fúvós együttese is.

Toldi Balázs polgármester 
köszöntő szavai után Dr. Ruszinkó 
Ádám turizmusért felelős helyettes 
államtitkár, majd Farkas Zoltán 
a DARFÜ ügyvezetője méltatta 
a beruházást. Polgármester úr 
emléklapot adott át a beruházásban 
résztvevő cégek képviselőinek. A 
Látogatóközpont megnyitása és 
megtekintése után a résztvevők 
minden projektelemet végigjártak, 
megtekintettek.
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(folyt.)
„Lélekkel a Körösök mentén” 
Turisztikai fejlesztések a vallás 
és a Körös ökológiája tükrében 
megnevezésű , az Új Széchenyi Terv 
keretében a Gyomaendrőd város által 
benyújtott turisztikai pályázat 100%-
os támogatási intenzitás mellett 459 191 
080 Ft állami támogatásban részesült. 

A pályázat a város országosan 
egyedülálló természeti és 
kulturális értékeinek kihasználása 
mellett a zarándok turizmus 
hagyományteremtésével az 
ökoturizmus bevonásával egy 
Gyomaendrődöt átfogó komplex 
turisztikai fejlesztési programot 
tűzött ki célul, ami hosszú távon 
megalapozhatja a gazdasági 
fellendülést. A pályázati program 
három témakörre épült és több 
helyszínen valósult meg:

- a vallási turizmus fejlesztése (Szent 
Antal zarándokház kialakítása, 
a zarándokút részeként a Falualji 
holtágon lévő „Sóhajok hídjának” 
átépítése, szabadidő és kulturális park 
kialakítása vízre nyúló kiállítótérrel 
és pihenőkkel, csónakkölcsönzési 
lehetőséggel), 
- a történelmi és kulturális örökség 
turisztikai hasznosítása (Szent Antal 
kenyérsütőház eredeti állapotában 
történő felújítása) és 
- ökoturisztikai fejlesztések megva-
lósítása (Bárka látogatóközpont 
építése a templom-zugi holtágon, 
Körös Látogatóközpont 
kialakítása kiállítóterekkel és helyi 

termékpiaccal a Jókai úti iskolából, 
Erzsébet ligeti tanösvény és 15 m 
magas kilátó építése sétaúttal a 
lomborona magasságában)

 Az öt projektelem kivitelezői:
- a Szent Antal Zarándok 
szálláshely és Szent Antal 
kenyérsütőház: Csabatechnikai Kft. 
- az Erzsébet-ligeti kilátót és 
tanösvény: Hídknap Kft. 
- a Körös Látogatóközpont kialakí-
tását: Németh Kft. 
- Bárka Látogatóközpont: Tótkaép 
Kft. 
- a Hantoskerti-holtágon átívelő 
híd és a rendezvénytér isaszegi 
Everling Kft. 
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(folyt.)
Szent Antal zarándokház és Szent 
Antal kenyérsütőház

A Szent Antal zarándokház a Szent 
László zarándokút gyomaendrődi 
állomása, pihenőhelye, az Endrődi 
Népház udvarán található.  Az épületben 
21 fő elszállásolására van lehetőség. 
A zarándokszállás szomszédságában 
lévő Szent Antal sütőházat eredeti 
funkciójának megfelelően állították 
helyre. A sütőház különlegessége lesz 
az udvaron kialakítható gyógynövény-
és virágoskert, valamint a Szent 
Antalhoz írt kérések, búcsútárgyak 
elhelyezésére szolgáló fal. Az endrődi 
utak mellett található feszületek közül 
több felújításra került a pályázat 
segítségével.

Bárka Látogatóközpont a Templom-
zugi holtág partján

A Bárka Látogatóközpont 
energiatudatos és teljes körűen 
akadálymentes új épület. A 
napelemes és hőszivattyús rendszer 
segítségével a fűtés és az elektromos 
energiaellátás tekintetében önellátó 
lesz az épület. A szennyvíz 
biológiai tisztításával biztosítja a 
fenntartható vízfelhasználást. A 
látogatóközpont a Hármas-Körös 
természetrajzával, a folyószabályozás 
ökológiai hatásaival ismerteti meg 
a látogatókat. A víz és az ember 
évezredeken átívelő kapcsolatának, 
a halászati hagyományok, a hal népi 
táplálkozásban betöltött fontos szerepe 
és a hal, mint kulturális szimbólum 
bemutatása, megismertetése a központi 
téma. A látogatók élményszerűen 
sajátíthatják el az ökológiai 
gondolkodást, a környezetvédelem és a 
természetvédelem elsődlegességét.
Körös Látogatóközpont a Jókai úton 

Az épület turisztikai kiállító és 

közösségi tér szerepét tölti be. A 
kiállítótérben látható „Az esőcsepptől 
a Körösig” című kiállítás fő témája 
a víz. Célja, hogy felhívja fi gyelmet 
a Földön egyre fogyó tiszta víz 
védelmének rendkívüli fontosságára. 
A kiállítás bemutatja a vízkérdést 
érintő civilizációs hatásokat, a kémiai 
és biológiai szennyezés veszélyeit, 
a kezelés módjait újszerű, interaktív 
eszközök segítségével. Gyakorlati 
tanácsokat ad a fenntartható 
vízhasználat, az egészségvédelem 
témájában.

Az udvaron a helyi kistermelők 
áruiból biopiac és zöldbolt működhet.   
Az udvar kisebb ismeretterjesztő, 
szórakoztató rendezvényeknek is 
helyet adhat. Zöld környezetben, 
árnyékolókkal ellátott játszótér és 
pihenőhelyek biztosítják a kellemes 
időtöltést minden korosztálynak.
Sóhajok hídja, Erzsébet-ligeti 
tanösvény és kilátó

A felújított „Sóhajok hídján” 
átsétálva eljutunk az Erzsébet ligetbe. 
A ligeti tanösvénye segít abban, 
hogy megismerjük a ligetek, erdők 
élővilágát. A tanösvény több mint 
1000 méter hosszú, különlegessége, 
hogy földön, vízen és «levegőben» 
is bebarangolható. Az interaktív 
elemek segítségével könnyen, 
játékosan ismerhető meg az állat- és 
növényvilág.  A lombkorona szinten 
kialakított részen a ligetben élő 
madarakat fi gyelhetjük meg. A 15 
méter magas kilátóból csodás látvány 
tárul a szemünk elé: megláthatjuk és 
megismerhetjük a ligetet, mint az erdő 
többszintű élővilágának gyomaendrődi 
helyszínét. Az élmények a vízen 
is folytatódnak, ha kihasználják a 
csónakázási lehetőséget a Hantoskerti 
holtágon.

Toldi Balázs 
polgármester 
nyilatkozata a 
beruházásról

A projekt elsődleges célja volt a vá-
ros turisztikai kínálatának bővítése.  
A pályázatot Gyomaendrőd Önkor-
mányzata a Gyomaendrődi Üdültetési 
Szövetség Turisztikai Egyesület köz-
reműködésével valósította meg. Az át-
fogó, komplex turisztikai fejlesztésnek 
köszönhetően, az európai uniós támo-
gatással igyekeztünk kihasználni Gyo-
maendrőd egyedülálló természeti és 
kulturális értékeit. Remélem, hogy ez 
a turisztikai fejlesztés hozzájárul a tu-
risták számának növekedéséhez, az itt 
élők gazdasági tevékenységének bő-
vüléséhez. A megvalósított beruhá-
zásokkal romos, pusztulófélben lévő 
értéket is sikerült megmenteni: zarán-
dokház, kenyérsütőház. A gyomai vá-
rosrészben, a Jókai utcai volt iskola 
épülete megújult, megszépült, új funk-
ciót kapott. Teljesen új épület a Bárka 
Látogatóközpont. A Hantoskerti holt-
ágon ívelő új híd, a nyitott vízi galéria, 
a tanösvény, a kilátótorony új elemei 
a város turisztikai kínálatának. Gyo-
maendrőd lakossága büszke lehet az 
ökoturisztikai látványosságokra. Az 
elemek mindegyike a hagyományok 
őrzéséről-tiszteletéről szól, kiemel-
ten kezelve a vizet, a fogyó vízkészlet 
védelmének fontosságát. A beruhá-
zások elemei környezettudatosak, rá-
mutatnak az ökológiai gondolkodás, a 
környezet- és természetvédelem fon-
tosságára.



4

Július 9-től lehet pályázni eszköz-
fejlesztésre és gépbeszerzésre
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP) kere-
tében július 9-től több mint 80 mil-
liárd forint értékben pályázhatnak 
gépbeszerzésre és ehhez kapcsolódó 
épületfejlesztésre a vállalkozások.
Év végéig 130 pályázat kereté-
ben mintegy 2800 milliárd fo-
rint értékben hirdetnek meg 
újabb pályázati lehetőségeket.
Az új pályázati rendszerben olyan 
vállalkozások kaphatnak pénzügyi 
támogatást, amelyek hozzá tudnak já-
rulni a munkahelyteremtési és a gazda-
ságnövekedési célokhoz. 
Újra lehet pályázni tanyafejlesztésre! 
Újra elindul a tanyafejlesztési program, 
az elektronikus pályázati felület július 
15-én nyílik meg a Herman Ottó Inté-
zet honlapján (http://www.nakvi.hu/) Az 
immáron ötödször meghirdetett prog-
ram idei keretösszege 1,4 milliárd fo-
rint. A programra eddig már több mint 
6 milliárd forintot fordított a kormány.
A korábbiakhoz hasonlóan, a programot 
a tanyai gazdálkodás megújítására, a ta-
nyák sajátos értékeinek megőrzésére és 
a tanyai életmód hátrányainak csökken-
tésére hirdetik meg. Hat alföldi megyé-
ből, illetve Pest megye déli járásaiból 
lehet pályázatot benyújtani, a program 
724 települést érint.
A programot teljes mértékben hazai 
forrásból fi nanszírozzák, így pályá-
zati rendszere egyszerűbb és gyor-
sabb, mint az uniós pályázatoké.
Az önkormányzati térségi fejleszté-
sek keretében a villany nélküli tanyák 
villamosenergia-ellátásához 50 millió 
forintos támogatásra pályázhatnak az 
önkormányzatok, 90 százalékos támo-
gatottság mellett.
A települési térségi programokon be-
lül a vízminőségi vizsgálatokra 5 mil-
lió forintos támogatást lehet kérni, 
100 százalékos támogatottság mellett.
A tanyagondnoki szolgálatok fejlesz-
tésére szolgáló pályázatok keretében 
kisebb értékű eszközökre – kivéve gép-
kocsi –, illetve a szolgálatokkal kapcso-
latban lévő önkormányzati, egyházi és 
civilszervezetek támogatására, esély-
egyenlőségi programok indítására, vala-
mint mobil egészségügyi szűrővizsgála-
tok elvégzésére is lehet pályázni.
A tanyagazdaságok fejlesztésére 400 
millió forintot különítettek el. A támo-
gatás segítségével be lehet szerezni a 
termeléshez és termékfeldolgozáshoz 

szükséges eszközöket, gépeket, fel lehet 
újítani a lakó- és gazdálkodó épületeket, 
bővíteni lehet az állatállományt, szapo-
rítóanyagokat vagy vagyonbiztonsági 
eszközöket lehet vásárolni. A támogatás 
felhasználható az egészséges ivóvíz biz-
tosításához szükséges eszközök beszer-
zésére, egyedi szennyvízkezelési, ener-
giahatékonysági beruházásokhoz. Az 
igényelhető támogatás 3 millió forint, a 
támogatási intenzitás 75 százalék, a fi a-
tal gazdálkodóknál 90 százalék.
A tanyagazdaságok indításához 3 mil-
lió forintos támogatást lehet kérni 
75 százalékos, a fi atal gazdálkodók-
nál 90 százalékos támogatottság mel-
lett, erre 150 millió forintot szánnak.
Hálózati villamos energiával nem ren-
delkező tanyák esetében - ahol a villa-
mosenergia-ellátás közösségi megoldá-
sa nem lehetséges - 10 millió forintos 
egyedi támogatásra lehet pályázni 100 
százalékos támogatottság mellett.
Fontos kiemelni, hogy két falufejleszté-
si program is indul több mint 200 millió 
forintos kerettel, amelyre az egész or-
szágból lehet pályázni. A baromfi tartási 
programon belül az állatkihelyezésekhez 
nyújt támogatást a program oly módon, 
hogy a szociális mezőgazdasági prog-
ramban a képzésre, mentorálásra is sort 
kell keríteni. A zártkerti revitalizációs 
program célja az, hogy az egyre elha-
gyatottabb zártkertekbe közösségi rész-
vétellel visszatérjen az élet. Itt is igazol-
tan őshonos tájfajtáknak a telepítését és 
megóvását támogatják.
Ez a hazai fi nanszírozási program össz-
hangban van az elfogadás alatt álló vi-
dékfejlesztési programmal, ezért számos 
előző években meghirdetett célterület 
kimaradt. Ezek között említhetjük a ta-
nyai termékek piacra juttatását és a kül-
területi tanyai utak karbantartására szol-
gáló gépeket, melyekre jóval jelentő-
sebb források állnak majd rendelkezésre 
a Vidékfejlesztési Programon belül.
Tízezreknek nyújthat segítséget a csa-
ládi csődvédelemről szóló törvény
Az Országgyűlés elfogadta a KDNP 
családi csődvédelemről szóló javaslatát. 
Az elfogadott törvény mentőövet nyújt a 
bajba jutott családoknak és helyreállítja 
fi zetőképességüket, tízezreknek nyújt-
hat segítséget adósságuk rendezéséhez. 
A törvény adósságrendezési eljárást biz-
tosít azzal a céllal, hogy a fi zetési nehéz-
ségekkel küzdő magánszemélyek adós-
sága szabályozott keretek között rende-
ződjön, fi zetőképességük helyreálljon. 
Magáncsődvédelmet az az adós kezde-

ményezhet, akinek az összes tartozása 2 
millió és 60 millió forint között van, a 
tartozása meghaladja a vagyona értékét, 
de nem több annak duplájánál, és van 
legalább egy olyan tartozása, amely 3 
hónapja lejárt, mértéke pedig több mint 
félmillió forint. Az új rendelkezések két 
lépcsőben lépnek életbe. Első lépcsőben 
októbertől azok számára, akiknek az 
otthona veszélybe került. Egy év múlva 
azoknak is a rendelkezésére áll, akik az 
egyéb feltételeknek megfelelnek. Csőd-
védelem alatt az adósnak nem kell tar-
tania kilakoltatástól sem. A magáncsőd 
jogintézménye bíróságon kívüli és bí-
rósági eljárásra egyaránt lehetőséget 
ad. A törvény arra ösztönzi az adóst és 
a hitelezőket, hogy az adósságrendezést 
először bírósági eljáráson kívül, költség-
takarékos formában, megállapodás meg-
kötésével kíséreljék meg. Ennek során 
megegyezhetnek a fi zetéskönnyítő meg-
oldásokról, a hitelszerződést átstruktu-
rálhatják, az adós kedvezőbb fi zetési üte-
mezést kaphat, mentesülhet a késedelmi 
kamat megfi zetése alól, sőt részbeni 
tartozáselengedésben is részesülhet. Bí-
róságon kívüli sikertelen egyezkedés 
esetén indul meg a bírósági adósságren-
dezési eljárás. Ebben az esetben az adós 
mellé kirendelt, a Családi Csődvédelmi 
Szolgálat által kijelölt családi vagyonfe-
lügyelő látja el az adós gazdálkodásának 
felügyeletét. A vagyonfelügyelők fel-
adatai között van a bírósági döntéshoza-
tal előkészítése, a magáncsődegyezség 
előkészítése, az egyezségkötési eljárás 
lebonyolítása és az értékesítési bevétel 
hitelezők közötti felosztása. A családi 
vagyonfelügyelői tisztség csak jogi vagy 
közgazdasági végzettséggel tölthető be. 
Ha az adós az ötéves adósságtörleszté-
si időszak alatt fegyelmezetten törleszt, 
a bíróság mentesítheti őt a fennmaradó 
adósságai megfi zetése alól. 
Már igényelhető a csalá-
di otthonteremtési kedvezmény 
Július 1-jén lép életbe a családi otthon-
teremtési kedvezmény, amely azonban 
már most igényelhető a bankfi ókokban. 
A kormány úgy látja, hogy a lakáshely-
zet komoly akadálya lehet a gyermek-
vállalásnak, ezért döntött úgy, hogy 
kibővíti a korábbi „szocpol” rendszert. 
Korábban csak 2 vagy annál több gyere-
ket nevelő családok vehették igénybe a 
támogatást kizárólag új ingatlan vásárlá-
sára, július 1-jétől azonban már használt 
ingatlant vásárlására is felhasználható az 
összeg, amelyet gyermektelen párok is 
kérhetnek, amennyiben négy éven belül 
egy vagy nyolc éven belül két gyerme-
ket vállalnak. Az igénybe vehető összeg 
500 ezertől 3 millió 250 ezer forintig ter-
jed. Ez vissza nem térítendő támogatás.

Országgyűlési képviselőnk hírei
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A képviselő-testület soros, júniusi 
ülésén alkalmam nyílt arra, hogy kö-
szönthessem Schöneck, testvérváros-
unk küldöttségének vezetőit: Cornélia 
Rück polgármesterasszonyt, akit el-
kísért Brigitte Schneider képviselő és 
Michael Kaschel, a partnervárosi kap-
csolatokért felelős egyesület elnöke.

A napirendi pontok sorában első-
ként a Paraizs Tamás rendőrparancs-
nok által benyújtott, a város 2014. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszá-
molót hallgatta meg a testület.  A vizs-
gált időszakban a rendőri eljárásban 
regisztrált bűncselekmények száma je-
lentősen a csökkent az előző évekhez 
viszonyítva. Fontos, hogy a kiemelt 
bűncselekmények közül emberölés, 
valamint rablás nem történt 2014-ben 
városunkban, illetve hogy a bűncse-
lekmények döntő hányadát jelentő lo-
pások is csökkentek. A parancsnok úr 
véleménye szerint ebben nagyban köz-
rejátszott a négy hónapig tartó meg-
kettőzött járőrszolgálat is. Jelentős 
eredményt hozott a kerékpárőrzés a 
vasútállomáson. Az önkormányzattal 
továbbra is jó és folyamatos a rendőr-
ség kapcsolata. Kölcsönösségen alapul, 
segítjük egymás munkáját, bármilyen 
probléma esetén, annak azonnali meg-
oldására törekszünk. 

A képviselő testület elfogadta a Lé-
lekkel a Körösök mentén, illetve a már 
átadott szennyvíztisztító telep projekt-
menedzseri beszámolóit. Elfogadtuk a 
2015. évi költségvetési rendelet módo-
sítását, és az év első négy hónapjának 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. A 
város és intézményeinek gazdálkodá-
sa stabil, megfelelő. Tárgyaltuk a helyi 
adók felülvizsgálatát, döntés született 
arról, hogy milyen számításokat vé-
gezzen el az adó osztály a következő 
testületi ülésre.

A Határ Győző Városi Könyvtár 
benyújtotta stratégiai tervét, amely a 
minőségirányítás bevezetésének első 
lépése. A hosszú folyamat célja a Mi-
nősített Könyvtár-i cím elnyerése, tevé-
kenységüket felkért szakértő felügyeli. 
Az alapító okiratukból törlésre került 
a hagyományos közösségi kulturális 
értékek gondozása, mivel ez a törvé-
nyi előírásoknak megfelelően végzett 
alapfeladatuk, nem az önkormány-
zat megbízásából végzik.  2015 végéig 
megoldódik a Városi Képtár személy-
zeti problémája. Most készítjük elő az 
új kulturális koncepciót, amelyben erre 
a kérdésre is megoldást fogunk találni.

Elfogadtuk az óvodák nyári nyitva 

tartásáról szóló előterjesztést. Biztosí-
tott, hogy a város valamelyik óvodája 
fogadja azokat a gyerekeket is, akiknek 
az óvodája éppen zárva tart.

A testület jóváhagyta a 2013-ban 
készített Helyi Esélyegyenlőségi prog-
ram felülvizsgált módosítását, illetve 
a ráépülő intézkedési terv átdolgozott 
változatát. Elfogadtuk az Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégia – Egyetér-
tési Nyilatkozat-ot. 

Tárgyalás után elfogadta a kép-
viselő-testület a Zöldpark Kft, a 
Gyomaközszolg Kft, a Gyomaszolg 
Ipari Park Kft, valamint a holtágkezelői 
és a belterületi közútkezelői évközi, az 
első négy hónap gazdálkodásáról szó-
ló beszámolókat. Gazdasági társasá-
gaink bevétele jelentősen elmaradt a 
tervektől, mérlegeredményük mínusz-
ban van.

A város tulajdonában lévő, jelenleg 
haszonbérlés alatt álló földterületek 
visszavételének lehetőségéről dön-
tött a testület. A bérleti idő lejártakor, 
már korábban is vett vissza földterüle-
teket az önkormányzat, ezeket műve-
lésbe adta a Start munkaprogramnak. 
Tovább kell vizsgálni, hogy a területek 
után járó földalapú támogatás, illet-
ve a megalakuló Vagyonkezelő Kft.-
nek átadandó termőföldek után hogyan 
tud az önkormányzat bevételhez jutni. 
A holtágak hasznosítása témában nem 
léptünk előre, a testület tovább vizsgál-
ja a gazdaságos és mindenki számára 
elfogadható működtetés lehetőségeit.

Elfogadtuk azt az intézkedési ütem-
tervet, amely az adóhátralékkal ren-
delkezők elleni hatékonyabb fellépés 
érdekében a kintlévőségek behajtására 
vonatkozik. A testület javasolta, hogy 
a hátralékok csökkentése érdekében 
vizsgálják meg az adóbehajtók alkal-
mazásának, illetve a dolgozók anyagi 
érdekeltségének bevezetési lehetősé-
gét.

A Ligetfürdő Kft. kapta felada-
tul a turisztikai projektben meg-
valósított attrakciók üzemeltetési 
feladatát, amelyhez a költségvetésben 
város és turisztikai marketing célra 
szánt 1.200.000 Ft-os keretösszeg is át-
adásra került.  A Ligetfürdő is beszá-
molt ez évi gazdálkodásáról, amelyet 
elfogadtunk, a tervezettel szemben po-
zitív a mérlegük.

Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra pályázatot nyújtunk be, 
a Közművelődési- Közgyűjteményi és 
Szolgáltató Intézmény műszaki techni-
kai eszközállományának, berendezési 

tárgyainak gyarapítására 1.500 000,- 
Ft nyerhető. Pályázatot nyújtunk be 
testvér-települési program támogatásá-
ra is, 2015. október 23-25 között Gyo-
maendrődön Nagyenyed küldöttségét 
látnánk vendégül. A képviselő-testület 
tudomásul vette a 2015. évben benyúj-
tott pályázatokról szóló beszámolót is.

A Start Szociális Szövetkezet be-
számolóját elfogadta a testület, egyben 
felkérte az elnököt, hogy a következő 
ülésre nyújtsa be a szövetkezet jövő-
képét. A közfoglalkoztatási pályázati 
beszámolót úgy fogadtuk el, hogy na-
gyon jó beszámoló készült, nagyon jól 
végzett munkáról.

Peren kívüli megegyezéssel lezá-
rult a Remondis Kft-vel szembeni per. 
A Regionális Hulladékkezelő Művel 
kapcsolatos perek-ellenperek sorozata 
véget ért. Az ügyben 8 másik telepü-
lés is érintett volt. Reméljük, most már 
megnyugtató működési keretek és fel-
tételek mellett működik majd a hulla-
dékkezelő. Támogattuk a Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános Isko-
la Szülői Munkaközössége kérelmé-
nek: a szülők által felajánlott 150000 
Ft-ot hasonló nagyságú összeggel ki-
egészítve megújulhat az iskola udvarán 
található homokozó. Hozzájárultunk 
ahhoz, hogy a VIDRA Önkéntes Járási 
Mentőcsoport Egyesület székhelyeként 
bejegyzésre kerüljön az önkormányzat 
tulajdonában lévő, 5500 Gyomaendrőd 
Vízmű sor 2/1. sz alatti Polgári Védel-
mi Bázis épülete. A képviselő testület 
engedélyezte, hogy az első és második 
világháborús vitézek emlékére kopja-
fát állítson a Szent György lovagrend 
az önkormányzati hivatal épülete előtt.

A XVII. Nemzetközi Halfőző Ver-
seny és a Körös-szögi Civil Fórum 
Egyesület XIII. Civil Nap és Civil 
Szervezetek Találkozójának időpontja 
2015. augusztus 22. szombat, helye az 
Endrődi Népliget. A Közgyűjteményi- 
Közművelődési és Szolgáltató Intéz-
mény kapott megbízást a rendezvény 
megszervezésére és lebonyolítására. A 
képviselő-testület elfogadta második 
féléves ülések ütemtervét is.        (folyt.)

Polgármesteri beszámoló



6

Az Önkormányzati Az Önkormányzati 
tanszervásárlási tanszervásárlási 

utalványátutalványát levásárolhatja  levásárolhatja 
nálunk.nálunk.

10 %-os kedvezményre 10 %-os kedvezményre 
jogosító ZŐLD kártyával jogosító ZŐLD kártyával 

sorsoláson vesz részt.sorsoláson vesz részt.
FődíjFődíj: 1 db kerékpár: 1 db kerékpár

Tapir Papír 
Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 31. 
Tel.: 06/30-278-0405

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap

Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
Kiadja: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Felelős kiadó: Dr. Szonda István
Telefon: 66/283-524, e-mail: katonamuvhaz@freemail.hu 
   (Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár
Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi  Ibolya
Telefon: 66/521-655, e-mail: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Lapunk augusztus hónapban nem jelenik meg. 

Engedélyszám: 163/0613-1/2007
 ISSN 20624352 (nyomtatott)  ISSN 20624492 (online)

Tárgyaltuk és elfogadtuk Fülöp Ist-
ván képviselő úr beadványát: a MÁV 
felé nyújtsunk be indítványt arra vo-
natkozóan, hogy a Dacia nemzetközi 
gyorsvonat is álljon meg Gyomaend-
rődön, javítva ezzel a közlekedési fel-
tételeket. Illetve, hogy Gyoma állomás 
neve legyen végre Gyomaendrőd állo-
más.

Több képviselő is felvetette, hogy az 
egészségügyi intézmény vezetője vizs-
gálja meg a laborellátás körülménye-
inek javítását és a vizsgálati számok 
emelésének lehetőségét. Rendkívü-
li testületi ülésen tértünk vissza erre a 
problémára, a közeljövőben személyes 
egyeztetést folytatok a laborszolgál-
tatást nyújtó partnerünkkel. Célunk, 
hogy jelentősen csökkenteni tudjuk a 
várólistát, illetve, hogy növekedjen a 
vizsgálati szám, javuljon a szolgáltatás 
színvonala. Ezen az ülésen hagytuk jó-

vá Dévaványa város kérelmét: önkor-
mányzatuk szemészeti, bőrgyógyászati 
és fül-orr-gégegyógyászati szakrende-
léseket kíván biztosítani Dévaványán, 
a helyi lakosok számára. A rendelés a 
Városi Egészségügyi Intézmény telep-
helyeként működne, ezzel csökkenne a 
gyomaendrődi rendelési idő. A döntés 
hozzásegíti a dévaványai lakosokat a 
magasabb szintű ellátáshoz, miközben 
a gyomaendrődi ellátás nem sérül, hi-
szen eddig is igénybe vették a szakren-
deléseket a szomszédos város lakosai 
is. Fontos, hogy egyre erősödjenek a 
kapcsolatok, együttműködések a járás 
települései között. Reméljük a hatósá-
gok is hozzájárulnak a rendelés áttele-
pítéséhez.

Döntött a testület arról, hogy meg-
rendeli a Fő út 3. és a Dr. Pikó Béla 3. 
szám. alatti orvosi rendelők teljes fel-
újításának és átalakításának engedé-

lyezési szintű tervdokumentációjának 
elkészítését, a korábbi testületi dön-
tésnek megfelelő átalakításokkal. Ez 
az endrődi rendelőnél jelentős épület-
bővítéssel jár. A változtatások arra vo-
natkoznak, hogy nyíljon lehetőség a 
beteg/orvos bizalmas, adminisztrátor 
jelenléte nélküli beszélgetésére is. A 
két beruházás összköltsége meghaladja 
a százmillió forintot, amely összegre a 
TOP-ban kíván pályázni a város. 

Kertmozi üzemeltetésre érkezett 
támogatási kérelem, amely a vízi-
rendezvénytér használatbavételi en-
gedélyének kiadása után a Ligetfürdő 
Kft-vel közösen működhetne.

Gépjármű beszerzésről döntöttünk: 
a közmunkaprogram és a városüze-
meltetési feladatok hatékonyabb mű-
ködése érdekében vált szükségessé egy 
kishaszonjármű beszerzése. A jó álla-
potú, használt tehergépkocsi beszerzé-
sére 2,5 millió forintot szánt a testület, 
melynek fedezete rendelkezésre áll.

Toldi Balázs polgármester

Polgármesteri beszámoló (folyt.)

A képviselő-testület júniusi ülésén 
döntött Gyomaendrőd Önkormányza-
ta helyi adórendeletének felülvizsgá-
latáról. A képviselő-testületnek nem 
célja a jelenlegi adómértékek emelése, 
az adózói terhek növelése, a rendelet 
felülvizsgálatát viszont több ok indo-
kolja. Egyrészt szükséges a magasabb 
szintű jogszabályok módosulásából fa-
kadó változtatások átvezetése annak 
érdekében, hogy a helyi rendeletünk-
ben ne legyen ellentétes szabályozás 

ezen jogszabályokkal szemben. 
Másrészt, célszerű lenne az egyes 

adónemeknél (építményadó, kommu-
nális adó) a jelenleg alkalmazott adó-
mértékek számának a csökkentése az 
átláthatóság, egyszerűség érdekében. 
A megváltozott társadalmi, gazdasá-
gi viszonyok is indokolják a rendelet 
egyes részeinek ésszerűsítését. Jó pél-
da erre a telekadó, mely az adónem 
bevezetése idejében a telkek beépíté-
sét volt hivatott ösztönözni. Az épít-

kezések minimális száma, valamint 
az, hogy jelenleg a belterületi beépí-
tetlen területek nagy része mezőgaz-
dasági művelés alatt áll, a telekadó 
már nem szolgálja az eredetileg elkép-
zelt célt, sőt olykor olyan terhet ró az 
adózóra, mely nem áll arányban a te-
lek értékével. A rendelet felülvizsgála-
tához, a képviselő-testület döntésének 
elősegítéséhez osztályunk számításo-
kat végez, melyek alapján a képviselő-
testület augusztusi ülésén kerül sor a 
felülvizsgálat újabb fordulójának meg-
tárgyalására.  

Adó Osztály

Helyi adórendelet felülvizsgálata
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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, 

vagy a 66/386-233 telefonszámon.vagy a 66/386-233 telefonszámon.

GDF-Suez Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati iroda működik a Pol-
gármesteri Hivatal földszintjén, ahol a 

GDF-Suez lakossági ügyfelei helyben in-
tézhetik ügyes-bajos dolgaikat, számlák-

kal kapcsolatos ügyeiket.

Ügyfélfogadás:
Hétfő délután 14-18 
Kedd délelőtt  8-12.
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dr. Uhrin Anna városunk új jegyzője
dr. Uhrin Anna 2015. július 15-étől 

tölti be a Gyomaendrődi Közös Ön-
kormányzati Hivatal jegyzői tisztsé-
gét. dr. Uhrin Anna 1984. július 24-én 
született, békéscsabai lakos. A Debre-
ceni Egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának nappali tagozatán Cum 
laude minősítéssel szerzett jogi dip-
lomát 2011-ben. 2011 júniusától a bé-
kési önkormányzati hivatalban előbb 
jogi ügyintézőként, majd 2013 nya-
rától aljegyzőként dolgozott. Időköz-
ben megszerezte az ingatlanforgalmi 
szakjogászi diplomát, elvégezte a köz-
beszerzési referensi képzést és köz-
igazgatási szakvizsgát tett. A jegyzői 
tisztséget pályázat útján nyerte el, sze-
mélyéről a csárdaszállási és hunyai 
polgármesterasszonyokkal közösen, 
Toldi Balázs polgármester döntött.

Sikeres pályázat
Magyarország 2015. évi közpon-

ti költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont sze-
rinti szociális szakosított ellátást és a 
gyermekek átmeneti gondozását szol-
gáló önkormányzati intézmények fej-
lesztése, felújítása támogatása címre 
benyújtott pályázat pozitív elbírálás-
ban részesült. A költségvetési törvény 
alapján kiírt pályázatot a Magyar Ál-
lam Kincstár ellenőrizte, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium bírálta és 
ítélte meg a támogatási összeget. A pá-
lyázati forrás segítségével megvalósul-
hatnak a Rózsakert Idősek Otthonában 
tervezett munkák: vizesblokk felújítá-
sa, az előírásoknak megfelelő orvosi 
vizsgáló kialakítása, eszközök és búto-
rok beszerzésével. A pályázat 95 %-os 
támogatási intenzitással valósul meg. 
Bekerüléséi költsége bruttó 19 000 280 
Ft, amelyhez a pályázaton 18 050 000 
Ft-ot sikerült elnyerni. Az önkormány-
zati saját erő a költségvetésben bizto-
sított.

Új vezető az óvodák élén: 
Kovács Péterné

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, 
Hunya Települési Önkormányzati Tár-
sulás legutóbbi ülésén nevezték ki a 
Kistérségi Óvoda új intézményveze-
tőjét, Kovács Péternét. Az 5 évre szó-
ló megbízás 2015. augusztus 1-én veszi 
kezdetét. 

„Nagy megtiszteltetés számom-
ra az óvodavezetői kinevezés, külö-
nösen úgy, hogy a véleményező és 
döntéshozó testületek egyaránt pozití-
van értékelték a pályázatomban megfo-
galmazott fejlesztési elképzeléseimet. 
Pályaválasztásom meghatározó állo-
mása a tiszaföldvári Óvóképző Szak-
középiskola volt, melynek elvégzése 
során elköteleződtem az óvodapeda-
gógusi hivatás mellett. Felsőfokú dip-
lomámat 1992-ben szereztem, majd 
2007-ben óvodavezetői szakvizsgás 
képzésen vettem részt. Jelentkezése-
met motiválta a Margaréta Óvodában 
megszerzett 13 éves óvodapedagógusi 
és 8 éves óvodavezetői szakmai tapasz-
talatom, valamint a kollégák és szülők 
megtisztelő támogatása, biztatása. Pá-
lyám során alkalmam volt megtapasz-
talni, hogy a vezetői munka sikerének 
titka leginkább az emberi és szakmai 
kapcsolatok minőségében rejlik. Veze-
tői munkámat olyan tartalmakkal kí-
vánom megtölteni, melyek a következő 
öt évre meghatározó elemei lesznek az 
intézmény színvonalas, szakszerű, tör-

vényes és gazdaságos működésének. 
Bízom abban, hogy terveim, céljaim 
találkoznak az alkalmazotti közösség, 
a szülők és a fenntartó elképzeléseivel, 
elvárásaival.

Ezúton szeretném megköszönni 
a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hu-
nya Kistérségi Társulási Tanács, Gyo-
maendrőd Képviselő-testülete, az 
alkalmazotti, nevelőtestületi és szülői 
közösség, valamint a Nemzetiségi Ön-
kormányzatok megtisztelő bizalmát és 
támogatását.” – nyilatkozta az új veze-
tő.

E.ON 
Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati iroda működik 

a Polgármesteri Hivatal 
földszintjén, ahol a GDF-Suez 

lakossági ügyfelei helyben 
intézhetik ügyes-bajos 
dolgaikat, számlákkal 
kapcsolatos ügyeiket.

Ügyfélfogadás: 

Kedd délelőtt 
8 – 12 óra között.

Csütörtök délután 
15 – 19 óra között.
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„Vállaltam olyan csoda dolgot, amire senki se kért, 
énekelek melegebb fényű romlatlan csillagokért.”

A Gyomaendrődi Zenebarátok Ka-
marakórus újra vendégül láthatta né-
met testvérvárosunk, Schöneck Junger 
Chor Intonation kórusát. Tavalyi ígé-
retéhez híven velük jött Cornélia Rück 
polgármesterasszony, akit elkísért 
Brigitte Schneider képviselő és Micha-
el Kaschel, a partnervárosi kapcsolato-
kért felelős egyesület elnöke.

A számukra szervezett gazdag prog-
ramok csúcspontjának, a közös kon-
certnek ezúttal a református templom 
adott helyet. A két kórus 2008-ban is-
merkedett meg, s ez volt a hatodik ta-
lálkozásunk. Három Schöneckben, 
három Gyomaendrődön. Nem túlzás 
azt mondani, hogy az eltelt hét év ba-
rátsággá formálta kapcsolatunkat. Úgy 
alakult, hogy tavaly és azelőtt mi utaz-
tunk hozzájuk, így voltak darabjaink, 
melyeket harmadik éve próbáltunk, 
de itthon még nem hallhatták. Mivel 
mindkét kórus munka mellett, kedv-
telésből kötelezte el magát a kórus-
művészetnek, illik ránk Ratkó József 
Éjszaka versének a címben idézett szép 
gondolata.

A hangversenyen a kórusok önál-
ló és közös éneklését Michael Knopke 

orgona-, Kopcsek László klarinét-, és 
Dinya Milán zongorajátéka színesítet-
te. Az énekkarokat vezényelte Micha-
el Knopke és Gecseiné Sárhegyi Nóra.

Akik nagylelkű támogatásukkal 
hozzájárultak, hogy vendégeink fe-
lejthetetlen emlékekkel térjenek ha-
za a következők: Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata, Gyomaendrőd Vá-
ros Tűzoltó Egyesülete, a Városi Gon-

dozási Központ, az Endrődi Tájház és 
Helytörténeti Gyűjtemény, Papp Ti-
bor tiszteletes úr, Komlovszki Ferenc, 
Izsóné Gecsei Edit, Poharelec Lász-
ló, Tímár Jánosné, Gschwindt Mihály, 
Mobilbusz Kft., Keselyős Kft., Sikér 
Sütőipari és Kereskedelmi Kft., a Ze-
nebarátok Kamarakórus és hozzátarto-
zóik. Köszönet érte.  

-olgi-

Stancolt és hagyományos 
papírdoboz gyártása 

minden méretben!

Szitázás, szitaforma készítés, 
kasírozás!

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

Telefon: 20/914-2122
www.rozakft .hu

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

lakossági ügyfelek részére is:lakossági ügyfelek részére is:

• Épületek építése, felújítása, • Épületek építése, felújítása, 
  burkolatok cseréje, vakolatjavítás,  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
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Ismét 

„Hegyek-völgyek 
között …”

Az idei tanévben már harmadik al-
kalommal látogattak el a Kis Bálint 
Általános Iskola diákjai Erdélybe a 

Határtalanul! című pályázat keretében. 
2015. június 1-jén 45 hetedikes diák és 
5 pedagógus indult 5 napos kirándu-
lásra Székelyföld magyarlakta terüle-
teire. A program célja a magyarországi 
és a külhoni magyar fi atalok közöt-
ti kapcsolatok kialakítása, erősítése, 
az erdélyi magyarlakta területek beba-
rangolása, a természeti és épített kör-
nyezet megismerése, a történelmi és 

kulturális emlékek meglátogatása. Az 
utazás során szerzett élmények lehető-
séget nyújtanak a tanulók ismereteinek 
bővítésére, a magyarságtudat ápolá-
sára, a hazaszeretet elmélyítésére, s a 
nemzeti összetartozás érzésének erősí-
tésére. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának köszönhetően a gyerekek 1 121 
800 Ft állami támogatással juthattak el 
Székelyföld és a Keleti-Kárpátok leg-
távolabbi vidékeire.

Ballagás 
Palicskáné Szegedi Katalin, és 

Pántya Sándor vezetésével két nyolca-
dikos osztály ballagott a Kis Bálint Ál-

talános Iskolában. Ahogy az már lenni 
szokott kissé meghatottan búcsúzott 
tanuló, szülő és pedagógus. Búcsúzó 
diákjaink szívesen emlékeztek vissza 
arra a nyolc esztendőre, amit ebben az 
iskolában töltöttek. Velük együtt bal-

lagott Roószné Mártika néni, aki több 
mint negyven évvel ezelőtt választotta 
a tanítói hivatást.
Ősszel 44 diák kezdi meg tanulmányait 
a helyi és vidéki középiskolákban.
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Kreatív tábor 
Hasznos és kellemes hagyomány 

intézményünkben az, hogy a tanév 
befejeztével tanulóink számára kéz-
műves tábort szervezünk.  Idén ez 
június 22-étől június 26-áig tartott. 
Minden nap három féle foglalkozá-
son vehettek részt a gyerekek, ezek 
forgószínpad szerűen váltották egy-
mást. Az érdeklődő jelentkezőket élet-
koruk szerint osztottuk csoportokba. 
A kézműveskedések alkalmával pa-
pír, fonál és gyöngy felhasználásá-
val készítettek különböző használati 
és dísztárgyakat a gyermekek. Diák-
jaink az angol nyelvi foglalkozásokon 
vidám játékok keretében gyakorolták 
a tanév során megszerzett ismereteket, 
miközben új dalokat tanultak gitárkí-
séret mellett. Az informatikafoglal-
kozásokon prezentáció és önéletrajz 
készítésével, és az internet biztonsá-

gos használatával ismerkedhettek a ne-
bulók. 

A lebonyolításban is és az anyagi 

forrása biztosításában is nagy segít-
séget jelentett iskolánk Gyermekekért 
Alapítványának támogatása.

Gyomaendrődi 
mesemondó fi ú 

fellépése Gyulán 

Stílusos jó megjelenésére, ma-
gabiztos fellépésére a megyei és re-
gionális mesemondóversenyeken 
fi gyeltek fel, amelyeken első helyezé-
seket ért el. Ennek köszönhetően már 
a negyedik alkalommal kapott meg-
hívást Vincze Levente a Kis Bálint 
Általános Iskola tanulója a XVI. Kö-
rös-völgyi Sokadalom és Határmenti 
Összművészeti Találkozóra. A Dél-
Alföld népművészetének ünnepe 
Gyulán, a vár előtt kialakított téren 
kerül minden évben megrendezésre. 
Az eseményen Levente is színesítet-
te a programot előadásával, egy szé-
kely népmesét mondott el több száz 
érdeklődő ember előtt.
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A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola hírei

A Rózsahegyi iskola sikeresen pá-
lyázott a Nemzeti Tehetség Program 
által kiírt „A tehetségek kiválasztását 
segítő diáksportversenyek támogatá-
sa” című pályázaton. Az NTP-SV-14-
0071-es kódjelű pályázat programjának 
megvalósításaként ellátogattunk a Bé-
késcsabai Előre Női kézilabdacsapat 
NB-1-es mérkőzésére, ahol lelkes szur-
kolói lehettünk a hazai csapatnak. A 
tehetségkiválasztó foglalkozások mé-
réseinek legjobbjai diák- sportverse-
nyen mérhették össze ügyességüket. 

A Varga Lajos Városi Sportcsar-
nokban megrendezésre kerülő labdás-
ügyességi feladatokból álló verseny 
résztvevői a rendező iskola sportolói 
mellett a csárdaszállási, a dévaványai 
Ványai Ambrus Általános Iskola, és a 
Kis Bálint Általános Iskola legjobbjai 
voltak. A versenynap záró program-

ja a Gyomaendrődi NKSE interaktív 
edzésbemutatója volt, Lakatos Tibor 
vezetésével.  

A pályázatunk célja a tehetségazo-
nosítás és fejlesztés mellett a labdás 
sportágak, ezen belül a kézilabda csa-
patjáték megismertetése, népszerűsíté-
se, amely lehetőséget biztosít a tehetség 
további, magasabb szintű fejlesztésére. 

Sportt ehetségeink fejlesztőprogramja

Kezdjetek el élni, 
hogy legyen mit mesélni
majd az unokáknak,
mikor körbeállak,
az ágyadon ugrálnak.
Hogy legyen mit mesélni,
kezdjetek el élni! 

Pásztor Anna dalszövegével kezd-
te a beszédét Farkas Zoltánné intéz-
ményvezető. 42 rózsahegyis diáktól 
búcsúzott el. Közösségi munkájukért, 
tanulmányi és verseny eredményei-
kért sokan kaptak oklevelet, könyv- és 
tárgyjutalmat. A Gergely Ágnes által 
alapított díjat Vaszkó Ágnes és Simon 
Katalin kapta. Vaszkó Ági elnyerte a 
városi „Jó tanuló jó sportoló” díjat is. 

Ballagás
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Cím: 5700 Gyula, Ajtóssy Albert u. 43. 
e-mail: iskola@bayremenyhir.hu  web: bayremenyhir.hu

Tel: +36 70 679 2471  OM azonosító: 201689

2015/2016-os tanévben tervezett, 2 éves, 
21 éves korig ingyenes szakképzéseink:

Kiadványszerkesztő
(OKJ 54 213 02)

Informatikai rendszergazda 
(OKJ 54 481 04)

IT mentor 
(OKJ 54 482 01)

Érettségire
épülő képzések

Gyulán

a Bay-ban!

ingyenes

kollégium

szakmailag

felkészült tanárok

kollégium 
az iskolában

családi

pótlék

családias

légköradobe

oraclecisco

wifi 
piacképes

szakmák

Kepenyes András tankerüle-
ti igazgató megnyitója után négyszáz 
rózsahegyis diák várta izgalommal a 
bizonyítványosztást az évzáró napján. 
Közülük 38-an kitűnő eredménnyel 
végeztek; rajtuk kívül sokan kaptak 
még elismerő oklevelet, könyvet szor-
galmukért, közösségi munkájukért, 
sport- és tanulmányi sikereikért.  Jó ta-
nuló, jó sportoló elismerést vehetett át 

Gellért Zalán Toldi Balázs polgármes-
tertől. A körzet sportolója Sóczó Rebe-
ka lett. A Nagylaposi Birkacsárda által 
meghirdetett rajzverseny győztesei Pa-
róczai Lili és Szujó Cintia lettek. 

Az ünnepségen köszönte meg Farkas 
Zoltánné intézményvezető a nyugdíjba 
vonuló Kovásznainé Mikó Klára isko-
latitkár, Kulik Margit, Dobák Lászlóné 
Fekécs Imréné takarítónők munká-
ját, Gellainé Tuboly Zsuzsannának pe-
dig pedagógus szolgálati emlékérmet 
adott át. 

2015. június 1-én ismét ellátoga-
tott iskolánkba Séllei Lajos és Tóth 
Péter a Henkel Magyarország Kft. 
körösladányi  gyárának képviseleté-
ben, akik a 4. osztályos tanulóknak 
tartottak rendhagyó órát. Az óra el-
ső részében  a környezetvédelem és 
az energiatakarékosság fontosságáról 
beszélgettek a tanulókkal, majd egy 
ezzel kapcsolatos rövidfi lmet néztek 
meg.

 Ezt követően a” Fenntartható-
ság Bajnokai” c. tesztet töltötték ki a 
gyerekek, melyet közösen értékeltek, 
megbeszéltek. Jutalmul minden tanu-
ló pólót és oklevelet kapott.

A fenntartható-
ság bajnokai

Évzáró

A Gyomaendrődi Delfi n Úszóegyesü-
let versenyzői közül heten (Gál Bence, 
Göncfalvi Balázs, Ignácz Kata, Ko-
vács József, Kovács Róbert, Mészáros 
Szabolcs, Vaszkó Ágnes) úgy gondol-
ták, hogy versenynaptárukat kibővítik 
a Balatom átúszásával. Július 4.-én im-
már 33. alkalommal került megrende-
zésre hazánk egyik legnagyobb nyári 
tömegsport rendezvénye. A csapat min-
den tagjának (több mint 8000 társukkal 
együtt) sikerült tervét megvalósítani. A 
sportolók köszönetüket fejezik ki Ig-
nácz Tibor”egyesületi apukának”, aki 
szabadidejét feláldozva szállította őket, 
s nem mellesleg ő is átúszta a tavat, Ko-
vácsné Vári Eszter „egyesületi anyu-
kának”, aki a helyszínen biztosította 
a nyugodt hátteret, s készítette a fotó-
kat. Papp István önkormányzati képvi-
selő anyagi támogatással járult hozzá a 
sportolók részvételéhez. Köszönet érte!

Gyomaendrődi Delfi n Úszóegyesület

Delfi nek 
a Balatonban
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Az első félév utolsó megmérettetése 
várt a Gyomaendrődi Judo Klub fi atal 
versenyzőjére Fehér Dórára június 21-
én a BHSE csarnokában. A még csak 
első éves ifjúsági versenyző a Junior 
Országos Diákolimpián indult a 63 kg-
os súlycsoportban és nagyon értékes 
ezüstérmet gyűjtött be. Három mérkő-
zést ipponnal nyerve jutott el az arany-
csatáig, meggyőző teljesítménnyel. Az 
aranyéremért folyó küzdelemben a 
klub korábbi versenyzője várt rá. Dó-
ri igyekezett jelenlegi felkészültségé-
nek megfelelően helytállni, ám ezúttal 
a sok éves rutin előnyt nem tudta átlép-
ni. Varga István edző: Dóri az idén ver-

senyről versenyre előrébb lépett mind 
teljesítményben, mind eredményben. 
Három mérkőzést is idő előtt be tudott 
fejezni, ami komoly előre lépés az ed-
digiekhez képest. Utolsó mérkőzésén 
tudtuk, hogy nehéz dolga lesz. Korábbi 
versenyzőnkkel kellett szembenéznie. 
Ezúttal egyértelműen győzött a kor-
különbség és a rutin, de a megszerzett 
ezüstéremnek örülök és gratulálunk az 
ellenfélnek is a jó teljesítményért. Dó-
rival hosszú távra tervezünk, így ez a 
verseny is egy állomás az úton. Sokat 
nem pihenhet versenyzőm, hiszen napi 
három edzéssel készülünk a következő 
versenyidőszakra.

Judo hírek – Fehér Dóra ezüstérmes

Eltelt egy fél év a Budapestre költözés 
óta, hogyan értékeled? 

Legelőször az olimpiai hatodik 
helyezett Dudás Miklós csapatához 
kerültem, ahol nagyon jó hangulatban 
teltek az edzések. Két vagy három hét 
múlva jött egy telefonhívás Mikitől, 
hogy nem szeretne velem tovább 
együtt készülni. Ő úgy gondolta, hogy 
mi nem egész évben fogunk együtt 
edzeni, hanem csak az év bizonyos 
szakaszában, így nem szeretné, hogy 

közösen készüljünk a következő 
szezonra. Pár nap múlva már az új 
csapattal, Hüvös Viktor edzővel 
kezdtem meg az idei évre a munkát, 
így együtt készülhetek Molnár 
Péterrel, akivel párosban együtt 
képzeljük elérni az idei céljainkat. 
Nagyon jó közösségbe csöppentem, az 
edzői munka kiváló, nagyon jól teltek 
a hónapok. 
Tudjuk, hogy az UTE -hez igazoltál át, 
de hol edzel?

Ennek a csapatnak nincs konkrét 
székhelye, a tavalyi évben szinte az 
egész országban edzőtáboroztak. 
Ebben az évben a dunavarsányi 
olimpiai központban zajlanak 
edzéseink egészen a világbajnokságig. 
Itt minden adott, hogy úgy sikerüljön 
az idény, ahogy mi elvárjuk magunktól.
Az új párosnak jól sikerült az első 
megmérettetése, hogyan értékeled?

Nagyon jól debütált a párosunk 
Portugáliában! Első komoly 
versenyünk volt, nagyon jó pályát 
tudtunk menni. A mezőny sajnos nem 
volt teljes, mivel a tavalyi világbajnoki 
döntőből 4 egység, tehát a fele állt oda 
a rajthoz. Az időnk nagyon meggyőző 
volt, nagyon jó úton haladunk a 
felkészülésben. A tavalyi világbajnoki 
bronzérmes franciák lettek mögöttünk 
az ezüstérmesek, ami bíztató 
eredmény.
Mik a párosotok  idei célkitűzései?

Mindenképp az olimpiai kvalifi káció 
megszerzése a célunk az augusztusi 
kvalifi kációs világbajnokságon, 
Milánóban. 200m-en párosban az első 
hat hely kap indulási jogot az ötkarikás 
játékokra, és mivel évről évre javítanak 
az egységek az idejükön, fel kell 
kötnünk azt a bizonyos fehérneműt. 
Második fontos versenyünk június 
középen lesz, az első Európai Olimpiai 
Játékok. Minden kontinensnek meg 
van a maga kis olimpiája, most már 
Európának is lesz, ahol 19 olimpiai 
sportág fogja képviselni magát. A 
kajakosok teljes európai mezőnye 
csúcsformában fog érkezni, jó felmérő 
lesz, hogyan állunk az elithez képest.

A cikk a következő 
oldalon folytatódik...

Tótka Sanyi Budapesten
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Ezek szerint az egyéni versenyzés most 
háttérbe szorul?

Ha nincs páros kvóta, akkor 
egyetlen egy hely lesz 200m-en Rióban 
ugyanúgy, mint 2012-ben, Londonban. 
Nagyon fontos, hogy legyen páros 
kvóta is, hogy növeljük az olimpiára 
való esélyünket. Mivel Milánóban nem 
lehet duplázni, ezért a mi feladatunk, 
hogy az első hatban végezzünk a 
döntőben, de persze azelőtt lesz még 
két hazai válogató is, bízunk benne, 
hogy meg tudjuk nyerni. 
Csak a sporttolással telnek a napjaid?

Szerencsére nem. A Szent 
István Egyetem gazdálkodás és 
menedzsment szakán elsőéves hallgató 
vagyok. Jelenleg a második félév 
vizsgaidőszakában vagyok és iszonyat 
nehéz összeegyeztetni a sportot a 
tanulással. Szeretném, ha nem a sport 
után találnám ki, hogy mivel is akarok 
foglalkozni az „életben”, mint sokan 
mások. Két diploma és két nyelvvizsga 
megszerzése a célom. Ha befejezem 
a sulit, közgazdász diplomám lesz, 
mellé szeretnék egy sporthoz közelebbi 
végzettséget, például sportjogot.  
Angolnyelvből már van középfokúm, 
a felsőfok a cél és utána jöhet a német 
nyelvvizsga. Ezekkel a képzettségekkel 
szeretném a civil életemet elkezdeni. 
Teljesen magával ragadott a 
nagyvárosi élet forgataga?

Imádom Budapestet. Sajnos ez egy 
főváros központú ország, és amíg itt 
éltem Gyomaendrődön sokszor kellett 
Pestre utaznom, kisebb nagyon dolgok 
miatt. Persze általában határidőre és 
ilyenkor gyakran kimaradt két edzés, 

míg a fővárosban két edzés között 
bármit el tudok intézni. A legnagyobb 
előnye, hogy válogatott kerettagokkal 
tudok edzeni és tudjuk egymást a 
végletekig hajtani. Ettől függetlenül 
sokat vagyok otthon, ha tehetem, 
meg szoktam látogatni a Körös Kajak 
edzéseit, legutóbb a családi napon 
voltam, ami nagyon jó hangulatban 
telt, a gyerekeknek még háziversenyük 
is volt, ügyesek voltak a kicsik!
Azt hiszem minden olvasó nevében 
kívánjuk, hogy teljesüljenek az idei 
és jövőbeni elképzeléseid, további jó 
felkészülést kívánunk! 

Körös-Kajak SE
A beszélgetést követően újabb verseny 
következett, melyről ezt olvashatjuk az 
MKKSZ honlapján:

A válogatott minden előzetes 
várakozást felülmúlva, 5 arany-, és 5 
bronzérmet szerzett Bakuban, ráadásul 
egy bronzérem kivételével mindegyiket 
olimpiai versenyszámban, így 
Magyarország lett a legeredményesebb 
az első Európa Játékok kajak-kenu 
regattáján. A futamok előtt még az 
is felmerült, hogy a 200 méteren 
világkupa győztes férfi  kajakpáros 
visszalép a küzdelmektől, mert Tótka 
Sándor gyomorrontással küszködött 
az elmúlt napokban.  “Két napja 
fekszem, így kérdéses volt, hogy 
egyáltalán rajthoz tudunk-e állni a 
párommal, Molnár Péterrel, mára 
viszont kicsit javult az állapotom, bár 
reggel még elég gyengének éreztem 
magam. Felhívtam az edzőmet, Hüvös 
Viktort, hogy megbeszéljük, hogyan 
melegítsek ebben az állapotban erre 

a versenyre. Mondott egy másfajta 
bemelegítést, ami után hulla voltam, de 
ő előre szólt, hogy így lesz. A gyúratás 
után viszont azt éreztem, hogy képes 
vagyok jól végigcsinálni ezt a 200 
métert. A rajtunk remekül sikerült, 
száznál együtt voltunk az oroszokkal, 
majd százötvennél is, és akkor már el 
kezdtem magamban örülni, hogy nem 
kell középfutamot menni, mert az már 
nagyon nem esett volna jól” – mondta 
Tótka Sándor.

Végül Tótka Sándor és Molnár Péter 
szenzációs versenyzéssel lett harmadik 
K-2 200 méteren. A versenyzők 
remekül rajtoltak, és bár a végén nem 
voltak meccsben a szuper favorit 
szerb és német párossal, 5 századdal 
legyőzték a spanyol és a brit duót. 
Nagyon jó előjel ez a milánói olimpiai 
kvalifi kációs világbajnokság előtt.

Tótka Sanyi Budapesten (folyt.)

Különleges jogsegélyszolgálatot 
működtet egy alapítvány Magyar-
országon: azoknak nyújt ingyenes 
jogi segítséget, akiket pszichiát-
riai osztályon vagy intézetben ért 
sérelem vagy visszaélés. Az Ál-
lampolgári Bizottság az Emberi Jo-
gokért Alapítvány, amely 1994 óta 
működik Magyarországon, a pszi-
chiátriákon történő visszaélések 
széles skálájával találkozik: sajnos 
gyakoriak a kényszerkezelések, a 
túlgyógyszerezések, az indokolat-
lan fi zikai kényszerítések, és bi-

zony még ma is elektrosokkolnak 
embereket. Az elmúlt húsz évben 
panaszosok ezrei fordultak a jog-
védő alapítványhoz, és nagyon sok 
esetben sikerült nekik hatékony se-
gítséget vagy jogi kompenzációt 
nyújtani. Ha családtagja, barátja, 
ismerőse pszichiátriai visszaélé-
sek vagy félrekezelés áldozata lett, 
vagy bármilyen sérelmet kellett el-
szenvednie pszichiátrián, az Ala-
pítványt alábbi elérhetőségeken 
keresheti meg:

Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért 

Telefon: 06 1 342-6355 
Mobil: 06 70 330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu

Az Alapítvány minden információt 
bizalmasan kezel.

Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén
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Június 13 – 14 én nemzetközi 
meghívásos versenyen vettek részt 
gyomaendrődi kajakosok. A szlovákiai 
Komárnóban megrendezett versenyen 
hét fő képviselte a KSI Gyomaendrőd 
csapatát. Az idei év eddigi eredményei 
alapján kaptak meghívást a KSI 
kitűnőségei. Az eredmények értékét 
növeli, hogy a fi atal sportolók a 
Magyarországon használatos mini 
kajakokban álltak rajthoz. Ez a 
korosztályuknak megfelelő kajak. 
Szlovákiában nem használnak ilyen 
hajókat, így ők a gyorsabb felnőtt 
hajókban versenyeztek. A szerzett 
érmek így még fényesebben ragyognak, 
hiszen nemcsak az ellenfelekkel 
kellett megküzdeni, hanem a lassabb 
eszközök okozta hátránnyal is.

Az idei hagyományokhoz hűen 
Wágner Anna ismét aranyérmes 
lett, elsőként futott át a célvonalon. 
Nagy Kristóf és Dékány Gergő 
párosban szerzett egy szépen csillogó 
ezüstérmet. Nagy Kristóf valamint 
Kalmár Lilla egyéniben is a harmadik 
helyen végzett. További eredmények: 
Fodor Napsugár 4. hely, Dékány Gergő 
4. hely, Kalmár Lilla 4. hely, Sági Aliz 
5. hely, Fodor Bence 6. hely, Fodor 
Napsugár Sági Aliz páros 6. hely.

Június 15-20 között tizenhárom 
versenyzőjével edzőtáborozott 
Kovács Gábor edző Dömsödön. Itt 
a KSI további huszonkét budapesti 
sportolójával töltöttek el egy kemény 
edzésekkel tarkított hetet. A közös 
edzőtábor szakmailag nagyon hasznos 
volt, sokat edzettek és fejlődtek a 
gyomai gyerekek. Jó edzettségi alapot 
szereztek az Országos Bajnokságra 
való felkészüléshez! Hiszen tudjuk, 

az utánpótlás korú kajakosok évi fő 
versenye a Magyar Bajnokság Sukorón. 
Sok élménnyel gazdagodtak a gyomai 
fi atalok, új barátságok szövődtek, 
együtt sportoltak, tollasoztak, 
játszottak a budapesti és a vidéki 
gyerekek. 

KSI-s éremeső az Eszkimó Indián 
Játékokon. Június 20. – 21 - én 
rendezték meg Békésszentandráson a 
Régiós Eszkimó Indián Bajnokságot. 
Ezen a versenyen nemcsak  a kajak 
tudás számít, hanem ügyesnek, 
erősnek és állóképesnek is kell lenni a 
fi atal bajnokjelölteknek. A 9  – 13 év 
közötti sportolók először célba dobnak, 
ahol értékes másodperceket lehetett 
nyerni vagy veszteni, majd nyújtón 
húzódzkodnak. E két versenyszám 
pontjai alapján beállított sorrendben 
állnak a futás rajtvonalához. A legjobb 
legelöl. A többiek a pontokból számolt 
másodpercek alapján egymás követően 
rajtolnak. 1500 méter lefutása után 
azonnal kajakba kell ugrani és 2000 
métert kell szlalomozva lekajakozni. 
A KSI Gyomaendrőd versenyzői 
fantasztikusan szerepeltek ezen a 
viadalon is. Szinte minden versenyző 
éremmel a nyakában térhetett haza. 
Menetrendszerűen első lett, így 
aranyérmet szerzett Wágner Anna. 
Győzni tudott még Fodor Bence, 
Nagy Kristóf és Lehoczky Levente 
is. Második helyezést szerzett Fodor 
Napsugár, Gyetvai Csongor és Lengyel 
Dorottya, míg bronzérmes lett Sági 
Aliz, Dékány Gergő és Berta Bence. 
További érmes eredmények: Oláh 
Zsombor 5. hely, Fodor Attila 6. hely.

Egy hét gyomaendrődi 
nyugodt felkészülés után újabb 

Békésszentandrási verseny következett. 
A Simon Fiala Emlékverseny. A 
viadalra népes csapattal, mintegy 35 
versenyzővel és 3 edzővel érkezett 
a KSI Gyomaendrőd csapata. Mind 
az igazolt, mind a szabadidős 
versenyzők rengeteg érmet szállítottak 
haza Gyomaendrődre. Az egyéni 
jó szereplések eredményeképpen 
a csapatversenyben is sikerült 
kimagaslót nyújtani. A 23 résztvevő 
egyesület közül az előkelő harmadik 
helyet szerezte meg a csapat. Így egy 
újabb gyönyörű serleg kerülhetett a KSI 
Kölcsey utca 6. szám alatti vitrinjébe.  
Ez az eredmény azért is nagyon szép, 
mert több évtizede működő patinás 
Békés megyei klubbokat is megelőzött 
a KSI Gyomaendrőd. Első helyezést 
elért igazolt versenyzőink: Szántó 
Milán, Kalmár Lilla, Fodor Bence, 
Fodor Napsugár, Nagy Kristóf, Wágner 
Anna, Sági Aliz. Második helyezett: 
Gecsei Norbert, Rau Zsolt, Szántó 
Milán, Kalmár Lilla, Harmadik: 
Kiss Csaba, Szántó Milán, Kalmár 
Lilla, Rau Mariann, Putnoki Tímea. 
Negyedik: Berta Bence, Dékány 
Gergő, Kiss Csaba, Dékány Vanda, 
Dávid Tímea. Ötödik: Oláh Evelin, 
Rau Mariann. Hatodik: Gyetvai Máté, 
Putnoki Tímea.

A szabadidős versenyzők 
eredményei a következők: Juhász 
erika 1. hely, Lengyel Dorka 1. hely, 
Lehoczky Levente 1. hely, Gyetvai 
Csongor 2. hely, Tóth Sára 2. hely, 
Gergely Zoé 3. Hely, Oláh Zsombor 5. 
hely, Strausz Balázs 5. hely, Illyés Inez 
6. hely, Jenei Jázmin 6. hely, Barna 
Gergő 6. hely

KSI Gyomaendrőd

Nemzetközi versenyen a KSI Gyomaendrőd kajakosai


