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Szeptember 8-án a gyomaendrődi 
Városházán tartotta kihelyezett ülé-
sét a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése. A Zalai Mihály elnök-
letével ülésező közgyűlés többek kö-

zött módosította ez évi költségvetését, 
csatlakozott a Bursa Hungarica felső-
oktatási ösztöndíj rendszer 2017. évi 
pályázati fordulójához és több beszá-
molót hallgatott meg. Az utolsó na-
pirendi pont keretében Toldi Balázs 
polgármester mutatta be a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Prog-
ram gyomaendrődi fejlesztési elképze-
léseit, amelyet több megyei képviselő 
is dicsért: széleskörű területet fed le, 
a városon belül figyelemmel van az 
egyes területek fejlesztésére. Szere-
pel benne a gazdaságot, a turizmust, 
egészségügyi alapellátást fejlesztő, 
fenntartható fejlődést szolgáló projekt 
is. Tájékoztatója végén a jelen lévő tu-
catnyi, települési polgármester nevé-
ben is szólt arról, hogy nem ért egyet 
a megyegyűlés TOP megyei forrásel-
osztásának egyes döntésével. A köz-
gyűlés korábban döntött arról, hogy 
a leghátrányosabb mezőkovácshá-
zi és sarkadi járások felzárkóztatását  

célzott, elkülönített forrásokkal kíván-
ja támogatni. Nemrégiben viszont ar-
ról döntöttek, hogy a két legfejlettebb 
– az orosházi és szarvasi - járás javá-
ra is jelentős, 4-4 milliárd forint össze-
gű forrást különítenek el. Ez azt jelenti, 
hogy a kimaradt öt járás: Békéscsaba, 
Gyula Szeghalom, Békés, Gyomaend-
rőd hátrányos helyzetbe kerültek. A 
megyegyűlés most arról döntött, hogy 
ezeknek a járásoknak a fejlesztésére 
elkülönít 9,8 milliárd forintot. (Gyo-
maendrőd 3,7 milliárd forintra készí-
tette el pályázati terveit.) A jelen lévő 
polgármesterek nehezményezték, hogy 
nem kaphattak szót véleményük, ész-
revételük tolmácsolására annak dacá-
ra, hogy mintegy nyolcvanezer Békés 
Megyei lakos képviseletében voltak je-
len a megyegyűlésen.

Megyei közgyűlés Gyomaendrődön
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Közfoglalkoztatási kiállítás Békéscsabán
Ismét megrendezésre került a köz-
munka foglalkoztatási program kiállí-
tás Békéscsabán. Rendkívül sikeresen 
szerepeltek a rajta a gyomaendrődi 
Start munkaprogram képviselői pavi-
lonjukkal, amelyben bemutatták ter-
mékeiket, a programelemeket. A helyi 
közmunkaprogram dicséretesen sokat 
fejlődött az elmúlt években. Idén 295 
fő vett rész 7 munkaprogramban.

Műfüves pályaavató

Az Erzsébet ligetben megvalósított 
műfüves pálya beruházás a kormány-
zat által életre hívott TAO programból, 
a Magyar Labdarúgó Szövetség, Gyo-
maendrőd Város Önkormányzata va-
lamint a helyben működő labdarúgó 
egyesületek és alapítvány támogatásá-
val valósult meg. 2016. szeptember 10- 
én 10 órakor került sor az ünnepélyes 
avatásra. Dankó Béla országgyűlési 
képviselő és Toldi Balázs polgármes-

ter mondott köszöntő beszéde után ba-
rátságos mérkőzésekre került sor. A 
labdarugó tornán a Magyar Parlamen-
ti Válogatott, a Magyar Polgármester  

Válogatott, a Békéscsabai Előre Öreg-
fiúk és a Gyomaendrődi Öregfiúk  
csapatok vettek részt. Közreműködtek 
a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó 
Egyesület tagjai.
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Gyomaendrőd Egészségügyéért Elismerő Oklevél - Dr. Lizák Anna
Dr. Lizák Anna kapta a Gyomaend-

rőd Egészségügyéért Elismerő Okle-
velet. A doktornő harmincnyolc éves 
szakmai pályafutása alatt sokat tett 
az egészségügyért. 1981-ben került 
Gyomára. Üzemorvosként kezdett el 
dolgozni a Háziipari Szövetkezetben 
és az ENCI-ben, melynek első, főállá-
sú üzemorvosa volt. 1984 és 2012 kö-
zött háziorvos dolgozott. 1990-ben az 
ÁNTSZ-ek megalakulásáig Gyoma-
endrőd városi főorvosa volt. Ebben az 
időszakban sikerült megvenni az első 
diagnosztikus, UH készüléket, amely 
széles körű támogatással valósult meg. 
1997-ben férjével (Dr. Darvas Ta-
más) létrehozták a Gyomaendrődön 
a legelső, magántulajdonú háziorvo-
si rendelőt. Az elismerést Toldi Balázs 
polgármester adta át a doktornőnek, 
elismerve ezzel azt a több évtizedes 
megelőző, egészségmegőrző, gyógyí-
tó tevékenységet, amelyet a doktornő 
munkája során valósított meg.

A Békés Megyei Értéktár Bizott-
ság döntött arról, hogy a „Magyar 
Autosex Tyúkgalamb”, valamint 
az „Endrődi csizmadia és cipész  

hagyományok” értékeket méltónak ta-
lálták és felvették a Megyei Értéktárba. 
Az erről szóló okleveleket a Megyena-
pon adták át.

Sikerek a Megyei Értéktárban

A Bogártalálkozó szervezői köszönik!
XX. Nemzetközi Volkswagen Bo-

gár Találkozó és Busz Party szervezői 
köszönik Gyomaendrőd lakosságának, 
hogy a korábbi felhívásnak megfele-
lően, nem volt vízibombázás az autós  

felvonulás alatt, így mind a nézők, 
mind a felvonulás résztvevői számára 
kellemes, élvezhető programmá vált. 
Jövőre, veletek ugyanitt, ugyanígy!

A szervezők

Köszönjük a rendőrségnek
Szilágyiné Hernádi Marika Hősök 

utcai házát évek óta szebbnél szebb 
virágokkal díszíti. Augusztusban az 
egyik éjjel vandálok, virágtartóval 
együtt tulajdonítottak el több ezer fo-
rint értékű virágot a ház ablakából. A 
tulajdonos rendőri intézkedést kért, 
akik forró és szirom nyomon jutottak 
el a tettesig. A tulajdonos ez úton mond 
köszönetet a gyomaendrődi rendőr-
ségnek a gyors és emberséges intéz-
kedésért és azért, hogy visszakapta a 
virágokat.         Gózan Sándor 

önkormányzati képviselő

Megérkeztek 
2017-es asztali 

naptárjaink. 
Szeretettel várjuk 

régi és új vásárlóinkat!

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

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST  
TŰZÖTT KI. 

 

A népszavazásra feltett kérdés: 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió  
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok  

Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. OKTÓBER 2. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

NÉVJEGYZÉK 
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről  

2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak. 
 

SZAVAZÁS 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.  

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár  
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 
 

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,  
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én  

16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen 
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

 
 

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,  
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához. 

 
Nemzeti Választási Iroda 

Utcanévváltozás
A Képviselő-testület döntése értel-

mében 2016. november 1-től a Dobi Ist-
ván utca neve Dob utcára változik.

A Micsurin utca nevének megvál-
toztatása ügyében kiküldött kérdő-
ívekre, a beérkezett válaszok alapján, 
a válaszadók többsége a Tímár Máté 
utcanévre szavazott. A határidő lejár-
ta után, a testülethez eljuttatott lakos-
sági kezdeményezés ezzel szemben, a 
Borostyán utca név mellett foglalt ál-
lást. Az aláírásgyűjtésben kifejezett 
lakossági véleményt a képviselő-tes-
tület figyelembe vette. Döntöttek arról, 
hogy ismételten szavazhatnak a lakók, 
melyik nevet szeretnék címükben vi-
szontlátni. A szavazásra jogosultak a 
Tímár Máté és a Borostyán név között 
választhatnak. A szavazás várhatóan 
szeptemberben megtörténik.

Változás a felnőtt 
háziorvosi ellátásban
A 8. számú felnőtt háziorvosi kör-

zetben - ahol dr. Varga Edit Brigitta 
látta el a háziorvosi feladatokat- a dok-
tornő távozása miatt 2016. szeptember 
hónapban a helyettesítést dr. Schóber 
Ottó és dr. Petrikó Attila látják el. 
2016. október hónapban dr. Petrikó At-
tila látja el a helyettesítést. Mind két 
orvos saját rendelési idejében és rende-
lőjében fogadja a 8. sz. körzet betegeit. 

2016. november 1- től új orvos: dr. 
Magyar Hajnalka látja el a helyettesí-
tést, aki jelezte az önkormányzat felé, 
hogy 2017. január 1-től átvenné a pra-
xist. A doktornő azt tervezi, hogy szer-
ződést köt az önkormányzattal, ezzel 
megoldódna a 8. sz. körzet felnőtt há-
ziorvosi ellátása.

GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

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

Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között személyesen, 

vagy a 66/386-233 telefonszámon.

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
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

Megtörtént a béremelés a járási hivatalokban
2016. július 1-től hatályba lépett az ál-
lami tisztviselőkről szóló 2016. évi 
LII. törvény, ennek keretében Békés 
megyében is életbe lépett az állami 
tisztviselőkre vonatkozó új illetmény-
rendszer – mondta dr. Pacsika György 
a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal dol-
gozói számára 52 főt érintően, Békés 
megye tekintetében átlagosan 37,7 %-
os béremelésre került sor – ismertette 
a hivatalvezető. Az állami tisztviselők-
ről szóló jogszabály értelmében a jövő-
ben az állami tisztviselők illetménye 
nem alapilletményből, valamint kiegé-
szítésekből és pótlékokból áll, hanem 
az előmenetelhez kapcsolódóan sávo-
san, egy összegben lesz megállapítva.

A béremeléssel 
együtt a járási hi-
vatalban dolgozók 
feladata, felelős-
sége is jelentősen 
változott. Az ál-
lami tisztviselő-
nek – amennyiben 
nincs közigazga-
tási szakvizsgája - 
már a belépéskor 
rendelkeznie kell a 
közigazgatási tanulmányok szakirányú 
továbbképzés nyújtotta végzettség-
gel, amelyet a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem szervez, vagy két éven belül 
kell megszereznie a képesítést. 
Az új törvénnyel a Kormány fontos 

célkitűzése volt - hasonlóan a köz-
igazgatás megreformálásához, vagy 
az egyablakos ügyintézés kialakítá-
sához-, hogy a közszolgálati életpálya 
modell is bevezetésre kerüljön.

XVI. Békés Megyei Polgárőr Nap Ecsegfalván
A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsé-
ge az Ecsegfalvai Polgárőr Egyesülettel 
és Ecsegfalva Község Önkormány-
zatával közösen július 23-án, a Puly-
ka-téren rendezte meg a XVI. Békés 
Megyei Polgárőr Napot. A megye 57 
polgárőr egyesületének mintegy ezer 
önkéntes bűnmegelőzője és családtag-
ja regisztrált a polgárőrök ezen ünne-
pére. A megjelenteket Kovács Mária, 
a település polgármestere köszöntötte. 
Ünnepi beszédében dr. Túrós András, 
az Országos Polgárőr Szövetség el-
nöke elismerően szólt arról, hogy Bé-
kés megye stabil polgárőr állománnyal 
rendelkezik, 73 egyesületükben mint-
egy 2800 önkéntes tevékenykedik igen 
eredményesen. A továbbiakban felhív-
ta a figyelmet arra, hogy az elkövetke-
ző időszakban ismét nagy feladat vár a 
polgárőrökre is az újabb migrációs hul-
lám kezelésében.
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője, dr. Polyák Zsolt r. dandártá-
bornok köszöntőjében azt hangsúlyoz-
ta: a rendőrök és polgárőrök közös 
járőrszolgálatban eltöltött óráinak szá-
ma tavaly 20 ezer órával növekedett, 
emellett a polgárőrök saját tevékeny-
ségük megszervezésében is igen aktí-
vak voltak.
A rendezvényen jelen volt Gajda Ró-
bert, a Békés Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott is, aki elis-
merően szólt a polgárőrök munkájá-

ról, a közbiztonság fenntartásában való 
tevékeny szerepükről is. Végül Tóth 
Tibor tű. dandártábornok, a Békés Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője köszönte meg a polgárőrök 
hatékony és eredményes együttműkö-
dését szervezetükkel.
Az ünnepség elismerések átadásával 
folytatódott. A Polgárőr Érdemkereszt 
Arany fokozatát kapta meg Kovács Má-
ria, Ecsegfalva polgármestere, Sárosi 
Mátyás, a Sarkadi Veress Ferenc Pol-
gárőr Egyesület alapító tagja és Cseke 
János, a Gyulai Bűnmegelőzési Polgár-
őr Egyesület elnöke. E kitüntetés Ezüst 
fokozatát vehette át Benkő László, a 
Nagyszénási Polgárőr Egyesület elnö-
ke, Haraszti Mihály, a Telekgerendá-
si Polgárőr Egyesület elnöke és Tímár 
József, a Kötegyán Polgárőr Egyesület 
elnöke. A Bronz fokozatot adták át Ba-
lázs Imrénének, a Kunágota Polgárőr 
Egyesület tagjának és ifj. Bugyinszki 
Tamásnak, a Békéscsaba Város Polgár-
őr Egyesület tagjának.
A rendezvényen sportversenyek mel-
lett az érdeklődők megtekinthették a 
rendvédelmi szervek bemutatóit, bűn- 
és baleset-megelőzési totót tölthettek 
ki, volt véradás, a legkisebbekre pedig 
az arcfestéstől a játékos programokig 
számtalan lehetőség várt. Az esemé-
nyen a Vidra Önkéntes Járási Mentő-
csoport egy kutyás bemutatóval részt 
vett.

2016. augusztus 4-én került sor Gyo-
maendrődön a TOP-5.1.2-15 kódszámú 
„Helyi foglalkoztatási együttműködé-
sek” elnevezésű projekt vállalkozói fó-
rumára.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal tár-
gyaló termében megtartott tanácskozá-
son Toldi Balázs, Gyomaendrőd város 
polgármestere köszöntötte a résztvevő-
ket, majd Darabos László, a KBC Bé-
kés Megyei Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft. képviseletében általá-
nos tájékoztatót tartott a pályázatról és 
a vállalkozások, szervezetek kapcso-
lódási lehetőségeiről. A konzorciumi 
partnerek képviseletében a kormányhi-
vatal részéről dr. Smiri Sándor a járá-
si hivatal helyettes vezetője vett részt 
a rendezvényen. A járás szinte minden 
településéről vettek részt munkáltatók, 
település vezetők, akik az előadást kö-
vetően további kérdéseket is intéztek 
az érintettekhez.
A program célja, hogy a fórumot kö-
vetően a Gyomaendrődi járásban 
létrejöjjön a közigazgatás, a verseny-
szféra, a civil és egyéb szervezetek 
közötti együttműködés, valamint szán-
déknyilatkozattal kifejezzék csatlako-
zási szándékukat ahhoz a paktumhoz, 
melynek feladata az álláskeresők és in-
aktívak képzésbe és foglalkoztatásba 
vonása.

Vállalkozói Fórum 
Gyomaendrődön
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Békés Megyei Kormányhivatal 
 Gyomaendrődi Járási Hivatal közleményei 
További hírek és információk: www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

A Foglalkoztatási Osztály őszi rendezvényei
A közfoglalkoztatás értékteremtő tevé-
kenysége 2016. szeptember 8-án kerül 
bemutatásra Békéscsaba Szent István 
terén. Állás- és képzési börze kerül 
megszervezésre a járási hivatal dísz-
termében szeptember hónap folyamán 
elsősorban hátrányos helyzetű állás-
keresők részére. A hagyományos Pá-
lyaválasztási Kiállítás és Vásár pedig 
ebben az évben október 13-14-én kerül 
megrendezésre a Csaba Parkban.
A Közfoglalkoztatási Kiállításon a 
Gyomaendrődi Járáshoz tartozó vala-
mennyi önkormányzat részt vesz kiál-

lítóként. Látványos, interaktív módon 
kerül majd bemutatásra a közfoglal-
koztatottak által végzett tevékenység 
és az ennek eredményeként létrejött 
termékek. Kóstolásra is lesz lehetőség, 
így paradicsomlé, savanyúság, lekvá-
rok, zöldséges sütemények és saláták 
is terítékre kerülnek. 
A GINOP 5.1.1. program kerül meg-
szervezésre az idei Állás- és képzési 
börze. A rendezvényen lehetőség nyí-
lik állásinterjúkra, tanfolyami jelent-
kezésekre. Igénybe lehet majd venni 
képzési, munkavállalási, jogi tanács-

adást és egyéb foglalkoztatást segítő 
szolgáltatást. Az állást kínáló munkál-
tatók részére hasznos ismereteket nyúj-
tó fórum is megrendezésre kerül.
A Pályaválasztási Kiállítás 21. alka-
lommal kerül megrendezésre, ezúttal a 
békéscsabai Csaba Parkban. A két na-
pos kiállításon bemutatkoznak a me-
gye középiskolái, számos felsőoktatási 
intézmény és a hiányszakmát képvise-
lő munkáltatók. A rendezvény számos 
programot és lehetőséget kínál a pálya-
választás előtt álló 7-8. osztályos és a 
középiskolát befejező diákok számára.  

www.bekesijarasok.hu, Telefon: 66/581-320

Tótka Sándor köszöntése
Az olimpia ideje alatt a Körös Láto-
gatóközpontban létrehozott szurko-
lói klubban már együtt izgulhattak a 
városlakók Tótka Sándor első, felnőtt 
olimpiai szereplésén. Nem sima út ve-
zetett az olimpiára a Tótka-Molnár 
kettősnek. A két sportoló váratlan for-
dulatok után jutott ki 2016-os olimpiá-
ra. A K2 200m-en világbajnok páros, 

alig két héttel az olimpiai selejtező fu-
tamok előtt tudta meg, hogy mégis 
utazhatnak, hogy képviseljék hazánkat 
az olimpián.
Tótka Sándor Világ- és Európa-baj-
nok, ifjúsági olimpiai bajnok ma-
gyar kajakozó. Bár Mezőtúron 
született 1994. július 27-én, „tősgyöke-
res” gyomaendrődi. A Gyomaendrődi 

Körös Kajak SE nevelése, színeikben 
ért el ifjúsági olimpiai bajnoki címet 
Szingapúrban, 2010-ben. Azóta már 
számos európai és világversenyen bi-
zonyította tehetségét. 2014-ben igazolt 
át az UTE-hez. A sport eredményeinek 
köszönhetően volt már: Az év magyar 
utánpótlás sportolója 2012-ben, az Év 
magyar egyetemi sportolója 2015-ben, 
Az év magyar kajakozója 2015-ben. 
Augusztus 26-án, a késő estébe nyúló-
an köszöntötte több száz gyomaendrődi 
lakos Tótka Sándor olimpikont azon 
az ünnepségen, amelyet Gyomaend-
rőd Város Önkormányzata és a Kö-
rös- Kajak Sportegyesület közösen 
szervezett. Gyomaendrőd büszkesége 
a Riói olimpián negyedik helyet szer-
zett kajakos társával K2 200m-en. Az 
ünnepségen Toldi Balázs polgármester 
köszöntő beszédében kiemelte, hogy 
milyen nagy jelentősége van az elért 
eredménynek, hiszen nem csak a szü-
lőföld büszkesége a fontos, hanem az 
a példamutató sportolói életút, embe-
ri magatartás is, amely Tótka Sándort 
jellemzi. Büszkén és bátran lehet a fia-
talok elé állítani: lám Gyomaendrődről 
is el lehet jutni messzire, lehet sikeres 
az, aki példás szorgalommal, tisztelet-
re méltó alázattal áll munkájához. A fi-
atal sportolót köszöntötte még a nevelő 
egyesülete, egykori iskolája igazgatója, 
volt edzője, sportvezetők, menedzse-
re. Köszöntésükben közös volt: Tótka 
Sándor emberi, sportolói erényeinek,  
sportpályafutásának méltatása.
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Találkozzunk a Kállainál!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata,  

a Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány és a  
Kállai Ferenc Alapítvány  
tisztelettel meghívja Önt  

a Kállai’90 emlékév záróünnepségére

Koszorúzás Kállai Ferenc szobránál
Köszöntő beszédet mond Toldi Balázs polgármester
Hegedűs D. Géza, a Kállai Ferenc Alapítvány  
elnökének gondolatai az emlékévről
Tomanek Gábor színművész emlékező szavai Kállai 
Ferencről
Koszorúzás, virágok elhelyezése

Helye: Gyomaendrőd, Szabadság tér Kállai szobor
Ideje: 2016. október 8. (szombat) 15 óra

Kállai Ferenc hagyatéka 
Ismertető a Városi Képtárban kiállított Kállai Ferenc 
hagyatékról
A kiállítási anyagot bemutatja Dr. Szonda István  
muzeológus, a Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány 
elnöke.

Közreműködnek: a Kállai Ferenc Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény növendékei (zene)
Helye: Gyomaendrőd, Városi Képtár, Kossuth út 11.
Ideje: 2016. október 8. (szombat) 16 óra

Hogyan mondjam el Neked?
Hegedűs D. Géza Kossuth díjas színművész zenés,  
irodalmi estje a Kállai Ferenc Kulturális Központban
Helye: Gyomaendrőd, Kállai Ferenc Kulturális Központ, 
Kossuth út 9.
Ideje: 2016. október 8. (szombat) 17 óra

A rendezvényeken való részvétel ingyenes.
(A program változhat)
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AAA   NNNééépppmmmeeessseee   NNNaaapppjjjaaa   GGGyyyooommmaaaeeennndddrrrőőődddööönnn   
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222000111666...   ssszzzeeepppttteeemmmbbbeeerrr   333000‐‐‐ááánnn   (((pppééénnnttteeekkk)))  
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Égig érő mesefa, László Bandy rajza

Ha lemarad, akkor kimarad
Gyomaendrődi ki kicsoda 2017 lezárása

Rendszeresen tájékoztattuk az ér-
deklődőket a Gyomaendrődi ki kicsoda 
2017 című kiadvány megjelenéséről, a 
szerkesztőbizottság munkájáról.  Aho-
gyan arról már többször írtunk, a kiad-
ványban történő megjelenés önkéntes. 
Akik a korábbi kötetben szerepeltek, 
nem kerülnek át automatikusan az új 
kötetbe. (Automatikusan csak azok ke-
rülnek be az új kiadásba, akik a koráb-
bi könyv kiadásakor már elhunytak.) 
Ahhoz, hogy bárki bekerüljön az új ki-
adványba, adatlapot kell kitöltenie, alá 
kell írnia az adatkezelési nyilatkoza-
tot és azokat el kell juttatnia a városi 
könyvtárba. 

2016. szeptember 30-án lezárul az 
anyaggyűjtés. Eddig az időpontig kell 
beérkezni az adatlapoknak és a nyilat-
kozatoknak, ezt követően már nem áll 
módunkban fogadni azokat. Aki tehát 
szeretne bekerülni adataival az új kö-
tetbe, juttassa el az adatlapot és nyi-
latkozatot a könyvtárba. A szócikkek 
már folyamatosan készülnek, s ez foly-
tatódik az adatgyűjtés lezárása után 
is. A szerkesztés, lektorálás után kerül 
nyomdába a kézirat. A kötet megjele-
nésének időpontja 2017 tavasza, a ter-
vek szerint április.

Gyomaendrődi Ki Kicsoda 2017 
Szerkesztőbizottság

Képviselői 
fogadó óra

Ágostonné Farkas Mária 
2016. szeptember 27-én (kedd) 
17-18 óra között a Kállai Ferenc 

Művelődési Központban 
képviselői fogadóórát tart.

Képviselői 
fogadó óra

Farkas Zoltánné 2016. szeptem-
ber 28-án (szerda), 16-17 óra 

között, a polgármesteri hivatal-
ban képviselői fogadóórát tart.
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2016. október 3-9 
között, 
egész héten

A megbocsájtás hete: Eltekintünk a késedelmi díjak megfizetésétől.
Minden jót kívánunk: jókívánság kártyák. Szerencsesüti. Vakrandi egy könyvvel. 
Balog Lajos digitális fotókiállítása Gyomaendrőd virágai és lepkéi címmel.
Zöld könyvek, fenntartható fejlődés, környezetvédelem, ökológia témában könyvkiállítás.
Természetes anyagok kreatív felhasználása - tematikus könyvkiállítás.
Természetes alapanyagokból készült termékek kiállítása.
A Települési Értéktár tájékoztató anyagaiból kiállítás.
Hulladékból haszon – hulladékokból készült használati tárgyak meghirdetett versenyünkre beér-
kezett tárgyak kiállítása.
Védem a környezetem - illusztrációs pályázatra beérkezett rajzok kiállítása.
Kreatív olvasóink- kézmunka kiállítás.
Hanyas vagy? - Ökolábnyom számítás.
Zöldteát, gyümölcsteát kínálunk olvasóinknak.
Zöld tanácsunk felnőtt és a gyermekhonlapon.
Felnőtteknek-, gyerekeknek totójáték honlapunkon. A szerencsés megfejtő nyerhet.
Napi kérdés- Játék a felnőtt és gyermekhonlapon. A szerencsés megfejtő nyerhet.

A hét folyamán 
többször is

Ökológia gyerek közelben: Előadás gyerekeknek.
Gyógynövényszagoló, ízlelgető: játék gyerekeknek, bátor felnőtteknek.
Bemutatkozik a Települési Értéktár. A Gyomaendrődikum-ok bemutatása.

2015.október 9. 
VASÁRNAP
9-12

Rajzpályázat eredményhirdetése.
Hulladékból használati tárgy, eredményhirdetés.
Családi program, öko játszóház.

Figyelje plakátjainkat, honlapunkat! Kövessen bennünket a Facebookon!
A programokon való részvétel ingyenes, nagy tetszést vonhat maga után.

NAGY KÖNYVTÁRI BEAVATÁS – Találkozzunk a könyvtárban!
Határ Győző Városi Könyvtár programjai

Ismét olimpiára készülnek a Tímárok
A sport olimpiák évében rende-
zik meg a szakácsok megméretteté-
sét Erfurtban. Októberben ide várják 
a legkitűnőbb főzőmestereket, hogy 
gasztroolimpián mérjék össze tudá-
sukat. A németországi versenyre több 
magyar csapat is készül: szakácsok, 
cukrászok, sőt még kókuszzsírból ké-
szült szobor is lesz.
A culinary team egyik olimpiai csa-

patát Tímár Albin csapatkapitány ve-
zetésével Csonka Zsolt, Fodor Mihály, 
Tímár Attila és Magyar Tünde (cuk-
rász) alkotják. Segítőik: Tímár And-
rás, Bondár László és Nagy Ákos. A 
csapat a versenymunkáikban a vad-
húsból készült ételekre helyezi a hang-
súlyt. A felkészülési időszak alatt a 
csapat tagjai többször is edzőtábort 
tartottak Gyomaendrődön.

A fotó a 2008-as olimpiai élménybeszámolón készült a könyvtárban.

A RUTIN 
AUTÓS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI – VEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍT

Időpont: 2016. szeptember 20, 17 óra
Helyszín: Kállai Ferenc 

Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

A tanulók szabadidejéhez alkalmaz-
kodó elméleti és gyakorlati képzés!

E-learing felkészülési lehetőség:
 otthon, egyénileg saját gépen,

interneten kersztül történő 
elméleti felkészülés!

Teljeskörű tájékoztatás: www.rutinati.hu
Bosnyák József tanfolyamszervező 

Tel.: 0630/409-2868
   B Kat.:    ÁKO:125,73%     VSM:ELM:68,97%

VSM:FORG:71,43%           K.K.:154.790,-   
OKÉV: 04-0089-05  Akkr.lajstromszám: 00533020

TELEK  ELADÓ
Gyomaendrőd Kőrösi Csoma u. 1. 

Hrsz.: 836 alatti 1162 m2-es 
közművesített telek eladó. 

Érdeklődni: 
Dinya József      06/20- 383-6077
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Közfoglalkoztatás hírei
A járási startmunka „helyi sajátos-
ság” mintaprogramjának keretében a 
város közterein, önkormányzati útja-
inak, parkolóinak mentén padok ki-
rakására került, illetve kerül sor. A 
mintaprogram keretében működtetett 
asztalosműhelyben készülnek el a pa-
dok deszkái, ott kerülnek lefestésre, 
valamint a padok kirakását is a prog-
ramban dolgozó közfoglalkoztatottak 
végzik. A padok alatti burkolat kivite-
lezése, valamint a felhasznált térkő elő-
állítása, a közutas mintaprogramban 
dolgozó közfoglalkoztatottak munkája 
révén valósul meg.

A járási startmunka „belvíz” minta-
programjának részeként több utca csa-
tornarendszerének takarítására került 
sor, az elmúlt hónapban. Több helyen 
kerültek lerakásra új átereszek, készül-
tek új támfalak is. A csatornatisztítási 
munkálatok a következő hónapokban 
is folytatódni fognak, annak érdeké-
ben, hogy az őszi csapadékos időjárás 
ne okozzon gondot a településen.

A járási startmunka mezőgazdasági 
mintaprogramjának keretében elkez-
dődtek a homoktövis ültetvényen a be-
takarítási munkálatok. A bokrokon 
lévő bogyókat a közfoglalkoztatottak 
kézzel szedik le, melyet műanyagre-
keszekben hűtött helyen tárolunk. A 
bogyók egy részéből az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően, lekvárt, 
dzsemet állítunk elő, viszont ebben 
az évben a termés egy jelentős részét 
a Jászszentandráson működő Szoci-
ális Szövetkezet felvásárolta. A Jász-
szentandráson működő homoktövis 
feldolgozására létrejött szövetkezet 
példaként szolgálhat a gyomaendrődi 
ültetvény jövőjére nézve.

A mintaprogram részeként a város 
parkjaiban több helyen kerültek kihe-
lyezésre virághengerek, a programban 
működtetett kertészetből, melyekből 
jövőre több tíz darab fogja díszíteni vá-
rosunkat.

Varju Róbert  közmunkavezető

Házhoz menő 
lomtalanítás

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 
KFT, a térség hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatója 2016.09.01-től 
kezdődően bevezeti a házhoz menő 
lomtalanítást, melynek kivitelezését 
továbbra is a Gyomaközszolg Nonprofit 
Kft végzi.
Ezáltal megtörténik a szolgáltatás 
színvonalának magasabb szintre 
emelése, hiszen minden településen élő 
lakos maga választhatja meg a számára 
legmegfelelőbb időpontot.

A házhoz menő lomtalanítást az ügyfél 
előzetes egyeztetést követően, évi két 
alkalommal kérheti.

A házhoz menő lomtalanítás menete az 
alábbiak szerint történik: 
Az ügyfél lomtalanítási igényét a 
+36-20-319-10-55 telefonszámon 
tudja jelezni. Az egyeztetés folyamán 
szükség lesz az ügyfél partnerazonosító 
számára, mely a számlán megtalálható. 
A lom elszállításának feltétele, hogy 
az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon 
egyezteti adatait, és a kért elszállítási 
időpontot. 
2. az előre egyeztetett időpontban 
az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a 
lomhulladékot,
3. a közszolgáltató szállító járműve az 
egyeztetett napon elszállítja azt.

Házhoz menő lomtalanítás keretében 
elszállítható hulladékok a korábban 
megszokottak szerint Pl. feleslegessé 
vált használati tárgyak, eszközök, 
bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) 
kivételével a kisebb méretű anyagok a 
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében kizárólag 
bezsákolva, kötegelve kerülnek 
elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, 
így nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, 
egyéb növényi és állati hulladék, 
építési, bontási hulladék,  egyéb 
mezőgazdasági, ipari hulladék;
 - elektromos, elektronikai készülékek 
(pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 - veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 - heti szemétszállítás körébe tartozó 
háztartási, valamint gazdálkodói-
vállalkozói tevékenységből származó 
hulladék.

FBH-NP Nonprofit Kft.
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2016-ban is a Térségi Szociális 
Gondozási Központ Család-és 
Gyermekjóléti Központja szervezte 
meg a nyári napközit. Varga Lívia 
vezette a napközit, megszervezte és 
lebonyolította a heti programokat, 
illetve segített a szükséges eszközök és 
anyagok beszerzésében is. Két segítője 
volt a 8 hét alatt: Brezovai Edit és 
Bondár Nikolett.
A nyári napközinek a Rózsahegyi 
Kálmán Általános Iskola kollégiuma 
adott helyet. A tavalyi és az idei 
tapasztalatok is azt mutatták, hogy 
ez a helyszín a célnak megfelel: 
rendelkezésre állnak az alapvető 

eszközök, illetve a zárt udvaron 
megvalósíthatók a szabadtéri 
programok.
A tábor lakói heti turnusokban vettek 
részt a programokon. Voltak olyan 
gyerekek, akik szinte minden héten ott 
voltak, míg mások csak egy-egy hetet 
töltöttek el a napköziben.
A felügyelők igyekeztek változatos 
programot kínálni a gyerekek számára.
Mindennapos volt a kézműves 
foglalkozás, melyek keretében 
termésképeket, bábokat készítettek. 
Nagy népszerűségnek örvendett a 
gyerekek körében a gyöngyfűzés, sok 
szép karkötő és nyaklánc készült.

Sok mozgásos feladat is volt: 
sorversenyek, labdajátékok, 
kerékpártúra, futóverseny, és rengeteg 
séta.
Egy vetélkedő keretében bemutathatták 
a résztvevők, hogy ki mit tud.
Állandó program volt a Tájház, 
illetve a Szent Antal kenyérsütő ház 
meglátogatása. 
A gyerekek betekintést nyerhettek, 
hogy régen az emberek hogyan is éltek, 
milyen eszközöket használtak. Emellett 
kipróbálhatták a „régi” foglalkozásokat 
is, mint a bútorfestést, a korongozást, a 
körmön fonást, kötélverést, valamint 
a mézeskalácssütést is. A Szent 
Antal Házban pedig szappant és 
levendula babákat is készíthettek. 
Minden foglalkozás nagyon tetszett a 
gyermekeknek.
A másik állandó program a fürdőzés 
volt a Liget Fürdőben, természetesen 
ez is nagy népszerűségnek örvendett 
a gyerekek körében. A fürdőzés után 
megtekintették a Lélekkel a Körösök 
mentén projekt ligeti nevezetességeit: a 
tanösvényt, a kilátót, a Sóhajok Hídját 
illetve a vízi színpadot is. Megnézték 
az újonnan megnyílt babamúzeumot 
is, mely nagy tetszést aratott főleg a 
lányok körében.
A Bárka Látogatóközpontban 
megismerkedtek a környék vízi 
világával, melyről közös képet is 
készítettek.
Több alkalommal voltak moziban is 
a résztvevők Gyomaendrődön illetve 
Szarvason is. Ezen kívül Szarvason 
megtekintették a Körösvölgyi 
Látogatóközpontot és az Állatparkot is.
Népszerű program volt a gyomaendrődi 
tűzoltók meglátogatása csakúgy, mint 
a sétahajózás a Hármas-Kőrösön
Nagyon pozitív visszajelzéseket 
kaptunk a gyerekektől és a szülőktől is. 
Köszönet illeti az alábbi intézményeket 
és vállalkozókat, akik rugalmas 
hozzáállásukkal, esetenként 
kedvezmények biztosításával segítették 
a nyári napközi lebonyolítását: helyi 
tűzoltóság, Liget Gyógyfürdő és 
Kemping, Endrődi tájház, Szent 
Antal Kenyérsütő Ház, Bárka 
Látogatóközpont, Mozgó Mozi 
(Szabó Sándor), Cervinus Mozi 
(Szarvas), Dél-alföldi Közlekedési 
Központ Zrt., Körösvölgyi 
Látogatóközpont és Állatpark, Körös-
Túr-Szol Hajózási Társaság Kft., 
Külön köszönjük a Mobilbusz 
Közlekedési Kft.-nek, hogy 
térítésmentesen szállította a 
gyermekeket Gyoma és Endrőd között.

Pál Jánosné 
Család-és Gyermekjóléti 

Központ vezető

Idén is jól érezték magukat a gyermekek a 
Nyári napköziben Gyomaendrődön
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Tájékoztatás szelektív hulladékgyűjtésről
Az FBH-NP Nonprofit KFT, mint 
a térség hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatója ezúton tájékoztatja 
a Tisztelt Lakosságot, hogy 
folytatja a házhozmenő szelektív 
hulladékgyűjtést, annak érdekében, 
hogy a háztartásokban képződött 
hulladék mennyisége minél 
magasabb arányban hasznosuljon, 
csökkentve ezzel a lerakóba kerülő 
hulladékmennyiséget. A szolgáltatás 
továbbra sem jelent további költséget az 
ügyfelek számára.
Az eddig megszokott módszerrel a 
hulladékgyűjtő edényzetekbe kevert 
települési hulladék kerül gyűjtésre, 
ezen edényzetbe szelektív hulladék 
nem keverhető. A szelektív hulladék 
gyűjtése érdekében 1 db csere 
gyűjtőzsákot továbbra is biztosít a 
szolgáltató, kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy ebben a zsákban helyezzék ki 
a szelektív hulladékot, amennyiben 
a szolgáltató által biztosított zsák 
mennyiségen felül keletkezik szelektív 
hulladéka, az bármilyen, átlátszó 

zsákban kihelyezhető.
Az elkülönített gyűjtés ideje: a havi 
egyszeri gyűjtésről, havi 2 gyűjtésre 
módosul, melyről külön gyűjtési 
naptárt kap a lakosság.
A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés keretein belül lehetőség 
van korlátlan mennyiségű szelektív 
hulladék díjmentes elszállítatására az 
alábbi feltételek mellett:
A szelektív hulladékot, a külön naptár 
szerinti ürítési napon (reggel 7 órától 
az ürítés időpontjáig) kérjük kihelyezni, 
papír, karton hulladék esetében lapra 
hajtogatva, összekötözve, vagy egyéb 
szelektív hulladék esetében átlátszó 
zsákban, hogy az ürítést végző 
gépjármű személyzete meg tudja 
állapítani, hogy az valóban szelektív 
hulladékot tartalmaz. Amennyiben 
a zsák települési szilárd hulladékot 
is tartalmaz, a hulladék nem kerül a 
szelektív gyűjtés keretében elszállításra, 
ennek tényéről az ingatlantulajdonos 
írásbeli tájékoztatást kap.
A szelektív hulladékgyűjtő zsákba az 

alábbi hulladékok kerülhetnek:
- műanyag (pl. PET palack, tejfölös, 
műanyag zacskó, reklám táska, 
mosószeres, mosogatószeres, 
kozmetikai szeres flakonok (tusfürdős, 
samponos), tejfölös-, joghurtos-, vajas, 
stb. dobozok, tejes-, gyümölcslés, stb. 
Tetra Pack dobozok (italos karton), 
csomagolófólia, fólia, műanyag szék, 
műanyag eszközök, műanyag játékok, 
hungarocell)
- papír (pl. újságpapír, szórólap, 
füzetek, könyvek, irodai papírhulladék, 
csomagolópapír, hullámpapír, 
kartondoboz),
- fém (alumíniumos sörös, üdítős 
doboz, alufólia, fém konzerves 
doboz, háztartási fémhulladékok (pl. 
evőeszközök, kotyogós kávéfőző, fém 
főzőedény)
Kérjük a fehér- és színes üveget a 
szelektív hulladékgyűjtő szigeteken 
helyezzék el.
A szelektív hulladékgyűjtő zsákba 
kerülő hulladékok elkülönítésére 
utólagosan a Gyomaendrődi 
Hulladékudvarban kézi válogatás útján 
kerül sor.

Tájékoztató biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton 
kívánja tájékoztatni a Tisztelt 
Lakosságot, hogy megkezdi a 
biológiailag lebomló hulladék 
díjmentes a cég által folyamatosan 
biztosított biológiailag lebomló zsák 
és egy kévényi mennyiségben történő 
begyűjtését Gyomaendrőd Város 
területén.
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés 
során az ingatlanoknál kertekben, 
udvarokban, konyhában keletkező 
minden szerves anyagtartalmú hulladék 
elszállítása történik. A biológiailag 
lebomló hulladékot az ingatlan előtti 
közterületre szíveskedjenek kihelyezni 
a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük 
kihelyezni és az elszállítás időpontjáig 
az ingatlan előtt kint hagyni, oly 
módon, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi 
erővel mozgatható legyen.
A keletkező apró biológiailag lebomló 

hulladékot pl.: fűkaszálékot, falevelet, 
lágyszárú növényeket, háztartásban, 
éttermekben, kiskereskedelmi 
egységekben keletkező konyhai 
és élelmiszermaradék műanyag 
zsákokban, illetve maximum 70 cm 
hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, 
kévékbe kötve kell kihelyezni 
alkalmanként maximum 0,5 m3-t. 
Amennyiben a biológiailag lebomló 
hulladékot nem ilyen formában 
helyezik ki, vagy ha kommunális 
hulladékkal keveredik, akkor a 
biológiailag lebomló hulladék járattal 
nem szállítják el! 
Kihelyezhető biológiailag lebomló 
hulladékok:
Kerti hulladék:
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, 
fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott 
virág, falevél, lágyszárú növény, 
virágágyi növények, kezeletlen 

kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék:
- fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék:
- zöldség- és gyümölcsmaradványok, 
kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb 
növényi származékok, élelmiszer-
maradék
Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag 
lebomló hulladék gyűjtés során állati 
ürüléket vagy azzal szennyezett 
anyagot.
Amennyiben a biológiailag lebomló 
hulladékos zsák települési szilárd 
hulladékot is tartalmaz, a hulladék 
nem kerül a elszállításra, erről 
az ingatlantulajdonos írásbeli 
tájékoztatást kap.
Továbbá értesítjük Tisztelt 
Ügyfeleinket, hogy 2017 januárjában 
két alkalommal fenyőfagyűjtést 
szervezünk, amelyről külön értesítjük 
Önöket.

HÉTFŐ, KEDD gyűjtési körzetnek: SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK gyűjtési körzetnek:

Műanyag hull. a szel. zsákban: Papír hulladék kötegelve: Műanyag hull. a szel. zsákban Papír hulladék kötegelve:
Szept. 21: Szerda Szept. 22: Csütörtök Szept. 19. Hétfő Szept. 20. Kedd
Október 5 Szerda Október 5. Szerda Október 3. Hétfő Október 4. Kedd

Október 19. Szerda Október 19.. Szerda Október 17. Hétfő Október 18. Kedd
November 4. Szerda November 4. Szerda November 2. Szerda November 3. Csütörtök
November 23. Szerda November 23. Szerda November 21. Hétfő November 22. Kedd
December 7. Szerda December 7. Szerda December 5. Hétfő December 6. Kedd
December 21. Szerda December 21. Szerda December 19. Hétfő December 20. Kedd
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Akciós termékeink:
Kovácsolt postaládák és kilincsek
Kovácsolt ajtó sarkok és hevederek
Virágtartók, zártokok …..stb.
Kapuk, kerítések, korlátok.
Kovácsolt kandalló ajtó készítése.
Garázskapuk, kapumozgatók

Üzletünkben vásárolható:
Sima és csipkés zártszelvények 15*15-100*100 mm
Acél csövek, lapos acélok, négyzetacélok és szögacélok
Lemezek: 0,8-4 mm vastagságig, darab lemez is.
PVC és KPE idomok és csövek
Csavarok 5,6-os 8.8-as és 10.9-es minőségben
Szerszámok, védőeszközök
Vízvezeték szerelvények, csapok
Vágókorongok 115 mm-300 mm méretben.
Villanyszerelési anyagok

Jöjjenek be személyesen vagy érdeklődjenek telefonon.

SZUJÓ KFT
5502 Gyomaendrőd,
Fő út 33.
Tel.: 66/581-520
e-mail:info@szujokft.hu
www.szujokft.hu

A ZÖLDPARK KFT. 
ÁLLÁSAJÁNLATA

A Zöldpark Gyomaendrőd  
Nonprofit Kft. felvételre keres  

1 fő műszaki 
adminisztrátort 

(építőipari előkészítőt) teljes 
munkaidőben. 

A jelentkezővel kapcsolatos elvárások: 
• középfokú építőipari végzettség
• számítógépes (Word, Exel) ismeret.

Előnyt jelent: 
• építőipari gyakorlat,
• TERC költségvetési program is-
merete.

Jelentkezés: 
a zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu 
e-mail címre elküldött önéletrajz 
elküldésével lehet.
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei
Erzsébet-táborban 

nyaraltak a Kis Bálint 
Általános Iskola diákjai 
Idén immár negyedszerre pályá-

zott sikeresen az intézmény az Er-
zsébet-program kínálta táborozási 
lehetőségre, így 70 gyermek és 7 kí-
sérő pedagógus hat felejthetetlen na-
pot tölthetett 2016. július 10-15. között 
a Balaton-parton, a fonyódligeti Er-
zsébet táborban. A Virág utcai tá-
borhelyet többen , már ismerősként 
üdvözölték, hiszen már negyedik al-
kalommal lépték át a kapuját, vár-
va az újabb izgalmas napokat. Igazán 
szerencsések voltak a gyomaendrődi 
táborlakók, ugyanis minden nap több-

ször is fürödhettek a Balatonban, de 
megmutatta arcát a „magyar tenger” 
vihar idején is.A táborszervezők vál-
tozatos programokkal készültek: volt 
vízi kalandpark, kenuzás, vízi sor-
verseny, kincsvadászat, tábori olim-
pia, koncertek minden műfajban, „Ki 
mit tud”, tallérgyűjtés, „Egy perc és 
nyersz!”...stb. A KISBÁLINTOS di-
ákok minden versenyen részt vettek, 
természetesen sikerrel. A vízi vetél-
kedőkön kiderült, nem véletlenül van 
16 holtág Gyomaendrődön: ahol rajt-
hoz álltak, ott nyertek. Számos tábo-
ri olimpiai versenyszámban indultak a 
diákok, s általában a dobogón végez-
tek, sőt volt olyan sportág, ahol a do-
bogó mindhárom fokán gyomaendrődi 
gyermek állt. Az elsődleges beszámo-

lók alapján elmondhatjuk, érdemes 
volt napokat a pályázat feltöltésére for-
dítani, mert a gyerekek élményekkel 
és eredményekkel gazdagodva tértek 
haza a Balatontól, s elmondásuk alap-
ján a következő nyarat is ott szeretnék 
tölteni. A pedagógusok pedig igyekez-
nek ennek eleget tenni.

Egy hét egy német nemze-
tiségi településen

Ezzel a címmel adott be a Gyoma-
endrődi Kis Bálint Általános Iskola 
2016 januárjában pályázatot az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelőhöz. 
Az egyhetes német nemzetiségi tábor 
célkitűzéseinek megvalósításához a 
pályázati összeg 91 %- át, 1,5 millió 
Ft-ot nyert az iskola. 2016. augusztus 
28-a és szeptember 3-a között 40 diák 
és 4 kísérő töltött egy programokban 
gazdag hetet a Gerecse hegységben el-
helyezkedő Tarján községben. A né-
met nemzetiségi nyelvet tanuló diákok 
olyan településen táborozhattak, ahol 
a lakosok nagy része még ma is aktí-
van ápolja a német nemzetiségi hagyo-

mányokat. A gyerekek megismerték a 
tájház tárgyi emlékeit, a helyi népszo-
kásokat, sváb ételt készítettek, sváb 
éneket és táncot tanultak a helyi em-
berektől. A diákok Tatán, a Fellner 
Jakab Kilátó 200 lépcsőfokát meg-
mászva megcsodálták a várost, majd a 
várban található kiállítások megtekin-
tése után a Német Nemzetiségi Múze-
umba tettek látogatást. Vértesszőlősön 
a Régészeti Kiállítóhelyen megnézhet-
ték a közel 400 ezer éves előembert, 
Samut. Tatabányán az Ipari Skanzen-
be látogattak, ahol a város egykori bá-
nyászati tevékenységét, s a bányászok 
életét ismerhették meg. A tanulók a 
német nemzetiségi táborban szerzett 
élményeik által aktív részeseivé váltak 
a német népi kultúrának, hagyomány-
őrzésnek. 

Tanévnyitó
Iskolánk 2016. augusztus 30-án 

tartotta ünnepélyes tanévnyitóját. A 
nyolcadikos tanulóktól idén 31 vidám 
elsős kisdiák vehette át a kék nyak-
kendőt, az iskola jelképét.

A gyermekek ünnepi műsorát kö-
vetően Ágostonné Farkas Mária igaz-
gatónő megnyitotta a 2016/2017-es 
tanévet.

Iskolaelőkészítő – foglal-
kozások nagycsoportos 

ovisoknak
Játékos képességfejlesztő foglal-

kozásokra várjuk a Kis Bálint Általá-
nos Iskolába havonta egy alkalommal 
azokat az 5-7 éves gyermekeket, akik 
2018 szeptemberében kezdik meg az 
iskolát.

Programunk célja, hogy megköny-
nyítsük az óvoda-iskola átmenetet, az 
iskolába való beilleszkedést. Bízunk 
abban, hogy ezzel hozzájárulhatunk 
a gyermekek sikeres, örömteli iskola-
kezdéséhez.

A foglalkozásokon fejlesztő pe-
dagógusok, tanító nénik irányításá-
val mozgás-, figyelem-, emlékezet-,  

gondolkodás-, beszédfejlesztő játékok 
segítségével készítjük fel a gyerme-
keket arra, hogy az iskolába lépéskor 
könnyebben vegyék az akadályokat.

Az első három foglalkozás terve-
zett időpontja:
- 2016. október 20. (csütörtök) 16:30
- 2016. november 17. (csütörtök) 16:30
- 2016. december 2. (péntek) 16:30

Helyszín: a Gyomaendrődi Kis Bálint 
Általános Iskola Hősök úti épülete.

Szeretettel várunk minden  
érdeklődő nagycsoportos  

óvodást szüleikkel együtt a  
Suliváró iskolaelőkészítőre!

a Kis Bálint Általános  
Iskola tanítói
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A Rózsahegyi iskola hírei
Erzsébet-táborban 

voltunk Zánkán
Iskolánk 40 tanulója, 4 nevelővel vá-
gott neki augusztus 7-én reggel a nagy 
kalandnak, a zánkai táborozásnak. A 
szállás elfoglalását követően még az-
nap megismerkedtek a Balaton vizével. 
Sajnos a következő napok időjárása 
csak néhány alkalommal tette lehetővé 
a fürdőzést. Ez azonban nem jelentette 
azt, hogy a gyerekek unatkoztak vol-

na. Változatos programok színesítették 
az idő miatt szürke napokat: focibaj-
nokság, akadályverseny, íjász bemuta-
tó mellett Ki mit tud, karaoke, disco 
tette hangulatossá az estéket. Az eső 
sem akadályozta meg, hogy jól érez-
zék magukat a tanulók, hiszen kéz-
műves foglalkozáson, 1 perc és nyersz 
vetélkedő mellett a barátságról, szere-
lemről szóló előadáson vehettek részt. 
A szobák közötti tisztasági versenyt 
Jónás Mariann, Cserenyecz Niki, Sa-
mu Hédi, Demeter Kármen szobája 

nyerte.  Nagyon gyorsan elrepültek a 
táborozás napjai. Reméljük, hogy jö-
vőre is lesz lehetősége a Rózsahegyis 
diákoknak, hogy eljussanak a magyar 
tenger partjára.

Informatikai fejlesztések

A TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 azono-
sítószámon meghirdetett Intézményi  

informatikai infrastruktúra fejlesztés 
a közoktatásban című kiemelt projekt 
keretében az intézmény teljes számító-
gép parkját újakra cseréljük, valamint 
más IKT eszközöket is beüzeme-
lünk. A nyár folyamán újabb szak-
tantermekbe kerülnek számítógépek. 
Szeptembertől minden alsó tagoza-
tos osztálynak lesz interaktív táblája, 
amelyen nemcsak oktatóprogramokat 
használhatnak, hanem zenét hallgat-
hatnak, filmet nézhetnek a tanulók. A 
TIOP projektnek köszönhetően min-
denhol új asztali gépek és monitorok 
várják a gyerekeket. A felső tagozato-

sok a szaktantermekben dolgozhatnak 
interaktív táblával. A szülői közösség 
támogatásából pedig kiegészítettük a 
meglévő eszközöket Hifi berendezé-
sekkel, és egyéb, korszerű eszközök-
kel. Az IKT eszközök alkalmazása 
nem helyettesíti a tanulást, de jó mo-
tiváló eszköz, változatos, érdekes, a 
gyerekek szívesen használják. Ma már 
a korszerű oktatás elengedhetetlen 
eszköze. Nem mellesleg ebben a témá-
ban néhány diák könnyedén lekörözi a 
tanárát, ami mindkét felet ösztönözhe-
ti a fejlődésre.

Tantestületi 
kirándulást szerveztünk 

Lengyelországba
Az idén Lengyelországba szerveztünk 
kirándulást, melyen jelenlegi és volt 
kollégáink, és családtagjaik, ismerő-
seik vettek részt. A 2004 óta tartó test-
vérvárosi és testvériskolai kapcsolat 
során iskolánk tanulói számos helyre 
eljutottak már Lengyelország külön-
böző tájain. Ezeket a csodás helyeket 
szerettük volna megmutatni a kirándu-
lás résztvevőinek. Június 23-án a kora 
hajnali órákban indultunk Pilznoba, 
ahol testvériskolánk nagy szeretet-
tel és finom ebéddel várt bennünket. 
Megnéztük a szép modern iskolát és 
meglátogattuk a város temploma-
it. Innen Bem tábornok szülőváros-
ába, Tarnowba látogattunk, ahol  Bem 
Mauzóleumát tekinthettük meg, vala-
mint a város csodás főterén sétáltunk. 
A második nap délelőttjét Krakkó-
ban töltöttük, ahol helyi idegenveze-
tő segítségével gyalog barangoltuk be 
a város nevezetességeit: Waweli ka-
tedrális, Jagelló egyetem, Ferencesek 
temploma, Főtér, Flórián-kapu, Posz-
tócsarnok, Mária templom. A szabad-
program után a wieliczkai sóbányába 

indultunk, ahol 3 órát töltöttünk a föld-
alatti só folyosókon. Megcsodáltuk a 
só termek egyedi só szobrait és sok ér-
dekes információt hallottunk a bánya 
múltjáról. A harmadik napon Ausch-
witzba és Birkenauba látogattunk. 
Felkavaró élmény volt végignézni és 
végighallgatni a tábor történetét. Mi-
vel gyerekek is voltak velünk, ezért er-
re az időre fakultatív programként ők 
Inwaldba, egy több parkból álló szó-
rakoztató központba látogattak, ahol a 
világ híres épületeit láthatták kicsiben, 
megnézhettek egy dínó parkot, vala-
mint kipróbálhattak több vidámparkos 
játékelemet. A délutánt szabadprog-
ramként ismét Krakkóban töltöttük. A 
hazaindulás napja is bőven tartogatott 
látnivalókat. Elsőként dunajeci tutajo-
zás várt a csoportra. A 2 és fél órás út 
alatt gyönyörködhettünk a táj szépsé-
geiben. A Dunajec ezen a szakaszon 
hatszor változtat irányt, kanyarog a 
sziklák között, amelyek magassága a 
víztükörtől számított ötszáz métert is 
eléri. Délután a lengyel Tátra főváros-
ába, Zakopanéba utaztunk. A város-
ka nemcsak lélegzetelállító csúcsairól 
híres, hanem a múltat idéző gorál há-
zairól is. Sétáltunk a Krupowkin, a vá-
ros hangulatos sétálóutcáján, valamint 
a Gubalowka hegyről élvezhettük a  
csodás panorámát.

Megkezdődött a tanév
Iskolánkban az ünnepélyes tanév-
nyitót 2016. augusztus 30-án 17 órá-
tól tartottuk meg. Ezt a tanévet 49 kis 
elsős rózsahegyis kisdiákkal kezd-
tük, akik nagy izgalommal fogadták 
az iskolánk kitűzőjét, és érdeklődve 
lapozgatták a „Rózsahegyis” prog-
ramfüzetet. Dankó Béla ország-
gyűlési képviselő úr a tanévkezdés 
alkalmából levélben köszöntötte az 
iskola közösségét. Pedagógus Szol-
gálati Emlékérem kitüntetést adott 
át Kepenyes András Almási Ger-
gelyné, és Uhrinné Darvas Erzsé-
bet volt igazgatóhelyettesek részére 
40 éves pedagógiai munkásságuk  
elismeréseként.
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység

„Tanuljunk nyelveket, hidd el, megéri…”
Iskolánk tanulói a 2015/16-ös tanévben is szép eredményeket értek el a nyelv-
vizsgákon, és ahogyan azt vártuk, a nyár folyamán még néhányuknak megérke-
zett a vizsgabizonyítványa:
Angol nyelv
Felsőfok „C”: Putnoki Réka (11. A)
  Felkészítő tanárai: Varsányi Gyula, Maráz Alíz
Középfok „C”: Gonda Imola (12. B, emelt érettségivel)
 Felkészítő tanár: Szabadka Marianna
Középfok „A”: Szarka Ramóna (11. A)
 Felkészítő tanárok: Varsányi Gyula
Német nyelv
Középfok „C”: Tari Ferenc (13. A, emelt érettségivel)
  Felkészítő tanárok: Elek Gyöngyvér, Deliné Dobó Tünde
Alapfok „C”:  Kruchió Adrienn (10. A)
  Felkészítő tanár: Timár Marianna
Alapfok „B”: Gera Ilona (11. A)
 Felkészítő tanárok: Elek Gyöngyvér, Timár Marianna
Kimagasló eredménynek tartjuk, hogy tanulóink közül többen előrehozott 
érettségi vizsgát tettek a 2015/16-os tanévben angol illetve német nyelvből, leg-
többjük 80%-os eredményt elérve jelest kapott a vizsgán. Az említett tanulók: 
Balázs Izabella, Bankó Klaudia, Csordás Alíz, Deli Csenge, Frolyó Karolina, 
Hunya Réka, Kalmár Gábor, Kruchió Attila, Lakatos Nóra, Putnoki Réka, Szar-
ka Ramóna, Szonda Lili,  Tóth Bálint, Valuska Tamás (11. A osztályos tanulók, 
jelenleg 12. A osztályosaink).
S hogy ők valóban úgy gondolják, megéri nyelvet tanulni, mi sem bizonyítja 
jobban, hogy sokuk már beadta jelentkezését az őszi előrehozott emelt szintű 
nyelvi érettségire. 
Felkészítő tanárok: Elek Gyöngyvér, Timár Marianna, Vinkovics-Hangya  
Cecília, Rovnyik Katalin, Varsányi Gyula, Hüse Julianna.

KID-DÖK Klub
A 2014/15-ös tanévben rendhagyó 
módon, „disputás” keretek közt meg-
rendezett DÖK napon rengeteg meg-
valósításra váró ötlet hangzott el a 
diákok részéről azzal a céllal, hogy 
tegyék vonzóbbá, mozgalmasabbá a 
gimnáziumi diákéletet. Az iskolai di-
ákönkormányzat lelkesen vágott bele 
a tervezésbe, szervezésbe és támo-
gatva a Kner Imre Disputakör (KID) 
korábbi javaslatát, együttműködött a 
klubhelység kialakításában. A mun-
kálatok nyáron indultak el és sikerült 
is a munka nagy részét a szeptem-
beri tanévkezdésre befejezni. A ko-
rábbi tanműhely teljes átalakítására 
vállalkoztak tanárok, diákok egy-
aránt, ugyanakkor szülői és egyéb tá-
mogatói segítség is érkezett. Ez tette 
lehetővé, hogy egyedi, hangulatos 
klubhelységet hozzanak létre, ahol a 
tervek szerint KID-DÖK rendezvé-
nyeket, gyűléseket szervezhetnek, de 
akár az órák közti szünetekben, „lyu-
kas órákban” is tartózkodhatnak, 
beszélgethetnek, játszhatnak az álta-
luk megalkotott és a tantestület által  
jóváhagyott „házirend” szerint.

Disputaképzés 
tanároknak

Augusztus 26-27-én az ország minden 
pontjáról érkeztek általános és közép-
iskolai tanárok a Szent Gellért Gim-
náziumba, hogy vitakultúra-fejlesztő 
tréningen vegyenek részt. A vita, és 
ezen belül a közösségi vita az egyik 

leghatékonyabb módszer ahhoz, hogy 
a diákok kritikai gondolkodását, kife-
jező készségét, szociális és társas kom-
petenciáit fejlesszük amellett, hogy a 
tudás megszerzését izgalmassá tegyük 
számukra. A képzés résztvevői gya-
korlatok segítségével tapasztalták meg 
a közösségi vita izgalmát, és érezték 
meg rendkívüli fejlesztő hatását. A tré-

nerek – Mikó Gábor, a Demokratikus 
Ifjúságért Alapítvány munkatársa és 
Valuska Lajos, a Szent Gellért Gimná-
zium tanára – a feladatokon túl Word 
Café-beszélgetést is szerveztek a tré-
ning résztvevői és a gimnázium dispu-
tás diákjai között arról, hogy ők miben 
látják a náluk már évek óta használt 
disputa módszer fontosságát. A többek 
között Győrből, Miskolcról, Budapest-
ről, Szegedről, Fótról érkező tanárok a 
várossal is ismerkedtek. Élményekkel 
és a tanítási munkában használható tu-
dással távoztak a képzés végeztével.
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I. Körösmenti Távolba Célzó Viadal
A Körösmenti 

Íjfeszítő Egylet a 
2016. esztendő új-
kenyér havának 21. 
napján távolba cél-
zó viadalt tartott a 
3 ezüstfolyó eggyé 
válásán túl, Kocsor 
hegy lábától kis-
sé visszább, a gyo-
mai legelők északi 
csücskében. 

Eg yesü le t ü n k 
első alkalommal 
rendezett távcéllö-
vő versenyt, ame-
lyen 47 íjász vett 
részt.  30-tól 100 

méterig, a távolságot 10 méterenként 
növelve, majd csökkentve kellett a le-
hető legpontosabb lövéseket leadni. A 
versenyzőket igen nagy kihívás elé ál-
lította a feladat, mivel a célok szélessé-
ge csupán 40cm volt. 

A női versenyzők közül Dürgőné 
Kovács Piroska (Cibakháza) érte el az 
első helyezést, a férfiaknál Palatinus 
Csaba (Szolnok) bizonyult a verseny 
legjobb íjászának. A Körösmenti Íjfe-
szítők közül Tóth Zoltán érte el a leg-
jobb helyezést, ő negyedikként végzett. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
helyi vállalkozások támogatását, vala-
mint külön köszönet illeti a verseny le-
bonyolításában résztvevő barátainkat! 
Egyesületünk továbbra is szeretettel 
várja az íjászat iránt érdeklődőket.

Kiss József 
Körösmenti Íjfeszítő Egylet

Fantasztikus kajak-kenu verseny a Körös-parton

A Hármas Körös szabad strandján 
augusztus 27-én és 28-án került meg-
rendezésre a Körös Kajak SE szer-
vezésében a Viharsarok Kupa.  A 
versenyre rekordszámú nevezés érke-
zett, 10 egyesület sportolói vettek részt 
a megmérettetésen. Az időjárás kedve-
zett a rendezvénynek, a versenyzők és a 
szurkolók nagy örömére is. A verseny-
re kilátogatott kajakos olimpikonunk, 
ifj.Tótka Sándor,  akinek jelenléte min-
denkit boldogsággal és büszkeséggel 
töltött el, a versenyzőknek pedig plusz 
energiát jelentett. 

A szombaton a 2000 méteres futa-
mok kerültek megrendezésre, ahol első 
helyezést ért el Gellai Gergő és Nagy 
Dominik. Ezüstérmet szerzett Gecsei 
Gergő, Tímár Krisztián, Kun Zsombor, 
Varga Zsanett. Harmadik lett Vinc-
ze Viktor, Giricz Bettina, Gellai Ba-
lázs, Varjú Zalán, Gecsei Gergő, Varga 

Zsanett. Negyedik helyen ért célba Pap 
Dániel, Megyeri Milán. Ötödik lett 
Varjú Marcell, Vincze levente, Vinc-
ze Viktor, Megyeri Milán. Hatodik he-
lyen végzett Hermeczi Richárd, Laskai 
Ádám, Weigert Zsolt. Értékes pontokat 
szereztek a többiek is, Szurovecz Dá-
niel, Kata Dominik, Putnoki Róbert, 
Bencsik Adrián, Varga Bence, Ge-
csei Norbert. A férfi masters döntőben 
Csényi István második, Giricz László 
nyolcadik helyen végzett.

A hosszútávú versenyszámok után 
került az apa-fia és anya-lánya futa-
mokra. Az előbbinek toronymagas esé-
lyese volt a Tótka Sándor-Ifj. Tótka 
Sándor egység, de a cél előtt beborul-
tak a folyóba, így nem sikerült helye-
zést elérniük. A Giricz László-Giricz 
Petrik második, míg a Csényi István-
Csényi Ádám kettős harmadik lett. Az 
anya-lánya döntőt a Szendrei Dóra-Ké-
ri Virág páros nyerte, míg a Tímárné 
Tandi Gyöngyi-Tímár Tímea egység 
negyedik helyen ért célba. A sárkány-
hajós futamokban a Körös Kajak SE 
csapata, a Körös Angyalok diadal-
maskodott. A fárasztó nap végén kö-

zös szórakozás vette kezdetét, nagyon 
kellemes nyári hangulattal töltve be a 
Hármas-Körös partját.

Vasárnap 500 méteren hasították a 
vizet a kajakok és kenuk, amelyen is-
mét fergeteges Körös Kajakos sikerek 
születtek. Aranyérmet szerzett a Kun 
Zsombor-Gellai Gergő páros, utób-
bi egyesben is. Megyeri Milán-Ka-
ta Dominik, Sárkány Tibor-Szurovecz 
Dániel, Varga Zsanett-Giricz Bettina 
(ők egyesben is), Kun Csanád, Fekécs 
Hanna, Tímár Krisztián, Bereczki 
Barbara, Putnoki Róbert, Hinel Attila, 
Csiki Roland második helyen végzett. 
Bronzérmet szerzett Nagy Dominik, 
Laskai Ádám-Varjú Marcell, Vinc-
ze Viktor, Gecsei Gergő, Szurovecz 
Dániel, Vanini Fanni, Katona Zalán, 
Weigert Zsolt-Bencsik Adrián, Mé-
száros Nelly.  Negyedik lett Hermeczi 
Richárd, Pap Dániel-Varjú Zalán, Ka-
ta Dominik, Gubucz Panna, Bencsik 
Adrián. Ötödik helyen végzett Putno-
ki Róbert, Kun Norbert, Weigert Zsolt, 
Vincze Levente, Pap Dániel, Gecsei 
Norbert-Vincze Levente.  Hatodik he-
lyezett lett Megyeri Milán, Molnár Ba-
lázs, Nagy Ágoston, Szurovecz Dániel, 
Nagy Lili. Természetesen többi kaja-
kosunk is nagyszerűen versenyzett, sőt 
igen szép számmal voltak olyanok is, 
akik 2-3 héttel ezelőtt ültek először ka-
jakban. A nagyszerű eredményeknek 
köszönhetően egyesületünk a második 
helyen végzett a pontversenyben, ezzel 
is bizonyítva, hogy jó úton haladunk 
és talán már versenyzőink között van a 
következő olimpikon.

Körös Kajak SE
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Második NB II-es szezonjukra készülnek a kézis lányok
Augusztus második hete óta ke-

mény munka folyik a kézilabdás lá-
nyoknál. Edzőtábor, heti öt, illetve tíz 
edzés, rendszeres edzőmérkőzések, két 
felkészülési torna.

Bükkszentkereszten az U 11 és U 
13-as csapat edzőtáborozott. Egy hé-
ten keresztül folyt a munka. Napi két 
edzés és a 20 kilométeres túrák mel-
lett maradt azért idő a szórakozásra, 
környékbeli látnivalók megtekintésére, 
strandolásra, csapatépítésre. Mindenki 
jól érezte magát és kellemesen elfárad-
va tért haza, majd itthon újult erővel fo-
gott a napi edzésekhez.

Itthon eközben elkezdődtek a junio-
rok és a felnőttek edzései is, bár a csa-
pat augusztus közepéig a nyári munkák 
és kirándulások miatt nem volt mindig 
teljes létszámban. A hónap harmadik, 
negyedik hetének edzéseire, felkészü-
lési tornáira már „összefújta a szél” a 

lányokat.
Az augusztus 27-28-án megrende-

zett II. Liget Fürdő Kupán a felnőtt 
csapat csakúgy, mint tavaly, a második 
helyet szerezte meg. Első nap a lányok 
a gyulaiakat múlták felül, a csorvási lá-
nyokkal szemben viszont csak egy szo-
ros első félidőre futotta, a vége azonban 
vereség lett. A torna második nap-
ján, a magabiztos győzelem Lajosmi-
zse ellen, a második helyet jelentette. 
A mérkőzéseken minden játékos lehe-
tőséget kapott, hogy kipróbálja magát 
éles helyzetben. Jó hangulatban, elége-
detten hagytuk el a sportcsarnokot. A 
csapatok a játéknapok végén mindkét 
nap élvezhették, a torna támogatója, a 
Liget Gyógyfürdő szolgáltatásait, me-
lyet ez úton is köszönünk.

Szeptember harmadikára, Szarvas-
ra kaptunk meghívást ugyancsak egy 
felkészülési tornára. A tavalyi bajnok-
aspiráns szarvasi lányokkal szemben 
nem találtuk az ellenszert, mindössze 
néhány percet játszottunk jól. A Du-
nakeszi ellen már egy szoros mérkő-
zést sikerült játszani, de győzni sajnos 
nem. Így babérok nélkül, de tapaszta-
latokkal teli tértünk haza. A jobb ellen-
felektől lehet tanulni, sőt nem árt néha 
a vereség sem, bár nem ezt szeretnénk 
megszokni! Dolgoznunk kell tovább 
még keményebben!

Az ország hat NB II-es bajnoksága 
közül a mi Dél-keleti csoportunkba 10 

csapat nevezett. A nemzeti bajnokság 
jövő évi várható átszervezése miatt 8 
csapat maradhat tovább NB II-ben, mi-
vel a csoportok száma négyre csökken. 
Mindent el kell követni, hogy köztük 
maradjunk.

A felnőtt keretben egyetlen válto-
zás van. A bajnokságban nem indu-
ló Túrkeve csapatából igazoltuk Szűcs 
Beatrixet, akinek átlövései és kemény 
védekezése jól jönnek majd. Kruchió 
Adriennre, a felnőtt csapatban tavaly 
már-már meghatározó junior korú já-
tékosunkra, sérülés miatt sajnos nem 
számíthatunk csak a tavaszi mérkőzé-
seken.

A jövő szezonban is hívjuk, vár-
juk kézilabda szerető közönségün-
ket, jöjjenek legyenek segítségünkre 
mérkőzéseinken! Örüljünk együtt si-
kereinknek! S ha egyszer-egyszer el-
buknánk, legyenek támaszaink, hogy 
hamar felállhassunk!

Egyesületünk nevében köszönjük a 
szülők és támogatóink segítségét!

Lakatos Tibor

Virágkarneválon és Európa Bajnokságon…
A Színfolt Mazsorett Csoport leg-

nagyobb táncosai augusztus 21-
én, Nagyváradon a XI. alkalommal 
megrendezésre kerülő nagyszabású 
Virágkarneválon vettek részt, Magyar-
országról egyedüli együttesként kaptak 

meghívást erre a nagyszerű rendez-
vényre. Nagyvárad fő utcáin haladtak 
a virágkompozíciók táncoló mazsoret-
tek kíséretében, az utcákon pedig vé-
gig rengeteg érdeklődő követte a 4 
km-es menetet! A felvonulók a Szent  

László térre érkeztek meg, itt köze-
lebbről is megcsodálhatta a népes kö-
zönség a virágkocsikat, a színpadon 
pedig kezdetét vette a mazsorettek, 
néptáncosok, modern táncosok bemu-
tatója. A Színfolt magyar induló zenére 
táncolt, ezzel köszöntötte Nagyvárad 
közönségét.

A Magyar Majorette Szövetség ren-
dezte a 13. Mazsorettsport Európa 
Bajnokságot és az első Európa Kupát 
Siófokon, a Balaton fővárosában. Au-
gusztus 25 – 28 között tíz ország kö-
zel 1000 mazsorett táncosa versenyzett 
négy korosztályban. A gyomaendrődi 
Színfolt Mazsorett Csoport verseny-
táncosai három kategóriában indultak 
a maratoni megmérettetésen. 

A következő szép eredményekkel 
tértek haza: Latyák Brigitta szenior 
két botos szóló tánca: V. helyezés, Pi-
roska Attila szenior egy botos szóló 
tánca: I. helyezés, a Margaréta cso-
port junior zászlós mini formáció: 
III. helyezés! 
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KSI Gyomaendrőd hírek

Három éves fennállása óta a legna-
gyobb sikerét érte el a KSI Gyomaend-
rődi csapata. Az Országos Gyermek, 
Kölyök és Serdülő Országos Bajnoksá-
gon tíz arany, egy ezüst és hat bronz-
érmet szereztek a KSI fiatal sportolói. 
Természetesen további értékes helye-
zések is születtek. Összesen tizenegy 
versenyző nyert bajnoki aranyérmet és 
tizenheten valamilyen éremmel a nya-
kukban térhettek haza. A fantasztikus 
szereplés eredményeként Szántó Milán 
bekerült a szegedi Olimpiai Reménysé-
gek versenyére készülő csapatba. Két 
páros versenyszámban is kiharcolta az 
indulás jogát. Ez a verseny tulajdon-
képpen a serdülőkorú versenyzők nem 
hivatalos világbajnoksága.
További négy versenyző: Dékány Ger-
gő, Várkonyi Sarolta, Fodor Napsugár 
és Sági Alíz Országos bajnoki címe 
jutalmaként bekerült a Magyar Kölyök 
válogatott keretbe. Berta Bence néhány 
centivel maradt le dobogóról, de az ok-
tóberi keretfeltöltőn még nagy esélye 
van a válogatott keretbe jutásra. A fent 

említett versenyzők edzője Kovács 
Gábor, aki az Olimpiára kijutott Tótka 
Sándor nevelő edzője is volt.
Ha már szóba került az olimpia, a riói 
háromszoros olimpiai bajnok Kozák 
Danuta és a kétszeres arany érmes Sza-
bó Gabriella is a KSI-ben nevelkedett. 
A Gyomaendrődi KSI-nél idén négy 
kislány nyert országos bajnoki címet, 
ők joggal vallhatják magukat Danutáék 
utódjának! Várjuk olyan 8 – 12 éves lá-
nyok is fiúk jelentkezését, akik szeret-
nének sikeresek és bajnokok, lenni!
1. helyezettek: Szántó Milán 3 x 200 
m váltóban Redl András, Vékássy Ben-
degúz Budapest, Szántó Milán K - 2 
1000 m Karnok Marcell Szeged, Vár-
konyi Sarolta MK-1 2000m Kölyök 
válogatott lett, Sági Alíz, Fodor Nap-
sugár MK-2 2000m Kölyök váloga-
tott lett, Dékány Gergő MK-1 4000m 
Kölyök válogatott lett, Wágner Anna 
MK-1 2000m, Ilyés Inez, Várkonyi 
Sarolta, Fodor Napsugár, Sági Alíz 
MK-1 4 x 300 m, Rau Zsolt, Nagy 
Kristóf, Dékány Gergő MK-1 3 x 200 

m váltó,Gyetvai Máté, MK-1 4 x 300 
m Sleisz Bulcsú Budapest, Bako Péter 
Budapest, Szakács Botond Budapest, 
Berta Bence, MK-1 4 x 300 m Feke-
te Patrik Budapest, Fejér Bence Buda-
pest, Révész Álmos Budapest 
2. helyezett: Szántó Milán K - 2 500 
m Pentz Ákos Budapest 
3. helyezettek: Fodor Bence, K - 2 
4000 m Molnár Dávid Budapest, Fo-
dor Bence, K - 4 1000 m Molnár 
Dávod Budapest, Fejér Ádám Buda-
pest, Osvár András Budapest,  Szántó 
Milán K - 1 4000 m, Wágner Anna, 
MK-1 4 x 300m Tölgyesi Flóra Bu-
dapest, Bánkúti Zsombor Budapest, 
Kiss Vince Budapest, Oláh Zsom-
bor, Gyetvai Csongor, Gergő Bar-
na, Fodor Attila MK-1 4 x 300m 
Hajkó Kata, K-4 kölyök 1000m 
Kenyó Laura Budapest, Lovász Réka 
Budapest , Borsos Bianka Budapest
4. helyezettek : Berta Bence MK-1 
2000 m, Fodor Bence, K - 2 1000 m 
Molnár Dávid Budapest
5. helyezettek: Ozvald Maja, Rau 
Mariann, Dékány Vanda K-1 3 x 
200m váltó
6. helyezettek: Kalmár Lilla, K-1 3 x 
200 m váltó Kovács Mercedes Buda-
pest, Ember Natália Budapest, Strausz 
Balázs, Kis Bálint, Hajkó János, 
Horváth Zalán Mk-1 4 x 300 m
A KSI Gyomaendrőd versenyzői és 
edzői hálás köszönettel tartoznak az 
anyagi és erkölcsi támogatásért Gyo-
maendrőd polgármesterének Toldi 
Balázsnak, a gyomaendrődi önkor-
mányzat képviselőinek és az Endrőd 
és Vidéke Takarékszövetkezetnek. Kö-
szönik a gyomaendrődi emberek kitün-
tető figyelmét, a révlaposi lakosok és 
a horgászok megértését. Köszönettel 
tartozunk mindazoknak a szülőknek, 
támogatóknak, akik segítették a mun-
kánkat. Ezek a fantasztikus eredmé-
nyek mindannyiunk közös sikere. 

KSI Gyomaendrőd

Gyomaendrődi Hírmondó
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közéleti havilapja.
Kiadja: Kállai Ferenc Kulturális Központ 
Felelős kiadó: Benéné Szerető Hajnalka
Telefon:66/283-524, email: kfkk.gyomaendrod@gmail.com 
(Hirdetés felvétel is)
Szerkesztőség: Határ Győző Városi Könyvtár. 
Felelős szerkesztő: Dinyáné Bánfi Ibolya
Tel: 66/521-655 email: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
A következő lapszám 2016. október hónapban jelenik meg. 
Köszönjük a fotókat Megyeri Lászlónak és a Motó-fotó-nak!
Engedélyszám: 163/0613-1/2007   -   
ISSN 20624352 (nyomtatott)   -   ISSN 20624492 (online)

A mezőtúri RAFI Hungaria Kft. 
nyílt napot szervez a gyomaendrődi Kállai Ferenc 
Kulturális Központban 2016.09.23-án 09-12 óráig. 

A nyílt nap célja, a cég bemutatása valamint új 
munkatársak toborzása.

Az eseménnyel kapcsolatosan 
további információkat kaphat

Szabó Patrícia Renáta HR munkatárstól
H-5400 Mezőtúr, Szolnoki út 35

Telefon.: +36-20/431-6455
E-mail: patricia.szabo@rafi.hu
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Köszönet minden támogatónak!

A felsorolt szervizekben és üzletekben fenti napon 0900 – 1830 óra közötti időben kedvezményes áron vásárolhatja meg kerékpárjának 
világító berendezéseit, melyeket a helyszínen lévő szerelők díjmentesen felszerelnek. A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 

igény esetén a kerékpárokat fényvisszaverő matricával látja el, a hiányzó küllő prizmákat (a készlet erejéig) díjmentesen pótolja.

SZERVIZEK:
Battonya: Mirakel Bike Szaküzlet, Fő utca 45.; Békés: Full Shop – Kerékpár Szerviz, Piactér Békéscsaba: BRINGA BOLT 
Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piactér (Fövenyes utca); SPEEDY Kerékpár Üzlet, Gyóni Géza utca 22.; KLOKI 
Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Andrássy út 51.; CSABA BRINGA Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Bartók Béla út 46-50.;
Békéssámson: „GRIFFITHI” Gazdabolt, Szabadság út 123. Csanádapáca: DUPSI és TÁRSA Mezőgazdasági Gépjárműalkatrész 
Üzlet, Batthyány utca 1. Csorvás: CS+T Bringa KFT. Műszaki és Iparcikk Üzlet, Rákóczi utca 16.; Doboz: CS+T Bringa KFT. 
Műszaki és Iparcikk Üzlet, Faluhelyi utca 7.; Füzesgyarmat: KÁBEL ELEKTRO KFT., Petőfi  út 1.; Gyomaendrőd: Jármű Műszaki 
Bolt, Zöldfa utca 1.; Gyula: Bike Corner Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Árpád utca 17.; Belvárosi Bringa Bolt, Kossuth tér 4.; Gyula 
Bringa, Nagyváradi út 23.; Kardoskút: Gál Gumiszerviz, Petőfi  utca 29.; Mezőberény: CS+T Bringa Kft. Műszaki és Kerékpár 
Szaküzlet, Petőfi  utca 9.; Mezőhegyes: Műszaki Kereskedés, Templom utca 6.; Mezőkovácsháza: EL-HÁ-GÉ Kft. Mozaik Szaki 
Boltja, Árpád utca 177.; Sárközi Üzletház, Árpád utca 179.; Orosháza: „CANDELLA KFT” Villamossági és Kerékpár Szaküzlet, 
Széchenyi tér 6.; „ERDEI” Kerékpárbolt, Táncsics utca 9.; MOTORDISZKONT, Táncsics utca 34.; Tótkomlós: Farkas Műszaki és 
Kultúrcikk Üzlet, Fő út 10.; Sarkad: Kerékpár Szaküzlet, Vécsey utca 25.; Debreczeni Zsolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth 
utca 55.; Szarvas: Balázs Kerékpár Üzlet és Szerviz, Béke utca 4.; Csapesz Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth u. 60-62.; 

Szeghalom: KÁBEL ELEKTRO KFT., Bocskai utca 2-4.; Vésztő: KÁBEL ELEKTRO KFT., Kossuth utca 150.

„HA EGYET VESZ, RÖGTÖN KETTŐ LESZ!”
Ha az akció ideje alatt a felsorolt szervizek valamelyikében megvásárolja kerékpárja első világítását, ajándékba kapja a hátsó 

villogó lámpát (az akció a készlet erejéig érvényes)!

DÍJMENTES KERÉKPÁR GRAVÍROZÁS
1600–2100 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál.

KÜLTERÜLETI LAKOSOK KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÁÉRT!
1600–1800 óra között Békéscsabán a Csaba Center főbejáratánál láthatóságot növelő terméket vehet át, aki a helyszínen lakcím 

kártyájával igazolja, hogy külterületen lakik (az akció a készlet erejéig érvényes).

PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI KERÉKPÁROZÁS
A részvétel feltétele: működő világító berendezés a kerékpáron!

Gyülekező: 1900 órakor, indulás 1930 órakor:
Békéscsabán a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház parkolójából;
Békésen a Széchenyi téri Elektro Pont Áruház parkolójából;
Gyulán a Kossuth térről (rendezvény tér);
Orosházán, Mezőkovácsházán, és Szeghalmon a Rendőrkapitányság épülete elől;
Sarkadon az Árpád fejedelem téren lévő Árpád szobortól;
Szarvason a Szent István Egyetem Szabadság úti parkolójából;
Mezőhegyesen a Béke park 1. szám alatt lévő ÁMK. épülete elől.

AJÁNDÉKSORSOLÁS
Mindenki, aki az akcióban részt vesz, sorsjegyet kap,
és ajándéksorsoláson vesz részt, melyre 2015 órakor Békéscsabán a
Csaba Centerben, vidéken a felvonulások helyszínén kerül sor!

CSATLAKOZZON ÖN IS, KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN!
INFORMÁCIÓ: 66/523-723,
www.police.hu balesetmegelőzés/aktuális rovatában

2016. október 07. (péntek)

kerékpáros akció a láthatóság jegyében

plakat 2016.indd   1 03/08/16   09:42

„Történelmi 
kerekasztal, 

élő történelemórák” 
KONFERENCIA 

A Templárius Alapítvány konferen-
ciát szervez „Család, Hit és Haza a 
forradalom idején” az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 60. év-
fordulójának tiszteletére. 
Egyrészt túlélőkkel, másrészt zenei 
és irodalmi betétekkel, kerekasztal 
beszélgetéssel és összegzéssel sze-
retnénk méltatni a 60.évfordulót. Az 
elhangzottakról egy füzet formájá-
ban pedig minden iskolás diáknak 
Gyomaendrődön szeretnénk adni 
egy kiadványt, melyben elolvashat-
ja és fotókkal illusztrálva láthatja 
majd a megemlékezést.
Időpontja: 

2016. október 19. szerda 
11:00 - 15:30 óra

Helye: 
Gyomaendrőd Járási Hivatal, 

Díszterem - 5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 1.

Program:
• Köszöntők
• Visszaemlékezések
• Fogadás
• Kerekasztal beszélgetés és 
előadások
• Tomanek Gábor, Nagy Erika 
és művészbarátai ünnepi meg-
emlékező műsora
• Zárszó

A programot támogatja a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társa-
dalom Kutatásáért Közalapítvány. 

Minden megemlékezőt 
szeretettel várunk.

Felhívás
2016. szeptember 24-én, szomba-
ton 10 órakor az Endrődi Szent Imre  
Római Katolikus Templomban Szent 
Gellért napi mise lesz az öregszőlői 
körzet egykori iskoláiban tanulókért, 
tanítókért. 

Mindenkit hívunk, várunk!
A szervezők
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Zene-Bölcsi a 
Selyem úton

2016 októberétől a harmadik évet 
kezdjük el vidáman, gyermekekkel, 
anyukákkal együtt énekelve a Zene-
Bölcsiben. A foglalkozások 30 perce-
sek, ahol játszunk mindenfélét: ölbéli, 
csikizős, simogatós, játékokat. Hin-
táztatjuk, „lovagoltatjuk” a gyerekeket 
és hangszerekkel kísérjük a különbö-
ző népi dalokat, dalos játékokat, mon-
dókákat. A Zene-Bölcsi minden héten, 
csütörtökön 16 órától kezdődik a Se-
lyem úti Bölcsődében. A részvétel in-
gyenes! Minden kedves anyukát és 
gyermeket szeretettel várok:

Farkas Katalin 
a Zene-Bölcsi vezetője

GYOMAENDRŐDI 
LIGET FÜRDŐ NŐI 

KÉZILABDA
SPORTEGYESÜLET

2016-2017 évi őszi bajnoki 
mérkőzései - NB II.

Szept. 
24.

Szeghalmi NKC - 
GYLFNK SE
felnőtt: 16.00, 
junior: 18.00

Okt. 15. Makói KC - GYLFNK SE
felnőtt: 17.00, junior: 15.00

Okt. 22. GYLFNK SE - Békés-
csabai ENKSE
felnőtt: 16.00

Nov. 05. Csorvási SK - GYLFNK 
SE
felnőtt: 15.00, 
junior: 16.45

Nov. 12. GYLFNK SE - Abonyi KC
felnőtt: 16.00, 
junior: 18.00

Nov. 20. FKSE Algyő - GYLFNK 
SE
felnőtt: 14.00, 
junior: 12.00

Nov. 26. Szarvasi NKK - 
GYLFNK SE
felnőtt: 17.00, junior: 15.00

Dec. 03. GYLFNK SE – Gyula-
sport NKFT
felnőtt: 16.00, 
junior: 18.00

Dec. 10. GYLFNK SE – Lajosmi-
zse UKC
felnőtt: 16.00, 
junior: 18.00


